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Infância e Adolescência no Brasil

dados da UNICEF-levantamento 2008

• Brasil: 190 milhões de habitantes

• Sendo:60 milhões, com menos de
18 anos de idade.

• Equivale a quase 1/3 de toda a
população de crianças e
adolescentes da América Latina e
Caribe.

• Estas dezenas de milhões de
pessoas precisam ter respeitados
seus direitos e conhecer seus
deveres, necessitando de
condições para desenvolvimento
pleno de seus potenciais .

• As crianças são especialmente
vulneráveis às violações de
direitos, à pobreza e a
desigualdade no País.

• 29 % da população vive em
famílias pobres, mas, entre
crianças, este número chega à
45,6%;

• Crianças negras e de áreas rurais,
tem quase 70% a mais de chance
de viver na pobreza do que as
crianças brancas e também de
morrer antes delas;



Apesar da desigualdade social (o maior obstáculo enfrentado no país

rumo ao desenvolvimento), o Brasil está em vias de atingir o ODM 4
(Objetivos de Desenvolvimento do Milênio), considerando o efeito
positivo das ações que resultaram na redução da mortalidade infantil,
que caiu de 47,1/1000, em 1990, para 19/1000, em 2008.

Entre 2004 e 2008, a desnutrição entre as crianças menores
de um ano diminuiu mais de 60%,restando ainda 60 mil.

Em relação à educação: 

-04 e 06 anos: uma em cada quatro crianças  estão fora da escola e apenas 64% das crianças 
pobres vão à escola no decorrer da primeira infância.

-07 e 14 anos: 535 mil estão fora da escola, sendo que, nas regiões Norte e Nordeste (as mais 
pobres) somente 40% termina o ensino fundamental, enquanto que no Sul e Sudeste, o 

percentual é de 70% .

Este quadro ameaça o cumprimento do ODM 2 no Brasil



Em 2000, a ONU – Organização das Nações Unidas, ao 

analisar os maiores problemas mundiais, estabeleceu 

8 Objetivos do Milênio – ODM, que no Brasil são chamados de

8 Jeitos de Mudar o Mundo
– que devem ser atingidos por todos os países até 2015.

Juntos nós podemos mudar a nossa rua, a nossa comunidade, 

a nossa cidade, o nosso país.

PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

www.pnud.org.br ou www.portalodm.com.br .

http://www.brasilvoluntario.org.br/


O Brasil tem 21 milhões de adolescentes com idade entre 12 e 17 anos.

-De cada 100 estudantes que entram no ensino fundamental, apenas 59 terminam

a 8ª. Série e apenas 40 o ensino médio.

A evasão escolar e as faltas às aulas ocorrem por diferentes razões,incluindo

violência e gravidez na adolescência (o Brasil registra 300 mil crianças filhos e

filhas de adolescentes)

-Na área da saúde, especificamente quanto ao contágio de HIV, o Brasil

demonstrou grande resposta, caindo o índice de contaminação de mães para filhos

pela metade,entre 1993 e 2005 (de 16% para 8%), a par de significativas

diferenças regionais.

-Quanto à violência, crianças e adolescentes são especialmente afetados. As

estatísticas do DISQUE DENÚNCIA apontam que há 129 casos novos de

violência (psicológica, física e sexual) por dia, o equivalente à cinco atos de

violência praticada contra crianças e adolescentes no país por hora, sem

considerar fatos que nunca foram revelados por nenhum meio.

-O número de crianças em abrigos é excessivo, assim como o número de

adolescentes (cerca de 30 mil/ano) sentenciados ao cumprimento de medidas de

privação de liberdade, embora somente 30% dos atos infracionais envolvam

emprego de violência contra a vítima.



No Brasil, a possibilidade de ser uma vítima de homicídio

é maior entre os adolescentes e jovens. 

Para medir o impacto da violência letal neste grupo social e avaliar o

fenômeno, foi criado o Índice de Homicídios na Adolescência (M J ) -

Ferramenta inédita , criada em parceria pela Secretaria Especial dos

Direitos Humanos da Presidência da República (SEDH/PR), Fundo das

Nações Unidas para a Infância (Unicef) e Observatório de Favelas, em

parceria com o Laboratório de Análise da Violência da Universidade do

Estado do Rio de Janeiro (LAV-Uerj) dentro do Programa de Redução da

Violência Letal Contra Adolescentes e Jovens (PRVL).

IHA – aponta risco de vida aos adolescentes, com idades entre 12 e 18 anos,

pois 46% das causas de morte dos cidadãos brasileiros nessa faixa etária é

cometida com arma de fogo.

O risco é quase três vezes maior para os negros em comparação aos brancos. 

Avaliados 267 municípios do Brasil (com mais de 100 mil habitantes) 

Prognóstico alarmante:  ENTRE  2006 e 2012 ESTIMA-SE QUE  33 mil ADOLESCENTES 

MORRAM ASSASSINADOS NO BRASIL  - se não mudarem as condições –

2,03 jovens mortos por homicídio antes de completar os 19 anos, 

para cada grupo de 1.000 adolescentes de 12 anos.

Indice mais elevado : Foz do Iguaçu (Paraná) – lider  no ranking de homicídios entre as 

cidades brasileiras com mais de 100 mil /ha (9,7 mortes /1000 adolescentes entre 12 e 18 

anos) .Em seguida:  Governador Valadares (MG), com 8,5, e Cariacica (ES), com 7,3. 



Segundo a conclusão  manifesta no 

LEVANTAMENTO SOBRE CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE RISCOS NO 

BRASIL, elaborado pela CÂMARA DOS DEPUTADOS em 2009, 

“ O Brasil  ainda apresenta altos índices de violação

dos direitos das crianças e adolescentes, 

embora os números indiquem  tendências de queda.

As principais formas de violação  identificadas contra esse 

vulnerável grupo são o abandono, 

o trabalho precoce e a exploração sexual.”

O Levantamento aponta  que, para ampliar o combate à estas formas de 

violação e reverter este quadro,  é necessário maior esforço do poder 

público , atuando  no sentido de:

1. punir efetivamente os violadores, 

2.prevenir novas práticas 

3. prestar apoio integral às crianças e  adolescentes que tiveram seus 

direitos violados.



Se todos são iguais perante a lei, porque existe uma 
legislação especial para crianças e adolescentes?

Em razão da proteção integral, doutrina que abrange o conjunto 

de direitos assegurados exclusivamente a crianças e 

adolescentes, levando em conta a sua 

condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, 

a fim de assegurar plenas condições para seu  desenvolvimento 

integral.

A proteção integral deve ser contemplada ao longo de todo o 

processo de desenvolvimento, desde sua gestação  até a 

maioridade legal, cabendo à família, à sociedade e ao Estado o 

seu provimento. 

Este é o espírito, o fundamento do 

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
LEI 8.069/90



Até o advento da constituição federal de 1988, o Estado brasileiro focava em 

situações nas quais   “os menores”  

se encontrassem  em situação irregular...

Em vigor, o Código de Menores tinha um caráter discriminatório, que 

associava a pobreza à  “ delinqüência ” , encobrindo as causas da 

desigualdade  e a falta de alternativas de vida. 

As crianças de baixa renda , eram consideradas inferiores e deveriam ser 

tuteladas pelo Estado. 

Predominava a  idéia de que os mais pobres tinham comportamento 

desviante e uma certa “tendência natural à desordem”, não podendo se 

adaptar à vida em sociedade. 

Isso justificava, por exemplo, o uso dos aparelhos repressivos como 

instrumentos de controle pelo Estado. 

Os meninos e meninas que pertenciam à esse segmento da população, 

considerados “carentes, infratores ou abandonados”, eram, na verdade, 

vítimas da falta de proteção. 



O Código de Menores de 1979

Promulgado no Ano Internacional da Criança, em 10 de outubro de 1979/Lei 6.697 

e fundamentado na doutrina da “situação irregular”. Preconizava que o Juiz de 

Menores estava autorizado a aplicar as medidas cabíveis se o menor de 18 anos 

estivesse classificado em alguma destas situações de irregularidade:

Art.2º - Para efeitos deste código, considera-se em situação irregular o 

menor:

I- Privado de condições essenciais à sua subsistência, saúde e instrução obrigatória, ainda 
que eventualmente em razão de:

a) falta, ação ou omissão dos pais ou responsável; 
b) manifesta impossibilidade dos pais ou responsáveis provê-las;

II- Vítima de maus-tratos ou castigos imoderados impostos pelos pais ou responsável;
II- Em perigo moral, devido a:

a) encontrar-se, de modo habitual, em ambiente contrário aos bons costumes;
b) exploração em atividade contrária aos bons costumes; 

IV- Privado de representação ou assistência legal, pela falta eventual dos pais ou 
responsável; 

V- Com desvio de conduta, em virtude de grave inadaptação familiar ou comunitária; 
VI- Autor de infração penal.



A queda da ditadura , o advento da CF 1988 e a consolidação da democracia no 

país, propiciou cenário ideal para que  crianças e  adolescentes fossem vistos  

como seres em formação, devendo ser tratados  de acordo com 

estas diferenças, ensejando uma legislação especial para eles.

Este movimento de transformação do trato dado 

à infância e juventude, se deu em grande parte do mundo , abrindo espaço para 

a promulgação do ECA, construído em parceria com a sociedade civil.

Prova disto, foi a promulgação da Declaração dos Direitos da Criança e,  em 

1990,  das Diretrizes de Riad, a qual , tratando especificamente da prevenção 

da delinquência juvenil, se consagrou  como primeiro documento a reconhecer 

as peculiaridades dos adolescentes.

A doutrina da proteção integral , 

então, de forma genérica, se revela no art.  227 da CF/88:

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

adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, 

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”



Declaração dos Direitos da Criança - Durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, no 

dia 20 de Novembro de 1959,[1] representantes de centenas de países a aprovaram.

Ela foi adaptada da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

porém, voltada para as crianças, trazendo os seguintes princípios:

-Todas as crianças são iguais e têm os mesmos direitos, não importa sua cor, raça, 

sexo, religião, origem social ou nacionalidade.

-Todas as crianças devem ser protegidas pela família, pela sociedade e pelo Estado, 

para que possam se desenvolver fisicamente e intelectualmente.

-Todas as crianças têm direito a um nome e a uma nacionalidade.

-Todas as crianças têm direito a alimentação e ao atendimento médico, antes e depois 

do seu nascimento. Esse direito também se aplica à sua mãe

-As crianças portadoras de dificuldades especiais, físicas ou mentais, têm o direito a 

educação e cuidados especiais.

-Todas as crianças têm direito ao amor e à compreensão dos pais e da sociedade.

-Todas as crianças têm direito à educação gratuita e ao lazer

-Todas as crianças têm direito de ser socorridas em primeiro lugar em caso de 

acidentes ou catástrofes.

-Todas as crianças devem ser protegidas contra o abandono e a exploração no 

trabalho.

-Todas as crianças têm o direito de crescer em ambiente de solidariedade, 

compreensão, amizade e justiça entre os povos.

No Brasil, os princípios da Declaração dos Direitos da Criança foi uma das normas 

internacionais que norteou a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Estatuto_da_Crian%C3%A7a_e_do_Adolescente
http://pt.wikipedia.org/wiki/Declara%C3%A7%C3%A3o_dos_Direitos_da_Crian%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estatuto_da_Crian%C3%A7a_e_do_Adolescente


E, como reflexo da Constituição, o ECA, no seu artigo 15, preconiza:

“A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade 

como pessoas humanas, em processo de desenvolvimento e como sujeitos de 

direitos civis ,humanos e sociais, garantidos na Constituição e nas leis”

O ECA ,  regra de direito público, tem por fonte imediata  normas de 

Direito Internacional Público- Convenções e Tratados Internacionais, 

recepcionados pela legislação da ONU, cabendo observância de seus preceitos 

por parte do Estado, pais, família e comunidade.

O ECA versa sobre direitos a serem efetivados como prioridade absoluta, 

significando que crianças ( até doze anos) e adolescentes (de doze até 18 anos 

incompletos) devem ser os primeiro a receber socorro e  atendimento pelo 

serviço público.

Quando da formulação de política sociais e públicas , as que tiverem relação 

com eles, devem ser tratadas com prioridade, assim como deve ser prioritária a 

destinação de recursos públicos .

A prioridade dos direitos  específicos  previstos no ECA,  não quer dizer que os 

demais direitos individuais desaparecerem, mas a eles foram acrescidos, 

dada  condições de maior fragilidade.



No Brasil, a possibilidade de ser uma vítima de homicídio

é maior entre os adolescentes e jovens. 

Para medir o impacto da violência letal neste grupo social e avaliar o fenômeno, foi criado o

Índice de Homicídios na Adolescência (M J ) -

Ferramenta inédita , criada em parceria pela Secretaria Especial dos Direitos Humanos da

Presidência da República (SEDH/PR), Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e

Observatório de Favelas, em parceria com o Laboratório de Análise da Violência da Universidade

do Estado do Rio de Janeiro (LAV-Uerj) dentro do Programa de Redução da Violência Letal

Contra Adolescentes e Jovens (PRVL).

IHA – aponta risco de vida aos adolescentes, com idades entre 12 e 18 anos,

pois 46% das causas de morte dos cidadãos brasileiros nessa faixa etária é

cometida com arma de fogo.

O risco é quase três vezes maior para os negros em comparação aos brancos. 

Avaliados 267 municípios do Brasil (com mais de 100 mil habitantes) 

Prognóstico alarmante:  ENTRE  2006 e 2012 ESTIMA-SE QUE  33 mil ADOLESCENTES 

MORRAM ASSASSINADOS NO BRASIL  - se não mudarem as condições –

2,03 jovens mortos por homicídio antes de completar os 19 anos, 

para cada grupo de 1.000 adolescentes de 12 anos.

Indice mais elevado : Foz do Iguaçu (Paraná) – lider  no ranking de homicídios entre as 

cidades brasileiras com mais de 100 mil /ha (9,7 mortes /1000 adolescentes entre 12 e 18 

anos) .Em seguida:  Governador Valadares (MG), com 8,5, e Cariacica (ES), com 7,3. 



PARTE ESPECIAL – LIVRO II

POLÍTICA DE ATENDIMENTO – ARTS.86 ATÉ 89
Conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais (UNIÃO, ESTADOS, DF E 

MUNICIPIOS) / Política Nacional emanada por meio do CONDECA - edita normas gerais , a serem 

implementadas pelos Conselhos Estaduais ou Municipais.

Objetivo: municipalização do atendimento / programas específicos de atendimento/ 

manutenção de fundos vinculados aos conselhos / integração operacional entre Judiciário, 

MP, DP, Segurança Pública e Assistência Social , visando agilização do atendimento , 

inserção em programas de atendimento e reintegração à família 

nuclear, estendida ou substituta.

ENTIDADES DE ATENDIMENTO – ART. 90 ATÉ 94
As entidades de atendimento, tanto governamentais  como não governamentais, devem estar 

inscritas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

São responsáveis pela auto manutenção , planejamento e execução de programas de proteção sócio 

educativas destinadas às crianças e adolescentes, em regime de  orientação e apoio sócio familiar, 

apoio sócio educativo em meio aberto, colocação familiar, acolhimento institucional, liberdade 

assistida, semi liberdade e internação.

Se as entidades apresentarem irregularidades, o CMDCA pode negar inscrição

Entidades de abrigo - recebem carentes e abandonados e, excepcionalmente, crianças sem prévia 

determinação judicial, devendo comunicar o recebimento em dia imediatamente subsequente.

Entidades de internação (art. 94) - recebe somente adolescentes e , excepcionalmente,  jovens adultos.

Devem: observar direitos e garantias dos adolescentes, não restringir nada além do que estiver em 

sentença, etc...



FISCALIZAÇÃO DE ENTIDADES – ART 95 ATÉ 97
São fiscalizadas pelo Judiciário, MP e Conselhos Tutelares.

Ocorrendo descumprimento do art. 94 do ECA, sem prejuízo da responsabilidade  civil ou criminal de 

seus dirigentes ou prepostos, poderá:

-Governamental - receber advertência e ter seus dirigentes provisória ou definitivamente  afastados, 

podendo ser fechadas ou ter seu  programas interditados.

-Não governamental:   advertência, suspensão total ou parcial de repasse público , interdição de  

unidade, suspensão do programa  ou cassação do registro 

MEDIDAS DE PROTEÇÃO – ART. 98 ATÉ 102
. Proteger  crianças e adolescentes da violação ou ameaça dos direitos que o ECA lhes confere

-Medidas de proteção se aplicam diante da ação o omissão da sociedade ou do estado, na falta,

omissão, abuso dos pais ou responsáveis ou mesmo na conduta do próprio menor, causador da

inexistência de suas garantias .Ex: deixa de frequentar escola(estando matriculado) ou faz uso de

drogas, se colocando em risco;

- Juiz da vara de Infância e Juventude ou mesmo o Conselho Tutelar, deverão adotar uma ou mais

medidas protetivas para cessar a violência ou ameaça aos direitos da criança ou do adolescente, sendo:

1.Encaminhamento da situação aos pais ou responsáveis (termo de responsabilidade)

2.orientação, apoio e acompanhamento temporários

3.matrícula e frequência  obrigatória em estabelecimento oficial de ensino fundamental;

4.inclusão em programa comunitário de auxilio à família, à criança e  ao adolescente;

5.  requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico ,  em regime hospitalar ou ambulatorial.

6.Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio , orientação e tratamento à alcoólatras e toxicomanos;

7. Acolhimento institucional

8.Inclusão em programa de acolhimento familiar

9.Colocação em família substituta



PRATICA DE ATOS INFRACIONAIS – ART.103 ATÉ 105
Crianças e adolescentes são inimputáveis , aplicáveis  medidas previstas no ECA 

Crime ou contravenção penal  se denomina ATO INFRACIONAL , 

quando praticado:

por adolescentes entre 12 e 18 anos incompletos - cabem medidas socioeducativas.

criança (entre 0 e 12 anos incompletos) - cabe apenas  medidas protetivas ,  previstas no art. 101 do ECA.

DIREITOS INDIVIDUAIS – ART 106 ATÉ 109 

E GARANTIAS PROCESSUAIS ART. 110 e 111
Não cabe prisão para averiguação de fato, só em casos de flagrante.

Devido processo legal  

Ampla defesa 

Assistência judiciária

MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS:
1.Advertência

2.Obrigação de reparar o dano

3.Prestação de serviços à comunidade  

4.Liberdade assistida

5.Semi liberdade

6.Internação(observados os  princípios da brevidade, excepcionalidade e 

respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento)

7. Art.101, incisos I até IV
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ADOLESCENTES POR REGIÃO DE 
MORADIA 

Capital 26,5%

Grande São Paulo 
15,8%

Interior 50,1%

Litoral 4,7%

Outros Estados 
0,4% S/I 2,4%
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TRÁFICO DE DROGAS 
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E quanto aos  “desafios  que os adolescentes autores de ato  

infracional colocam ao SUS? Algumas notas para pensar as relações 

entre saúde mental, justiça e juventude.”

O estudo elaborado pelos pesquisadores Maria Cristina G. Vicentin(Prof.

Programa de Estudos Pós-graduados em Psicologia Social da PUC-

SP);Gabriela Gramkow (doutoranda Programa de Estudos Pós-graduados

em Psicologia Social da PUC-SP, aponta como principais problemas:

1. distância entre adolescência e serviços de saúde mental, 

2. escassez de serviços de saúde mental para adolescentes ;

3. “dificuldade de adesão”  aos tratamentos.

4.Aspecto não acolhedor dos serviços de saúde , dado distanciamento  

cultural e etário entre profissionais e os adolescentes/jovens 

5.fragilidade na dinâmica inter-setorial entre saúde, educação, trabalho,

esporte, justiça quando falamos de adolescentes e jovens.



Desafio : 

criação e implementação de políticas públicas 

com foco acolhimento como dispositivo  fundamental

O distanciamento é  significativo para grande parte dos jovens, sendo ainda 

mais acentuado em   segmentos juvenis com  dimensões de

vulnerabilidade  mais agudas. 

Estudo realizado em 2004 (Lescher, Grajcer & Bedoian et al, 2004). (presença de crianças e 

adolescentes em situação de risco nos serviços de saúde/SP)  evidenciou: 

-a falta de preparo dos profissionais  saúde para demanda singular e complexa; 

- a persistência de uma atuação individual do profissional e de uma prática de 

isolamento dessas crianças em programas e políticas específicas; 

-a dificuldade de um trabalho em rede e uma lógica centrada nos 

encaminhamentos.

- a persistente lógica totalitária das instituições de guarda e custódia

de adolescentes “desviantes”, especialmente daquelas que executavam

medidas de privação de liberdade, em geral com as ações de saúde

desenvolvidas intra-muros e os efeitos de distanciamento derivados do

estigma da periculosidade.
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