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ADOÇÃO : ASPECTOS JURÍDICOS NO ESPAÇO E NO TEMPO
Carlos Neri Nogueira do Nascimento
Carmelita Azevedo Bueno Rocha
Jacqueline Silva Lima
Luciana Machado
Naly Cescato*

Neste trabalho firmamos o propósito de traçar um breve apanhado acerca de
alguns aspectos jurídicos da adoção, discorrendo, primeiramente, sobre a colocação em
família substituta, modalidade muito difundida no Brasil, a adoção nacional (histórico,
conceito, natureza jurídica, espécies, objetivos, regras, conseqüências), além de chamar
a atenção para assuntos que pouco tem merecido, até o momento, a devida apreciação
da doutrina, como, por exemplo, a adoção por homossexuais e por fim tratar da adoção
internacional e sua excepcionalidade. Para elaboração do presente artigo, tomamos
como referência básica uma obra de José Luiz Mônaco da Silva, intitulada A Família
Substituta no Estatuto da Criança e do Adolescente.1
Justificamos a escolha do tema, firmando-nos no art. 226 da Carta Magna, onde
prescreve que a família é a base da sociedade, bem como no art. 19, 165 e seguintes da
Lei n. 8.069/90 do Estatuto da Criança e do Adolescente, onde diz que “Toda criança ou
adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da sua família e
excepcionalmente, em família substituta”, e as especificações necessárias no
procedimento da colocação do menor em família substituta, tentando mostrar idéias para
que os legisladores nas futuras revisões do Código Civil brasileiro, aprimorem a adoção
por homossexuais e a adoção internacional.
Podemos afirmar que a adoção é a forma de família substituta que mais se
assemelha à família natural, já que a Constituição Federal traz no seu art. 227 § 6°, a
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determinação dos direitos e qualificações dos filhos, havidos ou não da relação do
casamento ou por adoção. Este dispositivo traz igualdade a todos os filhos sendo
proibidos quaisquer designações discriminatórias. Quanto às pessoas que podem adotar,
a lei será aplicada de acordo com os fins sociais a que ela se dirige e as exigências do
bem comum.
Toda a comunidade encontra ou deveria encontrar na família o seu ponto de
partida. A família é a célula-mãe da sociedade, é espelho sem o qual a sociedade não
poderá prosseguir seu caminho rumo ao bem comum. Já se disse e com razão, que o ser
humano é o produto do meio onde vive. Por isso que o seio da família é de imensa
importância para o ser humano. Mesmo que em algumas exceções, indivíduos criados
em famílias moralmente sólidas, terminam se desprendendo de tais princípios e
enveredam-se por caminhos obscuros.
Família substituta é a que substitui a família natural, isso não significa dizer que a
família substituta seja inferior, sob a ótica moral, religiosa ou econômica, à família natural.
A colocação do menor em família substituta se faz quando este não puder ser
criado e educado por seus parentes de sangue pois o menor deverá sempre existir no
meio de sua família biológica, desde o nascimento até a sua maioridade civil.
Em inúmeros casos, os pais encontram-se incapacitados de proporcionar a seus
filhos uma criação e educação dentro dos parâmetros considerados dignos, seja porque
não se vêem imbuídos de sólidos princípios morais e até mesmo por não possuírem
posses materiais suficientes para levar a cabo tal tarefa, como muitas mães na maioria
solteiras e de ínfima condição sócio e econômica que são compelidas peculiarmente
pelas vicissitudes do destino, a entregarem seus filhos em adoção, com a justificativa de
evitar a subnutrição ou quiçá, a própria morte dos filhos. Atualmente, graças ao rigor da
Lei n. 8.560, de 29 de dezembro de 1992, que regula a investigação de paternidade dos
filhos havidos fora do casamento, as mães solteiras contam com um instrumento legal
4

capaz de atenuar problemas como a não colaboração do varão que não assumem a
paternidade.
Ao fazermos um breve levantamento histórico pudemos observar a adoção como
um instituto bastante antigo, mas com várias formas de apreciação pelos tantos povos
que a admitem, na maioria das vezes devido a maior ou menor intensidade do vínculo
que une o adotado ao adotando e à família deste.
No início, a adoção era mais uma forma de evitar que uma família fosse extinta,
portanto o adotado era integrado de modo total na família do adotante.
No Código de Hamurabi2 há dispositivos que estabelecem sua irrevogabilidade, o
que importa em uma integração definitiva e irreversível do adotado à nova família.
Também no Código de Manu3, ao dizer que quem não tivesse filhos poderia adotar, para
não cessarem as cerimônias fúnebres da família. Visava a integração total do adotado de
forma definitiva.
Na Idade Média, quase desapareceu o instituto da adoção. Considerava-se ela
uma instituição aristocrática, destinada quase exclusivamente a transmitir o título e
patrimônio das grandes famílias nobres. Foi revitalizada pelo Direito Francês através do
2
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Código de Napoleão4 e admitida também em vários países, porém com algumas
modificações, como quanto a sua finalidade. Poderiam ser adotados aqueles que foram
desamparados e poderiam adotar aqueles que não pudessem ter filhos.
No Brasil sempre existiu adoção. Na época do Império ela foi regulamentada pelo
Direito Português, contudo nesta legislação não havia se quer a transferência do pátrio
poder ao adotante, salvo nos casos em que o adotado perdesse o pai natural. A
sucessão só era permitida se o Príncipe abrisse uma exceção à Lei. A adoção era
apenas um título de filiação.
Veio enfim o Código Civil de 1916 que admitiu a adoção, salientando a finalidade
de dar filhos a quem não os tinha, deixando em Segundo plano os interesses do adotado.
Em 1953, o Senador Mozart Lago, apresentou um projeto de lei que modificava as
regras da adoção, em 1957 transformou-se na Lei n. 3.133. Uma das modificações mais
importantes trazia a vinculação do adotado à família do adotante, recebendo assim o
nome do adotante. Contudo permanecia a vinculação pelo parentesco do adotado com a
família natural e a possibilidade do rompimento da adoção. Mais tarde, com base na
legislação francesa, partiu-se para o tipo de adoção em que o adotado, desvinculado de
sua família natural, se vinculasse de modo irrevogável à nova família, possibilitando
assim a criação de outra lei determinando um outro tipo de adoção, chamada legitimação
adotiva. Esta lei vigorou até 1979, quando foi expressamente revogada pela Lei n. 6.697,
o Código de Menores, onde se fazia necessária a autorização judicial e só poderiam ser
adotados os menores em situação irregular. Na adoção plena do Código de Menores, o
vínculo se estendia aos ascendentes dos adotantes independentemente da anuência
deles.
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Quando se publicou a Lei n. 8.069 - Estatuto da Criança e do Adolescente,
haviam três tipos de adoção: a adoção civil, regulada no Código Civil; a adoção simples e
a adoção plena, previstas e reguladas no Código de Menores.
O Estatuto da Criança e do Adolescente, ao estabelecer a adoção como forma de
colocação em família substituta, para satisfação do direito da criança e do adolescente à
convivência familiar e comunitária, o fez, sem dúvida com grande avanço corrigindo
algumas falhas até então existentes. Entre outras coisas ele estabeleceu o vínculo de
parentesco entre o adotado e toda a família do adotante, com todos os seus
ascendentes, descendentes e colaterais até o quarto grau, vinculo este que se estende
aos descendentes do adotado.
Não existe consenso entre os autores, na tentativa de conceituar a adoção:
alguns procuram destacar a criança de um vínculo especial de parentesco, chamando-o
de civil e fictício, que cria entre pessoas estranhas as relações inerentes à paternidade e
à filiação; Outros destacam a adoção como ato jurídico complexo, no qual a vinculação
entre o adotante e adotado se dá mediante algumas relações jurídicas próprias da filiação
legitima.
Assim, para Clovis Bevilaqua a adoção é “ato civil pelo qual alguém aceita um
estranho como filho.”5 Já para Caio Mário da Silva Pereira a adoção é “o ato jurídico pelo
qual uma pessoa recebe outra como filho, independentemente de existir entre elas
qualquer relação de parentesco consangüíneo ou afim.”6
As regras para se adotar uma criança estão explicitas no Estatuto e
compreendem:
a) idade máxima do adotando deve ser de 18 anos, na data do pedido de
adoção;
5
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BEVILAQUA, Clovis apud SILVA FILHO, Artur Marques. O regime jurídico da adoção estatutária. São Paulo : Revista dos
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PEREIRA, Caio Mário da Silva apud SILVA FILHO, Artur Marques, O regime jurídico da adoção estatutária. São Paulo :
Revista dos Tribunais, 1997, p. 58.
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b) o adotado passa a ter os direitos e deveres do filho, inclusive a herança;
c) sendo adolescente maior de 12 anos, terá de concordar com sua própria
adoção;
d) a adoção depende do consentimento dos pais biológicos;
e) o adotante tem de ser, pelo menos 16 anos mais velho do que o adotado;
f)

qualquer pessoa maior de 21 anos pode adotar uma criança ou um
adolescente, o estado civil não importa;

g) os ascendentes não podem adotar seus descendentes;
h) a morte dos adotantes não devolve o pátrio poder aos pais naturais;
i)

o adotante é obrigado a ter um estágio de convivência;

j)

o vínculo da adoção constitui-se por sentença judicial.

A adoção é um ato irrevogável e produz algumas conseqüências a saber:
extingue o pátrio poder dos pais naturais; cria novo vínculo de paternidade; concede
plenitude de direitos sucessórios, inclusive quanto dos descendentes do adotado em
relação aos seus ascendentes; concede ao adotado o nome da família adotante, que
poderá requerer mudança do prenome; extingue os vínculos de filiação e parentesco do
adotado com sua família de origem, mantendo os impedimentos matrimoniais.
Conceitua Leila Cavallieri de Araújo que a adoção internacional como a figura
jurídica que envolve, como partes, adotante com domicílio em um país e adotando com
residência habitual em outro.7
Vários congressos e reuniões de especialistas fixam as diretrizes capazes de
viabilizar a adoção internacional de forma mais segura e concreta. Dentre elas: sempre
se dará preferência ao casal brasileiro; só sairá do Brasil a criança aqui não adotável; é
necessário que se submeta a controle judicial toda adoção internacional; não é permitido
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o objetivo de lucro na adoção; o juiz de menores brasileiro precisa conhecer a lei que
será aplicada à criança no estrangeiro.
Sendo a adoção internacional prioridade dos casais nacionais, redobra-se então a
cautela e o estudo da adequação da família estrangeira sem, porém, inviabilizar a
adoção, se esta família possuir as características essenciais para fazer daquela criança
um dos seus.
Há enorme controvérsia nessa questão da adoção internacional, com duas
correntes distintas e contrárias uma à outra.
A primeira corrente defende a não adoção internacional, pois diz tratar-se de ato
contrário à própria nacionalidade. Segundo Paulo Afonso Garrido de Paula os numerosos
defensores da adoção internacional apoiam o princípio da isonomia, presente no
parágrafo primeiro do art. 53 da Constituição Federal então vigente onde declara que
todos são iguais perante a lei.8 Entretanto, o direito à adoção internacional não diz
respeito a estrangeiro residente ou domiciliado no Brasil, e sim de alienígena sem
qualquer vínculo às regras sociais brasileiras, não podendo, desse modo, ser comparado
ao brasileiro nato, naturalizado ou mesmo ao estrangeiro aqui residente, sujeitos à
legislação brasileira. Assim, a adoção internacional implicará na total desvalorização
jurídica do integrante da nação brasileira em benefício do alienígena descompromissado
com o futuro do nosso país.
Os defensores da adoção por estrangeiros invocam a miserabilidade a que estão
sujeitas as crianças abandonadas do país, firmados na idéia de que encaminhadas para
famílias que residem no exterior, terão garantidas condições dignas para suas vidas.
Contesta, Paulo Afonso Garrido de Paula dizendo que tal argumentação parte de
uma premissa falsa, pois apenas o Registro Central de Solicitação da Vara Central de
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Menores da Capital do Estado de São Paulo contava na ocasião com aproximadamente
2.100 casais brasileiros cadastrados com a intenção de adotar uma criança. Então, para
o autor, a alegação seria a nacionalização da miséria e, no máximo, desconhecimento
dos fatos, e somando a isso desrespeito à nossa gente.9
Em contrapartida, há outra corrente favorável à adoção por estrangeiros. Entre os
adeptos dessa opinião, o Juiz de Menores de Porto Alegre e Presidente da Associação
Brasileira de Juizes de Menores, Dr. Moacir Danilo Rodrigues, em manifestação transcrita
em boletim dessa entidade, afirma que não pode ocorrer jamais, em nome de ufanismo
utópico, nacionalizar a miséria negando aos estrangeiros a adoção de nossas crianças
abandonadas. Ocorre aqui no Brasil, continua o magistrado, o fato de que crianças mais
crescidas e as negras são rejeitadas pelos interessados na adoção. Dessa forma,
acabam sendo entregues às instituições as quais na sua maioria não têm condições de
atendê-las satisfatoriamente, formando assim crianças e adolescentes tristes, perdidos
frios e desesperançosos, não conhecendo o sentido do amor, da compreensão e do
respeito mútuo.10
Para Moacir Danilo Rodrigues nossa consciência não há de permitir que se
subtraia a uma criança abandonada e sem esperança a grande oportunidade de lhe ser
garantida lá fora o direito à vida, à saúde, à instrução e a seu desenvolvimento pleno. Eis
a declaração emocionada do jurista sobre a adoção internacional:
“Pouco importa que se diga a uma criança “eu te quero”,
em português, inglês, francês ou alemão, porque a linguagem do
afeto é universal. A mão que acaricia o rosto de um pequenino,
transbordante de carinho, não tem nacionalidade. O sol é sol, a
água é água, o leite é leite, o pão é pão, a cama é cama, o lar é
lar, em qualquer lugar.”11
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Outra informação que não podemos deixar de esclarecer é quanto à adoção por
homossexuais, pois ao contrário do que muitos pensam, a homossexualidade
compreende não só a união entre dois homens, mas também o envolvimento entre duas
mulheres, com relacionamento voltado para o terreno puramente sexual. Daí a pergunta:
nosso ordenamento jurídico permite a adoção por homossexuais?
Ao lermos José Luiz Mônaco da Silva observamos que o mesmo pesquisando o
assunto nos compêndios de doutrina e de jurisprudência, não encontrou resposta à
presente indagação. Cuida-se, para o autor, de questão bastante delicada, a envolver, de
um lado, menor em fase de formação física, intelectual e moral, e, de outro, pessoa
adulta que se entregou ao homossexualismo. Nosso ordenamento jurídico não enfrenta a
questão da homossexualidade. Vale dizer: não há nenhuma regra legal no Código Civil
ou no Estatuto da Criança e do Adolescente que permita ou proíba a colocação do menor
em lar substituto cujo titular seja homossexual. Árduo o desafio, salienta ainda, de
discorrer sobre temas que, a par de não contar com previsão nos diplomas citados,
ressente-se de menção na doutrina e na jurisprudência.12
Ao nosso ver, o homossexual pode, sim, adotar uma criança ou um adolescente
(e pode, também, assumir sua guarda ou tutela). Mas o deferimento do pedido de
colocação em família substituta dependerá, precisamente, do comportamento dele frente
à sua comunidade, isto é, ficará na dependência de o juiz apurar a conduta social do
requerente em casa, no trabalho, na escola, no clube, enfim, no meio social onde vive.
Finalizando, gostaríamos de lembrar que o caminho a percorrer com o
homossexual é o mesmo que sucede, por exemplo, com o requerente heterossexual que,
casado ou solteiro, manifesta o desejo de adotar uma criança. A autoridade judiciária não
poderá deferir de plano a adoção requerida sem antes detectar a existência dos
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requisitos objetivos e subjetivos previstos no Estatuto. Para tanto, contará com a valiosa
colaboração da equipe interprofissional prevista no art. 151 do diploma menorista, para
elaboração de estudo social pormenorizado, consubstanciado na realização de visita
domiciliar e avaliação psicológica. Só depois de fazer um levantamento da vida social do
requerente, e de sua estrutura emocional, é que o juiz, ouvido o representante do
Ministério Público, deferirá a adoção postulada.
Diante do exposto, chegamos à conclusão de que asseguramos a certeza
absoluta da nossa proposta. Temos a adoção como uma realidade complexa, a qual
decorre da atuação humana e vai sempre exigir consenso de várias vontades, visando
um fim comum, além de depender da apreciação judicial.
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A VIOLÊNCIA CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE
Joana D’Arc Rocha da Silva
Lilah Maria de Oliveira da Rocha
Marcella Amazonas Motta
Marcela Moulin de Souza
Silvéria Ramos Rocha*

Este artigo refere-se à violência contra a criança e o adolescente, ressaltando
como principais tópicos as causas das agressões, física, sexual e psicológica, geralmente
oriundas da própria família, incluindo as conseqüências de tais atitudes; a decadência
das instituições sócio-educacionais, às quais são encaminhadas crianças infratoras, que
deveriam ser ressocializadas, e no entanto, em sua grande maioria, tornam-se cada vez
mais revoltadas com o sistema, devido ao tratamento violento com que são tratadas. Por
outro lado, vemos, a indiferença da Sociedade e do Estado perante os artigos do Estatuto
da Criança e do Adolescente.
Segundo o dicionário jurídico violência vem do batim: violentia, de violentus (com
ímpeto, furioso, à força), entende-se o ato de força, a impetuosidade, o acometimento, a
brutalidade, a veemência.13 Tal palavra, é um dos vocábulos de maior destaque nos dias
de hoje, sendo o mesmo ratificado, pelo constante desequilíbrio sócio-econômico, pelo
qual passa a população brasileira.
Sua origem pode ser determinada por inúmeros fatores, tais como: emocionais,
psicológicos, econômicos e educacionais, sendo suas conseqüências direcionadas para
um único vetor, qual seja, reduzir a vítima à condição de objeto.
A criança e o adolescente brasileiros, tornaram-se através dos tempos, uma das
principais vítimas da violência, surgindo assim, inúmeros estudos para solucionar o
problema.

* As autoras são alunas da Turma 204-EDU0228 (tarde) do Curso de Graduação em Direito, da Universidade Estácio de
Sá, Campus Barra. Este artigo foi entregue à Profa. Sílvia Mota como exigência da disciplina Metodologia de Estudos
Universitários, em complemento às atividades de RAC.
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Segundo Viviane Guerra, classifica-se a violência contra o menor, em três
aspectos:
“Violência física: quando a coação se processa através de
maus tratos corporais (espancamentos, queimaduras) ou falta de
cuidados básicos (alimentação, vestuário, higiene e moradia).
Violência sexual: quando há excesso de estímulo (genital ou não):
a violência se exerce tendo em vista a participação em práticas
eróticas como o incesto. Violência Psicológica: quando a violência
é feita através de ameaças de privações emocionais (abandono) e
humilhação (a brutal exploração do trabalho de crianças).”14
Na maioria das vezes, a violência começa na esfera domiciliar, por parte de
pessoas com as quais a criança possui vínculos emocionais, é o que nos mostra a
recente pesquisa publicada pelo Jornal do Brasil de 18 de maio de 2000: a maior
ocorrência de casos de abusos contra crianças ocorre na própria residência. Isto faz com
que a criança perca a confiança nas pessoas que a cercam, ferindo sua auto-estima e
gerando, por conseguinte, traumas diversos. Crianças violentadas, possivelmente, se
tornarão adultos violentos, pois sua formação psico-intelectual se dá no período das
infância e adolescência, sendo de extrema importância o cuidado dos responsáveis em
tal fase.
Um outro fator que pode ser destacado como precursor da violência no meio
infanto-juvenil é a ausência dos pais no lar, concorrendo para a fuga destes às ruas,
tornando-os consequentemente, na maioria dos casos, menores prostituídos, alvo fácil de
explorações. Este problema, assim como os demais citados, abrangem todas as classes
sociais.
A violência contra o menor brasileiro constitui grave violação dos Direitos
Humanos e também do Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem por finalidade a
defesa dos interesses vitais e da integridade infanto-juvenil, criando-se assim um
paradoxo facilmente visível nos dias atuais. A discrepância existente entre o que reza o
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Estatuto e a realidade, evidencia a total negligência em relação à esta camada social, o
que efetivamente não poderia acontecer, uma vez que, o artigo 227 da Constituição diz
que:
“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 a convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo
de toda forma de negligência, discriminação, exploração,
violência, crueldade, e opressão.”
Indubitavelmente, os projetos e soluções oferecidos pela União não se mostram
nem um pouco eficazes. As reformulações propostas no que diz respeito à maioridade
(mudança de 18 para 16 anos) e a manutenção das instituições de apoio e recuperação
do equilíbrio do menor (que atualmente encontram-se em acelerado processo de
decadência e desvio de seu conteúdo), não colaboram para a redução dos distúrbios
existentes.
Torna-se também interessante observar o que diz Cristina Leonardo (Presidente
do Centro Brasileiro de Defesa da Criança e do Adolescente). Esta vê com ressalvas a
campanha feita pelo Governo, através de centrais de denúncias. Segundo ela, existe boa
vontade em mudar o quadro, mas falta uma maior fiscalização e interesse por parte dos
governos estaduais e municipais.15
Essa afirmação tem fundamento, pois há quantos anos se fala em prostituição
infantil? Concordamos que não é com CPI’s que vamos resolver o problema, o ideal seria
uma fiscalização mais eficaz, pois falta uma ação conjunta entre o Governo e as
organizações envolvidas nessas questões. A melhor maneira de mudar esta realidade, é
o combate e a prevenção, sendo essencial também, investir na educação.
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Este artigo está sendo escrito com a finalidade de trazer algumas informações
que ajudem a compreender o porquê da violência contra o menor dentro da sociedade
brasileira. A existência de inúmeras leis em defesa da criança e do adolescente não
exclui a camada infanto–juvenil de ser vítima diária de crimes e atos contrários à
legislação brasileira vigente.
Pretendemos então, um estudo aprofundado no que diz respeito às questões
sociais, econômicas, políticas e culturais, como forma de explicar determinados
acontecimentos, possibilitando assim, conclusões seguras à respeito do assunto em tela.
Concluímos, ser de extrema importância, uma visão crítica e reflexiva a respeito
do papel social da criança através dos anos, despertando o leitor para as necessárias
modificações em prol da segurança e da defesa da integridade do menor no Brasil.
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TUTELA JURÍDICA À ATIVIDADE LABORAL INFANTO-JUVENIL
Ana Maria Martins
Bruno Nunes Zelkcovicz de Carvalho
Caroline de Oliveira Menezes
Elouise Sant’Angelo Figueiredo
Luzia Sant’Angelo Figueiredo*

A utilização da mão-de-obra infantil já existe desde o período colonial e se
intensificou com a industrialização, quando os agricultores empobrecidos saiam do
campo para as cidades e ofereciam o trabalho de seus filhos para complementar a renda
familiar. Portanto, não podemos dizer que o problema é recente ou pouco conhecido, na
frustrada tentativa de reduzir as responsabilidades das elites que dirigem nosso País.
As palavras do Papa João Paulo II às crianças de Salvador, na Bahia, mostram a
síntese da tragédia nacional, protagonizada por milhões de menores e adolescentes:
“Não pode nem deve haver crianças abandonadas. Nem
crianças sem lar. Nem meninos e meninas de rua. Não pode nem
deve haver crianças usadas pelos adultos para a imoralidade,
para o tráfico de drogas, para as pequenas e grandes infrações,
para a prática do vício.”16
Entretanto, alheio aos apelos dos mais conscientes, hoje em dia, o trabalho
infanto-juvenil, urbano e rural, continua, devido a má estruturação familiar e a baixa renda
da maioria da população. Como prevê o artigo 69, incisos I e II do ECA – Estatuto da
Criança e do Adolescente, os adolescentes são protegidos pois estão ocupando os seus
tempos de estudo e desenvolvimento com o trabalho. Existem outros adolescentes que
se prostituem e se juntam a traficantes de drogas, todavia de acordo com o artigo 67,
incisos I, II, III e IV do ECA, este tipo de atividade laboral não é permitida.

* Os autores são alunos da Turma 204-EDU0228 (tarde) do Curso de Graduação em Direito, da Universidade Estácio de
Sá, Campus Barra. Este artigo foi entregue à Profa. Sílvia Mota como exigência da disciplina Metodologia de Estudos
Universitários, em complemento às atividades de RAC.
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Para melhor entendimento do trabalho que ora desafiamos enfrentar, necessário
se faz, primeiramente, elucidar alguns conceitos básicos referentes à matéria em
discussão.
Considera-se trabalhador infantil, para efeitos da legislação trabalhista, na faixa
etária compreendida entre os 14 e 18 anos, salvo na condição de aprendiz (artigo 7o,
inciso XXXIII da Constituição Federal/88).
É considerado trabalhador urbano infantil aquele que trabalha nas ruas,
desenvolvendo atividades como vendedores ambulantes, engraxates, lavadores de carro
e como traficantes de drogas. Esse tipo de trabalho surge devido à necessidade desses
pequenos trabalhadores de ajudarem a família, atendendo às suas próprias carências,
em busca da liberdade nas ruas em razão da dificuldade no relacionamento familiar.
Quanto ao trabalhador rural, rege a Lei n. 5.889/73, artigo 2o: “empregado rural é
toda pessoa física que, em propriedade rural ou prédio rústico, presta serviços de
natureza não eventual a empregador rural, sob dependência deste e mediante salário.”
Como empregador rural o artigo 3o considera “a pessoa física ou jurídica, proprietária ou
não, que explore atividade agro-econômica em caráter permanente ou temporário,
diretamente ou através de prepostos e com auxílio de empregados.” O trabalho

Mattos que limita a idade mínima de trabalho aos doze anos, além de proibir o trabalho
noturno aos menores de dezoito anos. O segundo, Decreto-Lei n. 5.452, de 1o de maio de
1943, aprovou a CLT – Consolidação das Leis Trabalhistas, nela incluindo as normas de
proteção ao menor. Em 6 de outubro de 1952, o Decreto n. 31.546 mudou o conceito do
empregado aprendiz (artigo 60), passando a ser proibido qualquer trabalho a menores de
quatorze anos de idade, salvo na condição de aprendiz. Em 5 de novembro de 1941, o
Decreto n. 3779, que criou o serviço de assistência aos menores-sam, tinha a atribuição
de prestar em todo território nacional amparo social aos menores desvalidos e infratores.
Em 1964 foi criada a FUNABEM - Fundação Nacional do Bem Estar do Menor, pela Lei n.
4.513 de 1o de dezembro com o objetivo de fixar as diretrizes fundamentais da política
nacional do bem estar do menor. Em 1o de maio de 1974, através do Decreto n. 74.000,
passou a fundação a vincular-se ao Ministério da Previdência e Assistência Social.17
Em 1988 a Constituição Federal da República trata da criança e do adolescente
dizendo ser dever da família, da sociedade e do Estado assegurar-lhes:
“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.”
No rastro dos dizeres constitucionais veio a proteção do ECA trazendo, nesse
contexto, uma grande contribuição, ao garantir direitos específicos para a criança e para
o adolescente, além de propor políticas integradas de atendimento.
Mas, passando ao largo da proteção jurídica, a realidade brasileira no que se
refere ao assunto, é desoladora. Vejamos os índices anunciados pela mídia, com relação
aos pequenos trabalhadores brasileiros: sete milhões e meio de crianças e adolescentes
na faixa de 10 a 17 anos de idade. Esse é o imenso contingente de menores brasileiros
que deveriam estar na escola, mas são obrigados a trabalhar, segundo dados do instituto
17
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Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE/1990). Eles representam cerca de 12% da
população economicamente ativa (PEA) do país. Desse total, 1,28% milhão são
explorados como mão-de-obra na agricultura - 40% da força de trabalho – a maioria sem
qualquer salário.18 Com esses dados, o Brasil tem, hoje, a terceira maior taxa de evasão
escolar do mundo, atrás somente do Haiti e Guiné-Bissau.
Segundo Tânia da Silva Pereira, o trabalho infantil prejudica o desenvolvimento,
uma vez que as crianças não têm tempo e forças para irem à escola, e ficam restritas às
condições de pobreza da família.19 Deixam de lado a sua infância e juventude, para
ficarem expostas às longas jornadas de trabalho, ao trabalho volante20, à precariedade
dos meios de transporte, aos riscos no deslocamento entre sua morada e o trabalho, às
máquinas e às substâncias químicas perigosas.
Não poderíamos deixar neste momento, de abordar a questão das meninas e
meninos envolvidos com o submundo do tráfico de drogas e da prostituição, pois o
número vem aumentando assustadoramente.
Com relação ao tráfico, podemos comprovar a afirmação anterior, ao lermos a
publicação dos jornais que anunciam que de cada dez menores infratores, sete se
envolveram com traficantes, tornando-se assim, o tráfico, a maior infração entre crianças
e adolescentes.21
De acordo com a opinião do promotor Márcio Mothé, da 2a Vara da Infância e da
Juventude, o poder público tem perdido a oportunidade de ressocializar estes
adolesce1ntes e segundo o padre Renato Chiera, a formação de exércitos mirins nas
quadrilhas revela que o poder público já perdeu para os traficantes a disputa pelo menor
18
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infrator.22 Os traficantes estão modificando a visão ingênua da menoridade pela forma de
se alcançar a impunidade, pois caso os menores sejam presos, como normalmente não
têm famílias, não há quem reclame por eles.
Segundo o deputado Paulo Melo, o número de menores que vivem nas ruas vem
diminuindo devido a esses serem adotados pelos traficantes, que os tratam como filhos,
diferentemente do Estado que age como um péssimo padrasto.23
Quanto à prostituição infantil, também proibida pelo ECA, artigo 67, incisos I, II e
III, a realidade não é menos devastadora. Inúmeras meninos e meninos são arrastados
diariamente ao submundo da prostituição, através de promessas falsas de muito dinheiro,
de presentes comprados em shoppings, ou banhos de piscina e churrascos.24
Tivemos como intenção, demonstrar nesse breve artigo, que a exploração do
menor brasileiro no trabalho urbano e rural, no tráfico de drogas e na prostituição tem
sido uma constante em nosso País, ocasionando diversos problemas no desenvolvimento
da criança e do adolescente, logo da sociedade. A questão parece nunca ter fim, pois o
Estado não tem cumprido com o seu dever (artigo 227, caput, da Constituição
Federal/88).
Quando os governantes vão solucionar os problemas do menor neste País?

“De onde vens criança?
Que mensagens trazes do futuro?
Por que tão cedo esse batismo impuro
que mudou teu nome?
Em que galpão, casebre, invasão, favela,
ficou esquecida tua mãe?
E teu pai, em que selva escura
se perdeu, perdendo o caminho
do barraco humilde?”
Cora Coralina
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O DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE : A FAMÍLIA SUBSTITUTA
Gilvan Pereira de Barros
Kátia Monteiro Guimarães
Elayne Cristina Lopes*

A família é de fundamental importância para a constituição de uma sociedade
justa e salutar, que propicie uma melhor qualidade de vida, bem-estar social, sempre
rumo ao bem comum da coletividade.
De acordo com José Luiz Mônaco Silva: “uma família constituída à luz de
princípios, morais sólidos fará de seus membros cidadãos de primeira categoria, ao
passo que uma família destituída desses princípios legará aos seus integrantes vícios de
toda a natureza.”25
Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da sua
família e, excepcionalmente, em família substituta, conforme citação do próprio Estatuto
da Criança e do Adolescente (ECA), em seu artigo 19. A família substituta vem suprir a
falta da família natural, proporcionando ao menor vida comunitária, com integração
saudável na sociedade. Isto ocorre através da guarda, tutela ou adoção da criança ou
adolescente, independente de sua situação jurídica.
A guarda representa uma das formas de colocação permanente da criança e do
adolescente em família substituta, ou provisoriamente resolvendo-se uma situação de
fato emergencial, até que o destino do menor seja resolvido. Além disso, transmite ao
guardião, a título precário, os atributos constantes do art. 384, I, II, VI e VII do Código
Civil (CC), não implicando prévia suspensão ou destituição do pátrio poder e apenas
exigindo procedimento contraditório quando houver discordância de qualquer dos
genitores. O ECA regulamenta a guarda em seus arts. 33 a 35.

* Os autores são alunos da Turma 322-EDU0228 (noite) do Curso de Graduação em Direito, da Universidade Estácio de
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Quanto à tutela, de acordo com Antonio José de Souza Levenhagem, é o “poder
que a lei confere a uma pessoa capaz para proteger e administrar os bens de um menor
que não esteja sob o pátrio poder, representando-o ou assistindo-o em todos os atos da
vida civil.”26
A tutela e o pátrio poder não podem existir simultaneamente. Um é excludente do
outro. A tutela visa a proteção e o amparo do menor, cujos pais faleceram ou se
encontram privados momentânea ou definitivamente do exercício do pátrio poder.
Existem três tipos de tutela: a tutela testamentária, a tutela legítima e a tutela
dativa.
Quanto à tutela testamentária, preconiza José Luiz Mônaco da Silva, que: “o
direito de nomear tutor compete ao pai, a mãe, ao avô paterno e ao materno. Cada uma
destas pessoas o exercerá no caso de falta ou incapacidade das que lhes antecederem
na ordem aqui estabelecida.”27
A tutela legítima, por sua vez, se dá pela inexistência de tutor nomeado pelos pais
e pelos avós. Portanto, à falta de tutores testamentários, o encargo incumbirá aos
parentes consangüíneos do menor, segundo ordem pré-estabelecida.
A tutela dativa concede poderes ao juiz de nomear tutor idôneo e residente no
domicílio do menor, na falta e/ou incapacidade do tutor testamentário ou legítimo.
Passamos agora a explorar o instituo da adoção, modalidade de colocação em
família substituta extremamente distinta da guarda e da tutela, detentora de um perfil
legal próprio que, por essa razão, faz situá-la, em grau de importância, acima das
demais.
Juridicamente, adoção é o meio que permite a constituição dos laços recíprocos
de parentesco em linha reta. Muitos a vêem também como expressão de um ato de amor.
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Caio Mário da Silva Pereira entende que adoção é “ato jurídico pelo qual uma
pessoa recebe outra como filho, independentemente de existir entre elas qualquer
relação de parentesco consangüíneo ou afim.”28
E de acordo com José Luiz Mônaco da Silva é:
“O instituto pelo qual alguém estabelece com outrem laços
recíprocos de parentesco em linha reta, por força de uma ficção
advinda da lei. E, no conceito puramente sentimental, adoção é,
verbalmente, um ato de amor.
O adotante passa, por força dessa ficção jurídica, a ser pai
do adotado, como se este tivesse sido concebido por aquele.”29
A colocação em família estrangeira constitui medida excepcional, nos termos do
artigo 31 do ECA, somente passível de permissão na modalidade de adoção.
Já o pretendente brasileiro não encontra tal barreira de ordem legislativa,
podendo, assim, postular a guarda, a tutela ou a adoção de uma criança ou adolescente.
Em outras palavras, encontra-se livre de peias legais para reivindicar em juízo, ao seu
talante, uma dessas três modalidades de colocação em família substituta.
Cumpre não perder de vista, no entanto, que o ECA considera como internacional
apenas e tão-somente a adoção postulada por pessoa ou casal residente ou domiciliado
fora do país. Se o interessado, apesar de estrangeiro, tiver domicílio no Brasil, é evidente
que a sua postulação reger-se-á pelas normas da adoção nacional.
Além do que a Constituição Federal de 1988 preceitua em seu artigo 227,
assegurando à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade o direito a uma vida
digna e saudável em ambiente familiar, o ECA proporciona um avanço importante na
nossa legislação, quando viabiliza a possibilidade do menor integrar-se no seio de uma
família, mesmo que esta não seja sua família natural, e sim substituta.
Portanto, concluímos ser de suma importância para o indivíduo que, na falta de
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uma família natural, tenha a oportunidade de ser criado por uma família solidamente
constituída, que lhe transmita princípios de probidade, justiça, afeto e amor, a fim de que
possa se tornar um cidadão de bem, apto a conviver em sociedade.
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É direito de todas as crianças e adolescentes, terem o mínimo de condições para
viver com dignidade e com saúde. Na Constituição Federal da República de 1988 (art.
227) e no Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 4o) há prioridades absolutas
garantidas por lei. Essas prioridades absolutas são:
a) prioridade no recebimento de proteção e socorro em qualquer circunstância;
b) atendimento preferencial por órgãos e serviços públicos de qualquer poder;
c) prioridade na formulação e execução de políticas sociais públicas;
d) destinação preferencial de recursos públicos às áreas relacionadas à sua
proteção.
Na prática, as prioridades já citadas são que as crianças e adolescentes têm o
direito de prioridade no atendimento hospitalar e em órgãos que visam a sua proteção.
Contudo, noticiava Antônio Chaves em 1990 que: “Há uma previsão de 3 milhões e 200
mil nascimentos de crianças a cada ano, das quais 20% não chegarão ao primeiro ano de
vida e 25%, sobrevivendo, estarão acometidas das deficiências físicas e/ou mentais.”30
Eles têm a prioridade nos casos que envolvam órgão ou qualquer serviço público,
como por exemplo, em julgamentos. Têm a preferência por parte do Estado na
formulação de decretos, leis e estatutos que visam a sua integridade e os seus direitos. E
também prioridade por parte do Estado de destinação de recursos, como no caso o de

* As autoras são alunas da Turma 204-EDU0228 (tarde) do Curso de Graduação em Direito, da Universidade Estácio de
Sá, Campus Barra. Este artigo foi entregue à Profa. Sílvia Mota como exigência da disciplina Metodologia de Estudos
Universitários, em complemento às atividades de RAC.
30
CHAVES, Antônio. Os dez mandamentos em defesa da criança. Revista de Direito Civil, Imobiliário, Agrário e
Empresarial, São Paulo, n. 52, p. 124, abr./jun. 1990.
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verbas, para que se melhorem as instituições relacionadas à sua proteção, como por
exemplo a FEBEM.
A infância deverá ser considerada prioridade imediata e absoluta, devendo sua
proteção sobrepor-se às medidas de ajustes econômicos, sendo assim os direitos
fundamentais garantidos.
É dever dos pais e responsáveis garantir às crianças proteção e cuidados
especiais, e na falta destes, é do Estado a obrigação de assegurar que instituições e
serviços o façam, sendo assim, o modo de reafirmar o “princípio de interesse maior da
criança.
Na opinião de Antônio Fernando do Amaral e Silva, em relação à doutrina de
proteção integral, estes direitos especiais devem ser dirigidos a toda Juventude, às
crianças e aos jovens, e que devem ser aplicados a todos e que, como medida de
proteção deve abranger os direitos essenciais que fundamentam a Declaração Universal
dos Direitos Humanos.31
Para Paolo Vercelone, o termo proteção pressupõe um ser humano protegido por
outro ou por vários, e este ser humano é visto como mais fraco que o ser protetor. Por
esta visão, já se pressupõe uma desigualdade. O ser protegido perde a sua liberdade
pois ele deve agir da maneira que o seu protetor lhe instrui para que realmente seja
protegido por terceiros. Na prática, o autor se refere à situação de obediência que as
crianças e adolescentes devem ao Estado, mais corretamente dizendo, ao Estatuto. As
crianças e adolescentes por serem os seres fracos, devem aterem-se ao seu Estatuto
(ECA) para que possam ser protegidos por ele.32
Felício Pontes Jr. reforça este conceito, pois para ele esta doutrina baseia-se na
concepção

de

que

crianças

e

adolescentes

possuem

direitos

universalmente
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em conjunto com a Funabem, 1998.
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reconhecidos e direitos especiais, que são provenientes de sua condição de pessoas que
precisam ser protegidos pela família, Estado e Sociedade. Sendo assim, seus direitos
devem ser especiais e diferentes dos adultos.33
Para Marco Aurélio S. Viana, o Estatuto da Criança e do Adolescente em termos
gerais tem uma aplicação ampla e abrangente, pois não os classifica por sua situação:
regular e irregular. E ainda, evita o termo menor que tinha cunho depreciativo.34
Pelo fato de não terem acesso pleno de seus direitos, não terem condições e
idade para defenderem seus direitos por atos de omissão dos adultos, por não possuírem
meios próprios para arcar com suas necessidades básicas, por não responderem da
mesma forma que os adultos frente às obrigações inerentes à cidadania e por se tratarem
de seres em pleno desenvolvimento físico, emocional e sócio-cultural, crianças e
adolescentes desfrutam de todos os direitos dos adultos que sejam aplicáveis à sua
idade e ainda à direitos especiais.
Para Moacyr Guimarães, o conceito de prioridade deve ser singular e assim
sendo, deve ser entendida e praticada. Se for usada no plural, que é o uso de mais de
uma prioridade, ficará mais difícil priorizar as prioridades, sendo necessário distinguir qual
prioridade é mais importante. Por isso é que o conceito deve ser singular, para que seja
mais fácil de praticá-la.35
Concluímos que, na teoria, o Estatuto da Criança e do Adolescente assim como a
Constituição Federal brasileira de 1988 possuem todas as ferramentas para dar à
juventude proteção, assistência e dignidade. Na teoria teriam elas direitos básicos e
ainda direitos especiais, que lhes dão prioridade absoluta sobre os adultos. No papel,
estas leis são perfeitas, mas na prática a situação se modifica. Como crianças e
adolescentes podem ter direitos especiais, prioridades absolutas constitucionais, se elas
33
34
35
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VIANA, Marcos Aurélio. Curso de direito civil : direito da família. Belo Horizonte : Del Rey, v. 2, 1993.
GUIMARÃES, Moacyr. Prioridade esquecida. Palestra pronunciada na reunião do Conselho de Economia, Sociologia e
Política da Federação do Comércio de São Paulo, em 8 mar. 1990.
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mal conseguem ter os seus direitos básicos que são o direito à vida, à alimentação, à
cultura e educação, à profissionalização e à proteção ao trabalho, à dignidade, ao
respeito, à liberdade e a convivência familiar e comunitária? Isso significa que, na prática,
a teoria de prioridade e dos direitos universais não são reconhecidos pelo Estado e pela
Sociedade. Será que essa situação não se modificará nunca, queremos dizer, menos
teoria e mais prática?
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LIBERDADE, RESPEITO E DIGNIDADE
A TRIOLOGIA DA PROTEÇÃO INTEGRAL
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A iniciativa de declarar como direitos fundamentais da população infanto-juvenil,
os valores da liberdade, respeito e dignidade, liderando outros direitos, representou
avanço significativo no nosso sistema jurídico.
Reconhecer, portanto, à população infanto-juvenil os direitos à liberdade, respeito
e dignidade, representam o passo decisivo de emancipação da humanidade e, outrossim,
da estrutura jurídica de nosso país.
Ao estabelecer no art. 15 do ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente que as
crianças e adolescentes são titulares de liberdade, respeito e dignidade como pessoas
em processo de desenvolvimento, quis o legislador estatutário que a eles fossem
garantidos direitos básicos de caráter moral, desta vez, como prioridade absoluta
constitucional.36
Este trabalho pretende analisar os dispositivos constitucional (art. 227) e
estatutário (arts. 15, 16 e 17), demonstrando a proteção jurídica do menor brasileiro.
De início, trazemos os dizeres da Constituição Federal de 1988:
“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 a convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo
de toda forma de negligência, discriminação, exploração,
violência, crueldade, e opressão.”
* Os autores são alunos da Turma 204-EDU0228 (tarde) do Curso de Graduação em Direito, da Universidade Estácio de
Sá, Campus Barra. Este artigo foi entregue à Profa. Sílvia Mota como exigência da disciplina Metodologia de Estudos
Universitários, em complemento às atividades de RAC.
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O vocábulo liberdade deriva do latim libertas, de liber (livre), indicando
genericamente. A condição de livre ou estado de livre no sentido jurídico consiste na
faculdade ou poder outorgado à pessoa para que possa agir segundo sua própria
determinação, respeitadas, no entanto, as regras legais instituídas.37
Na liberdade, o indivíduo tem que estar ciente que para tê-la tem que arcar com
suas conseqüências pelas quais será louvado e criticado. Liberdade e responsabilidade
são inseparáveis.
Para passar para o jovem o sentimento de liberdade não é induzi-lo a romper com
os limites de responsabilidade; é conscientizá-lo das razões desses limites.
Como liberdade e responsabilidade são inseparáveis os adolescentes têm que
saber discernir que a liberdade no âmbito da família e estendida na esfera social e
econômica.
Refletindo sobre liberdade negativa, propõe que “alguém é livre na medida em
que nenhum outro homem ou nenhum grupo de homens interfere nas atividades desse
alguém. A liberdade política e econômica nesse sentido simplesmente à área em que um
homem pode agir sem sofrer a obstrução de outros.”
Como liberdade positiva tem origem no desejo do indivíduo de ser “seu próprio
amo e senhor. Quero que minha vida e minhas decisões dependam de mim mesmo e
não de forças externas de qualquer tipo. Quero ser instrumento de mim mesmo e não da
vontade de outros homens.“
Quando uma criança nasce, lhe damos um nome, mas não podemos lhe dar um
carinho.
O respeito origina-se do latim respectus (consideração e movimento). O respeito
no sentido jurídico tem o mesmo sentido vulgar. A criança e o adolescente desde sua
infância devem aprender a Ter respeito. Crianças e jovens devem ser preservados em
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sua integridade moral e psíquica. Respeitando os seus sentimentos e emoções e
assistidas em sua fragilidade.
A identidade pessoal da criança e do adolescente tem vínculo direto com sua
identificação no grupo familiar e social. Seu nome ou alcunha o localiza em seu mundo.
Um fator primordial em seu desenvolvimento é a sua expressão externa e a sua
imagem, o que vai determinar a sua individualização como pessoa.
A dignidade origina-se do latim dignitas (virtude, honra, consideração), em regra
se entende como a qualidade moral que, possuída por uma pessoa serve de base ao
próprio respeito em que é tida. No sentido jurídico entende-se dignidade humana a
defesa de si próprio, lembrando-se que não pode ser erguido o caso de direitos sociais.38
Na Constituição da República Federativa do Brasil (art. 1o inc. III), a dignidade do
homem constitui um dos fundamentos.
O homem tem direito à dignidade independente de raça, sexo, religião, convicção
política ou filosófica e nem mesmo o poder judiciário pode restringir a dignidade
(tratamento degradante ou desumano).
Se por um lado todas as pessoas são iguais perante a lei, por outro lado, as
pessoas nascidas iguais se desigualam no decorrer do seu desenvolvimento:
desigualdade econômica e cultural. A pobreza não é causa determinante da
marginalização embora possa ser condição para ela.
Concluímos que a criança e o adolescente têm direito de ir e vir e estar nos
logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvados as restrições legais: de opinião
e expressão. Têm direito de crença; de culto religioso; de brincar; praticar esportes e
divertir-se; de participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação; de participar
da vida política, na forma da lei; de buscar refúgio, auxílio e orientação; de preservação
da imagem, da identidade, dos valores, dos espaços e objetivos pessoais.
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O ECA estabelece os direitos da personalidade, como são chamados todos os
direitos elencados supra, oponíveis a todos, erga omnes. É dever de todos zelar pelos
direitos da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento
desumano, violento, aterrorizante, sanatório ou constrangedor. Portanto, quem se omitir
em situação concreta, poderá ser responsabilizado.
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Todos somos sabedores que o país sofre as conseqüências da crise social e
econômica financeira. A ausência de uma situação política estável aliada à carência e à
deficiência dos diversos órgãos públicos na garantia de saúde, educação, habitação,
geração de empregos, alimentação, entre outros, contribuem sobremaneira com o
crescimento de uma população de crianças e adolescentes marginais da sociedade. A
míséria e a pobreza são os reflexos mais nítidos deste estado de abandono. Nas cidades
brasileiras, milhares de crianças que remexem o lixo como meio de vida manuseiam
detritos médicos e radioativos de hospitais, garrafas de solventes tóxicos descartadas e
medicamentos.39 Dados como os do Anuário Estatístico do Rio de Janeiro nesta década
de 1991 em diante, demonstram bem o caos dos dias atuais: em 1990 haviam sido
cadastrados 570 favelas com uma população estimada em 951.175 pessoas, este
número em um ano teve um aumento de quase 80%.
Lembramos, ainda se acrescentarmos a esses percentuais a população de baixa
renda, residentes em conjuntos habitacionais e loteamentos irregulares que, igualmente a
população de baixa renda não acessa os serviços públicos.
Baseados nessa pesquisa podemos observar que o artigo 227 da Constituição
Federal de 1988 vem deixando a desejar ao longo dos anos.
Diz o caput do referido dispositivo:

* Os autores são alunos da Turma 322-EDU0228 (noite) do Curso de Graduação em Direito, da Universidade Estácio de
Sá, Campus Barra. Este artigo foi entregue à Profa. Sílvia Mota como exigência da disciplina Metodologia de Estudos
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“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 a convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo
de toda forma de negligência, discriminação, exploração,
violência, crueldade, e opressão.”
Também o artigo 4o do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) assegura
que:
“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,
ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade,
ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária:
Parágrafo Único. A garantia da prioridade compreendida:
a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer
circunstâncias;
b) procedência de atendimento nos serviços públicos ou
de relevância pública;
c) preferência na formulação e na execução das políticas
sociais, políticas, de destinação privilegiada de recursos públicos
nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude.”
O estado de abandono da população brasileira é geral. Miséria, pobreza, violência
urbana são cenas de nosso dia a dia, que traduzem o caos e o despreparo de muitos.
Algumas iniciativas governamentais e não governamentais, ainda que isoladas, tem sido,
se não a solução ou seja a diminuição da dor de estar abandonado para mais de 32
milhões de brasileiros. Neste contexto sócio-político, passa a ser papel de todos nós
ajudar, apoiar, e incentivar às iniciativas de entidades e de grupos preocupados com esta
sociedade marginalizada, esquecida há muito tempo.
Entretanto, praticar o art. 227 da Constituição Federal de 1988 e o art. 4o do ECA
não é tarefa das mais fáceis de cumprir. Requer, entre outras coisas, dedicação, decisão
política, interesse e investimento. Organizações Governamentais e Não-Governamentais,
sofrem com a burocracia e com a instabilidade econômica e financeira. Observamos nos
dias de hoje, que o próprio Governo nos impede de agir, em prol da cidadania da criança

e do adolescente. E com o passar do tempo assistimos aos desvios de verbas, às
agressões em adolescentes na FEBEM. Quando deveriam ser educadas e amadas ao
contrário são agredidas e maltratadas.
Existem caminhos para sair desta crise que abala e que muitas vezes inibe
iniciativas de um trabalho digno de promoção social. Basta que este trabalho seja
incorporado por todos, e não só na teoria, mas principalmente na prática, no dia a dia,
estabelecendo uma política séria, do incentivo direto e do trabalho prático e sincero de
todos, já é por si, suficiente para encontrar as soluções e caminhos para superar esta
crise.
Por diversas vezes assistimos, em várias regiões do país, repentinamente, o
esvaziamento de ações voltadas para criar condições estruturais capazes de modificar o
modo de vida destas crianças e adolescentes de favelas, de baixa renda, órfãos, crianças
especiais ou com deficiências físicas. Existem inúmeras iniciativas e projetos que
terminaram, segundo dizem, por falta de verbas. Entretanto, mobilizar recursos para este
fim não seria tarefa difícil, quando se tem resultados práticos e concretos, para serem
apresentados às pessoas de melhor situação financeira de nossa sociedade. Nós Temos
a certeza de que se as leis fossem observadas com rigor em todos os níveis, ou seja, em
nível civil ou governamental, poderíamos pensar em melhoria de qualidade para este
povo tão desfavorecido.
Sabedores que somos que o ECA, no art. 4o, somado ao art. 227 da Constituição
Federal de 1988 só poderão ser praticados com a mudança de vários procedimentos
governamentais e jurídicos, assim sendo poderíamos pensar em cumpri-los na íntegra.
Mas, para que algo aconteça os parlamentares, ministros e deputados, e os demais
governantes, deverão aqui estar aptos ao cargo que ocupam, mas infelizmente não é o
que acontece.
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Acreditamos que a ausência de capacitação profissional e de resultados positivos,
organizações governamentais é o fator primordial para a aplicação das diversas
Constituições.
“Se planejarmos para um ano
Devemos plantar cereais.
Se planejarmos para uma década
Deveremos plantar árvores.
Se planejarmos para toda vida
Devemos treinar e educar o homem.”
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Não é de hoje que estamos convivendo com vários problemas relativos às
crianças e aos adolescentes.
A Declaração de Genebra foi, em 1924, a primeira manifestação internacional em
prol dos direitos dos menores de idade. Foi seguida, em 1959, pela Declaração Universal
dos Direitos da Criança, adotada pela ONU em 1959. Esse documento, diz Antônio
Chaves é, sem dúvida, “um documento fundamental da nossa civilização.”40
Apesar deles terem uma proteção jurídica (Estatuto da Criança e do Adolescente
– ECA), estende-se por todo o Brasil. É o que acontece com o trabalho infantil rural e
urbano, que leva precocemente a uma exaustiva jornada de trabalho do menor. No
tocante, possui o lado positivo de completar o orçamento doméstico, e o lado negativo,
que impossibilita o desenvolvimento de uma base educacional para que no futuro
acabem contribuindo para o êxito da nação.
No Brasil, o primeiro diploma legal que regulamentou o trabalho do adolescente
foi o Decreto n. 1.313 de 1891.
A partir de 13 de julho de 1990 passou a vigorar o ECA, que considera criança
para os efeitos da lei a pessoa até 12 anos de idade incompletos, e adolescentes aquela
entre 12 e 18 anos (art. 2o).
Segundo o ECA, é permitido ao menor de 14 a 18 anos de idade o trabalho e ao
menor de 12 anos a condição de aprendiz (art. 60). É também vedado o trabalho noturno
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do adolescente no período de 22 horas de um dia às 5 horas do dia seguinte, o trabalho
perigoso, insalubre ou penoso, o trabalho realizado em locais prejudiciais à sua formação
e ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social, realizados em horários que não
permitam a freqüência à escola (art. 67, I, II, III e IV).
O Código Mello Mattos, de 1927 (Decreto n. 17.943-A, de 12 de outubro de 1927),
o primeiro Código de Menores da América Latina, dedicou capítulo especial ao Trabalho
do Menor, em que é proibido o trabalho de crianças com menos de 12 anos, da mesma
forma que não autoriza o trabalho noturno de menores de 18 e trabalho em praça pública
de menores de 14 anos.
A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com redação aprovada pelo DecretoLei n. 5.452, de 1o de maio de 1943, entrou em vigor em novembro daquele ano e foi
sistematizando a esparsa legislação existente, introduzindo disposições inovadoras
quanto à proteção ao trabalho do menor e constituindo um texto legislativo básico Direito
do Trabalho no Brasil, enriquecido por vasta legislação complementar e por normas
constitucionais específicas.
O Código de Menores (Lei n. 6.697/79) incorporou através do art. 83 os princípios
da CLT ao estabelecer que a proteção do trabalho do menor seria regulada por lei
especial. Com isso, o Código de menores aderiu, na época, à proibição do trabalho antes
dos 12 anos (art. 403 – CLT), devendo ficar sobre a fiscalização direta do Juizado de
Menores (arts. 401 a 407 – CLT).
A Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura do Brasil (Contag)
publicou em 1993 séria denúncia sobre o trabalho escravo, através de texto assinado por
Elizabeth Machado Duarte, focalizando especialmente a situação das crianças
trabalhadoras na agricultura brasileira. Registra ela: “não há dúvida que a maioria das
crianças trabalhadoras na agricultura brasileira encontra-se na condição de escravos. Os
bóias-frias mirins constituem um grupo vulnerável e submetido a uma forma de
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exploração brutal, que lhes causa danos físicos, psicológicos e morais. A jornada de
trabalho não é estabelecida previamente e seu deslocamento é controlado por capataz
que também supervisiona o trabalho na lavoura.
Segundo o livro do autor Antônio Chaves, exemplo típico de trabalho perigoso,
insalubre e penoso é o da colheita de cana-de-açúcar.41
Considerou inviável a Câmara Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, aos
22 de agosto de 1996, autorizar-se adolescente a trabalhar na colheita de cana-de-

pior, é explorada muitas vezes de maneira sub-humana, com remuneração que nos faz
lembrar os tempos da escravatura. Precisamos nos conscientizar que o futuro de um país
está nas mãos dos adolescentes de hoje. É preciso que se leve a alfabetização a todas
essas crianças e se faça valer de maneira eficaz esta proteção jurídica ao trabalho, a
qual têm por direito as crianças e os adolescentes.
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