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 Os primeiros registros sobre o tema da maioridade penal no Brasil foram escritos 
no Código Criminal de 1830. Nesse documento havia a previsão, no artigo 10, de que não 
seriam julgados como criminosos os ilícitos praticados por menores de 14 anos (Padovani, 
2003).
 Em 1927 pelo Decreto n° 17.943-A se instituiu o Código de Menores no Brasil. 
Historicamente é a primeira lei voltada para o atendimento de crianças e adolescentes, a qual 
teve como objetivo dar assistência e proteção aos menores: abandonados ou praticando 
delinquência. O Código de Menores previa poucos direitos às crianças e adolescentes e 
impunha ao Estado assumir a responsabilidade legal pela tutela da criança/adolescente 
órfã(o) e desamparada(o), ou seja, somente o “menor em situação irregular”. 
 Esse Decreto previa que os maiores de 14 e menores de 18 anos que respondessem 
por um processo especial (não processo penal), via de regra, podiam ser recolhidos a uma 
escola de reforma em períodos que poderiam variar de 01 a 07 anos. Porém, em caso de 
gravidade do ato e as circunstâncias pessoais (periculosidade) poderia haver um período 
maior a ser cumprido em estabelecimentos para condenados menores de idade (ou seja, 
distinto da escola de reforma) ou, na falta destes, em prisões comuns, separado dos adultos.
 Após a criação do Código Penal Brasileiro (1940), o qual definiu a imputabilidade 
penal aos 18 anos, se institui o Serviço de Assistência ao Menor por meio do Decreto-lei 
3.799/1941 que teve como objetivo, por meio do Ministério da Justiça, realizar a correção 
e repressão de adolescentes. Nessa época surgem os reformatórios e as casas de correção 
para os adolescentes infratores, e de patronatos agrícolas e escolas de aprendizagem de 
ofícios urbanos para menores carentes e abandonados. 
 Já em 1948, por intermédio da Assembleia Geral das Nações Unidas, o Brasil torna-
se signatário da Declaração Universal dos Direitos do Homem. A Declaração apresenta 
um conjunto de princípios e valores morais, elaborados sob o impacto da 2ª Guerra 
Mundial, dentre os quais se ressalta o artigo 1°: “Todos os homens nascem livres e iguais 
em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns 
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aos outros com espírito de fraternidade”. 
 Esse documento torna-se a base para a elaboração da Declaração Universal dos 
Direitos da Criança, de 1959. A Declaração Universal dos Direitos da Criança é um 
conjunto de princípios que têm como formulação da Doutrina da Proteção Integral das 
Nações Unidas para a Infância, o princípio norteador “the best interest of  the child” 
(o melhor interesse da criança), por entender o peculiar desenvolvimento da pessoa em 
desenvolvimento.
 Na década de 60, a percepção, pela opinião pública, era de que o Serviço de 
Atendimento ao Menor (SAM) consistia em um ambiente desumanizante, o que não 
condizia mais com as declarações que o Brasil era signatário. Assim, por meio da Lei n° 
4.513 de 1964, o SAM foi substituído pela Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor 
(Funabem), órgão normativo que tinha a finalidade de criar e implementar a “política 
nacional de bem-estar do menor”, através da elaboração de “diretrizes políticas e técnicas”. 
Como órgão executor, ocorre a criação da Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor 
em cada estado (FEBEM), responsável pela prática das orientações elaboradas pela 
FUNABEM, através do atendimento direto dos menores. 
 A FUNABEM foi criada conforme as diretrizes oriundas da Declaração Universal 
dos Direitos da Criança (1959). Porém foi amplamente marcada pela doutrinação do 
militarismo, sendo que a disciplina era o padrão nos internatos, além de que a trajetória da 
criança/adolescente ia da polícia diretamente até as unidades de recepção da FEBEM.
 Com a instituição do novo Código de Menores, em 1979, consagrando a Doutrina 
da Situação Irregular, que o Brasil começou a apresentar legislações que tinham como 
orientação a Proteção Integral da criança e do adolescente. Para Soares o Código de 
Menores “não fazia qualquer distinção entre menor abandonado e delinquente, pois na 
condição de menores em situação irregular enquadravam-se tanto os infratores quanto os 
menores abandonados.”
 Com uma política higienista do governo da época, no qual todas as crianças 
eram recolhidas das ruas, aplicando-se assim o que foi erroneamente interpretado como 
“superior interesse da criança”. Não se previa no Código de Menores e nem na Política 
Nacional do Bem-estar do Menor, direitos e garantias para as crianças e adolescentes 
institucionalizadas, a não ser o trabalho com a prevenção e a institucionalização para a 
reparação (Machado, 1980).
 Verifica-se assim que Código de Menores de 1979 continuou com foco apenas 
para a criança e o(a) adolescente em situação irregular, tendo por objetivo regular medidas 
judiciais e não de proteção. O termo “menor” passa a ganhar ainda maior deturpação, sendo 
usado pejorativamente para a criança e o adolescente que está à margem da sociedade, 
desrespeitando a dignidade da pessoa humana. 
 Nessa mesma época, internacionalmente, representantes dos Estados-membros 
que compõem a Organização das Nações Unidas (ONU) começaram a discutir a garantia 
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de proteção integral para crianças. Essa discussão culminou com a Resolução XLIV, 
elaborada a partir da Convenção Internacional dos Direitos da Criança (CIDC) em 1989, 
promulgada no Brasil em novembro de 1990.  
 A Convenção sobre os Direitos da Criança é o instrumento de direitos humanos 
mais aceito na história, só não sendo ratificado pelos Estados Unidos. A Convenção define 
criança como todo o ser humano com idade inferior a 18 anos. Além disso, apresenta, no 
item 37:
 

a) nenhuma criança seja submetida à tortura nem a outros tratamentos ou penas 
cruéis, desumanos ou degradantes. Não será imposta a pena de morte nem a 
prisão perpétua sem possibilidade de livramento por delitos cometidos por 
menores de 18 anos de idade;

 b) nenhuma criança seja privada de sua liberdade de forma ilegal ou arbitrária. A 
detenção, a reclusão ou a prisão de uma criança serão efetuadas em conformidade 
com a lei e apenas com último recurso, e durante o mais breve período de tempo 
que for apropriado;

 c) toda criança privada da liberdade seja tratada com a humanidade e o respeito 
que merece a dignidade inerente à pessoa humana, e levando-se em consideração 
as necessidades de uma pessoa de sua idade. Em especial, toda criança privada de 
sua liberdade ficará separada dos adultos, a não ser que tal fato seja considerado 
contrário aos melhores interesses da criança, e terá direito de manter contato com 
sua família por meio de correspondência ou de visitas, salvo em circunstâncias 
excepcionais; 

d) toda criança privada de sua liberdade tenha direito a rápido acesso à assistência 
jurídica e a qualquer outra assistência adequada, bem como direito a impugnar a 
legalidade da privação de sua liberdade perante um tribunal ou outra autoridade 
competente, independente e imparcial e a uma rápida decisão a respeito de tal 
ação (Grifos nossos).

 Observa-se que a Convenção já expunha na alínea “c” a preocupação com a privação 
de liberdade, por entender que são seres humanos em desenvolvimento, considerando 
toda a especificidade dessa fase do desenvolvimento. 
 Em paralelo aos trabalhos da ONU, em 1985 ocorreu o “Sétimo Congresso das  
Nações Unidas Sobre Prevenção de Delitos e Tratamento de Delinquentes”. O documento 
originado nesse congresso ficou conhecido como Regras de Beijing, as quais têm como 
objetivo promover o bem estar do adolescente. Essa legislação trata do atendimento 
individualizado, colocando a relevância do Plano de Individual de Atendimento (PIA), 
atenção integral a saúde, participação da família, no atendimento do adolescente que 
comete alguma contravenção.
 No Brasil, concomitante aos trabalhos na ONU e após o lançamento das Regras 
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de Beijing, é proclamado o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), por meio da Lei 
8.069, de 13 de julho de 1990. Verifica-se que o ECA tem como origem o artigo 227 da 
Constituição Federal Brasileira de 1988:

“É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente 
e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, 
à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, 
à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo 
de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão.”

 Constata-se também que é um documento escrito com base na doutrina que 
estabelece a criança e o adolescente como sujeitos de direito à proteção integral. O ECA 
sistematiza, ainda, uma linha de defesa de direitos através da instituição de medidas de 
proteção (artigos 98 a 102), a explicitação do devido processo legal para apuração de atos 
infracionais praticados por adolescentes (artigos 103 a 128) e a instituição de um elenco de 
medidas jurídicas, administrativas e judiciais, de proteção desses direitos (artigos 129-1130 
e 208 a 258).
 O ECA, assim como a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, considera 
que a criança e o adolescente são inimputáveis até 18 anos. Os atos infracionais que os 
adolescentes comentem, podem ser comparados ao Código Penal para as pessoas maiores 
de 18 anos. Ao dizer que o adolescente é inimputável, não exclui a sua responsabilidade 
sobre o ato infracional. Mas, considera-se que, por estar em uma condição peculiar do 
desenvolvimento humano, precisa de uma legislação condizente com a fase em que se 
encontra. O ECA prevê medidas socioeducativas para que esse adolescente possa ser 
inserido à sociedade. 
Segundo o ECA, as medidas socioeducativas, em ordem crescente de severidade, consistem 
em:

I - advertência;

II - obrigação de reparar o dano;

III - prestação de serviços à comunidade;

IV - liberdade assistida;

V - inserção em regime de semiliberdade;

VI - internação em estabelecimento educacional;

VII - qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI.

§ 1º A medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade de cumpri-
la, as circunstâncias e a gravidade da infração.
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§ 2º Em hipótese alguma e sob pretexto algum, será admitida a prestação de 
trabalho forçado.

§ 3º Os adolescentes portadores de doença ou deficiência mental receberão 
tratamento individual e especializado, em local adequado às suas condições.

 É importante esclarecer que quando uma criança (até 12 anos) comete ato infracional, 
podem ser aplicadas as medidas de proteção, que se encontram previstas no artigo 101, do 
ECA (1990):

Art. 101. Verificada qualquer das hipóteses previstas no artigo 98, a autoridade 
competente poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas:

I – encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade;

II – orientação, apoio e acompanhamento temporários;

III – matricula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino 
fundamental;

IV – inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio à família, à criança e 
ao adolescente;

V – requisição de tratamento médico, psicólogo ou psiquiátrico, em regime 
hospitalar ou ambulatorial;

VI – inclusão em programa oficial ou comunitário de auxilio, orientação e 
tratamento à alcoólatras e toxicômanos

 Recentemente, em 2012, por meio da Lei n° 12.594, foi instituído o Sistema 
Nacional de Atendimento à Socioeducação (SINASE), porém esse documento já havia 
sido aprovado pelo CONANDA (Conselho Nacional de Defesa dos Direitos da Criança 
e do Adolescente) por meio da Resolução nº 119 em 11 de dezembro de 2006. O 
SINASE é um sistema integrado que reúne princípios, regras e critérios para a execução 
de medidas socioeducativas e programas de atendimento aos adolescentes de 12 a 18 
anos, e excepcionalmente jovens até 21 anos de idade, a quem se atribui a prática do ato 
infracional.
 O SINASE apresenta a responsabilidade do município e estado para o 
acompanhamento das medidas socioeducativas. É importante esclarecer que as medidas 
socioeducativas que são aplicadas em meio aberto: Prestação de Serviços à comunidade 
(PSC) e Liberdade Assistida (LA), são acompanhadas pelo munícipio, normalmente por 
meios do Centro de Referencia da Assistência Social (CREAS). Já as medidas restritivas 
de liberdade: regime de semiliberdade e de internação em estabelecimento educacional, 
ficam a cargo do estado, sendo realizadas no Paraná pela Secretaria de Justiça, Cidadania e 
Direitos Humanos (SEJU).
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Vamos usar os termos corretos?

Termo Inadequado  Termo adequado Motivo

Menor

Criança e adolescente; menino 
e menina; guri e guria; garoto 
e garota; ou ainda menor de 
idade.

O temo “menor” remete ao Código de Menores, e, como estudado, possui o 
significado pejorativo relacionado a criança e ao adolescente delinquente ou 
marginal.

Delinquente,
Marginal, 
Bandido

Adolescente ou jovem em 
conflito com a lei;
Adolescente acusado de ato 
infracional.

A denominação "Em conflito com a lei" estabelece uma condição temporal e 
superável. O adolescente não "é". Ele "está". 
Ao utilizar as denominações “delinquente”, “bandido” e “marginal” desenvolve-se o 
estigma, o que pode ser difícil de ser superado.

Crime Ato infracional, infração, delito.

O Estatuto da Criança e do Adolescente preconiza que o adolescente está em 
fase peculiar do desenvolvimento, ainda vivenciando uma etapa de consolidação 
da personalidade, valores e práticas sociais. Quando evitamos o termo “crime”, 
estamos relacionando a infração a algo passageiro, pois o adolescente terá 
oportunidade de aprender com o erro.

Pena Medida socioeducativa
A amplitude da medida socioeducativa é bem maior do que a da pena. Além do 
mais, é uma oportunidade para que o adolescente, auxiliado por profissionais 
capacitados, família e comunidade, repense o ato infracional e seu projeto de vida.
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 O atendimento escolar de adolescentes em conflito com a lei não é uma discussão 
nova no Estado do Paraná. No entanto, verifica-se muita dificuldade em trabalhar 
pedagogicamente com esses(as) adolescente(s), por toda complexidade que envolve o 
atendimento aos(às) estudante(s) com este perfil. 

1) Na discussão apresentada no vídeo vimos que, diferentemente do que é falado 
no senso comum, o adolescente é responsabilizado por seus atos cumprindo 
medidas socioeducativas. Os convidados também fizeram a diferenciação entre 
um ato infracional e um ato de indisciplina. Quais são os principais desafios 
para o atendimento escolar do adolescente em conflito com a lei?

2) Considerando-se as colocações dos participantes da mesa (vídeo) e a leitura 
do texto “Histórico da legislação sobre o atendimento do(a) adolescente 
em conflito com a lei”, qual a importância de a escola ter conhecimento das 
questões legais relacionadas aos estudantes que se encontram em cumprimento 
de medida socioeducativa?

3) Após a leitura das charges e quadrinho abaixo, façam uma análise sobre a 
legislação que rege o(a) adolescente em conflito com a lei e o tratamento recebido 
por eles em seu cotidiano: expectativa de vida, determinantes socioeconômicos, 
acesso a serviços públicos (saúde, escola, segurança, entre outros).



9

ATENDIMENTO ESCOLAR AO(À) ADOLESCENTE EM 
CONFLITO COM A LEI.
ANEXO 1
QUESTÕES PARA DISCUTIR


