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RESUMO: Este trabalho de pesquisa elege os direitos da criança e do 

adolescente como temática. Compreende o processo histórico de proteção 

desses sujeitos de direito tendo como material de análise tanto a legislação 

aplicável, quanto obras da literatura e do cinema. Nesse sentido, procura 

estabelecer um diálogo entre a legislação e a arte, cuja premissa é a arte como 

meio de compreensão dos fenômenos, inclusive do jurídico.  

INTRODUÇÃO: Korczak defenderá a importância de ouvir as crianças como 

seres de direitos e deveres, e no modo como a opressão, que era imposta a 

eles e fato gerador de inconstantes problemas em relação ao seu 

desenvolvimento (THÉRY, 2007). Em 1924, a Declaração de Genebra foi o 

primeiro documento que se voltou para a necessidade de uma proteção 

especial à criança, bem como a Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos previu em seu art. 19 a necessidade das medidas de proteção. 

(THÉRY, 2007). Como forma de intervenção estatal, em 1927 foi promulgado o 

primeiro Código de Menores do Brasil (Decreto nº. 17943-A). A criança 

merecedora de tutela do Estado era o "menor em situação irregular”, e em 

1940, com o atual Código Penal Brasileiro, a imputabilidade penal se definiu 

aos 18 anos. Com a Convenção sobre os Direitos da Criança ratificada pelo 

Brasil em 24 de setembro de 1990 (BRASIL, 1990), e com a aprovação do 

Estatuto da Criança e do Adolescente no mesmo ano (BRASIL, 1990b), o Brasil 

adotou a doutrina da proteção integral da criança, sempre visando o seu 

melhor interesse.  

OBJETIVOS: Compreender as origens dos direitos da criança e do 

adolescente no Brasil e analisar o direito à convivência familiar e comunitária. 

Para além, buscar, por intermédio de formas artísticas, o modo como a questão 

das crianças e dos adolescentes se manifestaram histórica e simultaneamente 

ao positivismo. Também analisar a atual legislação brasileira aplicável ao tema 

e relacionar direito e arte como métodos de interpretação.  

METODOLOGIA: A metodologia empregada tem caráter interdisciplinar na 

medida em que faz uso da arte para compreender o direito e o processo 

histórico. A pesquisa analisa a legislação aplicável a partir da literatura e do 

cinema. Os materiais utilizados incluem: a obra "Capitães da Areia" de Jorge 

Amado (2008), e os filmes "O Contador de Histórias" (2009) e "Lion – Uma 

Jornada Para Casa" (2016). Com a arte, percebe-se o mundo com os sentidos 



e sentimentos e esse contexto amplia o universo compreensivo de um 

fenômeno presente na sociedade brasileira: o processo de fortalecimento do 

direito da criança e do adolescente à convivência familiar e comunitária. 

DESENVOLVIMENTO: Diversas obras literárias foram escritas ao longo da 

história do mundo com o intuito de quebrar paradigmas e reclamar direitos. O 

romance de Jorge Amado traz a história de um grupo de crianças, em sua 

maioria órfãs, moradoras das ruas de Salvador. Eram denominadas de 

“Capitães da Areia”, pois moravam num velho trapiche e “o cais é o seu 

quartel-general.” (2008, p. 11). A quantidade não foi demonstrada com 

exatidão, o conjunto variava de quarenta à cem membros, todos “vestido de 

farrapos, sujos, semi-esfomeados, agressivos...” (AMADO, 2008, p. 29).Viviam 

do furto e de pequenos “bicos”, mas o livro é explícito ao justificar os motivos 

que levam as crianças praticarem tais condutas:“ Se não fizessem tudo aquilo 

morreriam de fome, porque eram raras as casas que davam de comer a um, de 

vestir a outros. E nem toda a cidade poderia dar para todos.” (AMADO, 2008, p. 

111). Ainda sim, esses meninos mantinham-se organizados para garantir a 

sobrevivência. Seguiam leis e morais preservando a dignidade humana 

(AMADO, 2008, p. 194), além de serem liderados por Pedro-Bala, “... o chefe 

dos „Capitães da Areia‟, que é reconhecível devido a um talho que tem no 

rosto.” (AMADO, 2008, p 13). É possível ter acesso à história de outros 

protagonistas como João Grande, o mais forte; Querido-de-Deus, o mais 

célebre capoeirista (AMADO, 2008, p 31); João José, conhecido como 

Professor, furtava livros, pois era o único letrado (AMADO, 2008, p 32); Pirulito, 

aquele que buscava amparo e felicidade nas imagens de santos; Gato, o mais 

ágil e vaidoso; e Sem-Pernas, o coxo. A época do enredo não é clara, mas é 

possível ter alguma referência temporal com base no movimento social 

ocorrido entre 1920 e 1930 no sertão nordestino, o “Cangaço”, através de 

inúmeras citações de seu líder Virgulino Ferreira da Silva, mais conhecido 

como: Lampião. A partir dessa referência, é possível supor essas crianças 

estivessem sob a observância do Código de Menores do Brasil (Decreto nº 

17.943-A), promulgado em 1927. No entanto, o Estado preocupava-se em 

remover essas crianças das ruas com medidas severas e punitivas ao invés de 

dar-lhes um lar e ressocializá-las. É notável o desprezo e medo da sociedade 

às crianças abandonadas no livro quando, por meio do jornal local, pede às 



autoridades que recolham esses “... precoces criminosos, que já não deixam a 

cidade dormir em paz o seu sono tão merecido...” (AMADO, 2008, p 12). Por 

fim, essa dramática história demonstrou como aquela sociedade se comportava 

diante desse fenômeno e, principalmente, como essas crianças tiveram sua 

infância arrancada de suas vidas por nunca terem tido uma família ou lar: 

“Sempre tinha sido como homens, na sua vida de miséria e aventura, nunca 

tinham sido perfeitamente crianças. Porque o que faz a criança é o ambiente 

de casa, pai, mãe, nenhuma responsabilidade.” AMADO, 2008, p 244).  Não 

viveram, sobreviveram.  

Em fase de transição da Doutrina do Direito Penal do Menor para a Doutrina 

Jurídica de Proteção ao Menor em Situação Irregular trazida pelo Código de 

Menores em 1.979, a lei 4.513/1964, autorizou a criação da Fundação Nacional 

do Bem-Estar do Menor – FUNABEM. O art. 2º da lei 6.697/79, que instituiu 

essa doutrina, define o menor em situação irregular. Em âmbito estadual, 

especificamente no estado de Minas Gerais, cuja capital é o cenário do filme “O 

contador de histórias”, o Decreto 9.909 de 04 de julho de 1.966 instituiu a 

Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor – FEBEM – com observância na 

política nacional do bem-estar do menor e na lei mineira n. 4.177, de 18 de 

maio de 1.966, que autorizou o Poder Executivo a instituir a referida fundação 

naquele Estado. O filme “O contador de histórias”, cujo enredo é baseado na 

história real de Roberto Carlos Ramos, se passa em 1.978, na cidade de Belo 

Horizonte. Roberto foi uma dentre tantas crianças que viveram sua infância na 

FEBEM, pois sua situação era considerada irregular por ser privado de 

condições essenciais da sua subsistência, conforme art. 2º, I, alínea “a”, da lei 

6.697/79, por viver na miséria. Ele foi adotado por uma pedagoga francesa aos 

13 anos, que estava na cidade realizando pesquisas, e se apaixona por ele e 

por sua história, e quer ajudá-lo a recuperar-se da violência e dos vícios que a 

vida na rua lhe propuseram. Roberto se formou em pedagogia e se pós 

graduou em literatura infantil, sendo considerado um dos dez maiores 

contadores de história do país. O menor a ser acolhido pela Fundação deveria 

estar em situação irregular conforme o artigo 2º da lei 6.697/79. Além do menor 

abandonado, o menor infrator também era abrigado pela FEBEM. No filme, a 

FEBEM entra na vida de Roberto através de um comercial de televisão 

assistido por sua mãe, que era lavadeira, sustentava os dez filhos sozinha e 

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?num=4177&ano=1966&tipo=LEI
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?num=4177&ano=1966&tipo=LEI


sentia a miséria adentrar sua casa com intensidade (2009, 32‟38”), na casa de 

um vizinho que recebia muitas pessoas aos domingos para juntos assistirem a 

programação (2009, 33‟10”). Ela encontrou na FEBEM uma chance de dar 

oportunidades a um de seus filhos e escolheu Roberto, pois era o caçula. Na 

manhã seguinte, ela o acorda e o leva até a instituição (2009, 34‟14”). No local, 

ela fica em uma sala com uma funcionária que pede para ela lançar sua digital, 

pois não sabia ler nem escrever, em alguns documentos para possibilitar o 

acolhimento de seu filho no lar substituto (2009, 36‟46”). Quando vai embora, 

ela é impedida de se despedir de seu filho, que se desespera e chama pela 

mãe. Ela não pôde explicar-lhe o porquê estava sendo deixado (2009, 37‟45”), 

e o olha com lágrimas nos olhos e vai embora, acreditando que fez a coisa 

certa para ele, pois teria oportunidades melhores na instituição (2009, 38‟15”). 

A FEBEM foi criada com o nobre objetivo de prevenir que crianças e 

adolescentes vivessem na pobreza, sem condições mínimas para subsistência, 

ou para prevenir que chegassem ao crime em decorrência dessa situação, ou 

como medida de pena para os que cometessem atos de delinquência. Porém, 

essa medida não considerava o direito à convivência familiar e comunitária do 

menor. Em 1995, com o advento da Constituição Federal da República de 

1.988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1.990, a Assembleia 

Legislativa daquele estado editou a Lei nº 11.819/1.995, a qual extinguiu a 

figura da instituição FEBEM, sendo essa absorvida pela Secretaria de Estado 

da Criança e do Adolescente. No final do filme, a pedagoga vai à FEBEM para 

dizer que está levando Roberto consigo para a França, e é parabenizada pelo 

trabalho e pelo amor de mãe que teve com o menino, que foi essencial para 

que ele não se tornasse um criminoso. Como criança, ele era apenas uma 

pessoa em desenvolvimento.  

O processo histórico dos direitos da criança e do adolescente no Brasil, mesmo 

tendo suas peculiaridades, assemelha-se ao ocorrido em diversos outros 

países do mundo. Uma obra cinematográfica que retrata a realidade de muitas 

crianças do mundo é o filme Lion – Uma Jornada Para Casa (2016).  O drama, 

baseado em fatos reais, conta a história de um menino indiano de 5 anos de 

idade, chamado Saroo, que se perde do seu irmão mais velho, Guddu, em uma 

estação de trem em Khandwa, indo parar em Calcutá, a cerca de 1.500 km de 

casa. Em 2012, foi noticiada ao mundo a história de um garoto indiano que 



havia encontrado sua família, após 25 anos, graças ao Google Earth. Saroo 

Brierley, que vivia com seus irmãos e sua mãe em Ganesh Talai, um bairro na 

cidade de Khandwa (Índia Central), foi separado acidentalmente de sua mãe 

biológica em 1986 ao se perder do irmão mais velho e dormir dentro de um 

trem que o levou à Calcutá, capital do estado de Bengala Ocidental, na Índia. 

Em razão de sua pouca idade, Saroo não conseguia falar para as pessoas o 

nome do local em que morava, pois pronunciava Ganesh Talai de forma 

errada. Com apenas 5 anos de idade, não sabia ler, escrever ou entender a 

língua falada em Calcutá e passou a viver nas ruas. Ele foi levado a uma 

delegacia de polícia por um adolescente e foi transferido para a Sociedade 

Indiana de Adoção, dado que as buscas para encontrar sua família não foram 

bem sucedidas. O garoto foi adotado por Sue e John Brierley, um casal 

Australiano. Ele passou a viver na Austrália com seus pais adotivos e outra 

criança Indiana, Mantosh, que também foi adotada pelo casal. Saroo nunca 

desistiu de encontrar sua mãe, Kamla Munshi, e, em meados de 2005, já com 

24 anos de idade, sua busca se tornou uma obsessão. Com base nas suas 

lembranças sobre o local em que vivia e o local que havia chegado após a 

longa viagem, Saroo encontrou sua cidade de origem, Khandwa. Calculou, 

aproximadamente, o tempo que havia passado no trem com a velocidade dos 

trens indianos, chegando a uma distância de 1.200 km. O indiano utilizou a 

distância de 1.200 km como um raio de referência para sua busca, adotando 

Calcutá como o centro, e em 2011 encontrou o que estava procurando há 25 

anos. Foi nesse reencontro que Saroo descobriu que naquele dia, em 1986, 

seu irmão Guddu também não havia voltado para casa, tendo sido encontrado 

morto nos trilhos da ferrovia. Sua mãe, durante esses 25 anos, nunca havia 

desistido de reencontrar seu filho, razão pela qual manteve-se morando no 

mesmo local, na esperança de Saroo retornar para casa. Em 2013 Saroo 

Brierly lançou o livro “A long way home”, uma autobiografia que conta toda a 

sua trajetória até reencontrar a mãe biológica. Ele tem seu verdadeiro lar e 

ligação afetiva na Índia, com sua mãe biológica, e na Austrália, com sua família 

adotiva que sempre incentivou sua busca. O filme mostra com clareza como é 

a vida das crianças abandonadas, perdidas e exploradas na Índia. As situações 

apresentadas pelo filme é a realidade de muitas crianças no mundo todo. O 

ano de 1986, quando Saroo se perdeu de sua mãe, antecede a Convenção 



sobre os Direitos da Criança, que entrou em vigor em 02 de setembro de 1990, 

após 10 (dez) anos de debates para sua elaboração. A formulação do texto da 

Convenção sobre os Direitos da Criança se iniciou por iniciativa da 

Organização das Nações Unidas (ONU), que constituiu um grupo para este 

fime. A Convenção sobre os Direitos da Criança, até 2015, foi ratificada por 194 

países, sendo o documento de direitos humanos que recebeu mais apoio no 

plano internacional. O Brasil foi um dos primeiros países a ratificar a 

Convenção, não estabelecendo nenhum tipo de reserva. Nota-se, portanto, que 

na época em que se inicia a história de Saroo, em 1986, havia uma 

preocupação no âmbito internacional com a situação das crianças no mundo 

todo, o que motivou a elaboração de um documento internacional para garantir 

a proteção de seus direitos. Em 1986, ano em que Saroo desapareceu, a 

Convenção sobre os Direitos da Criança estava em andamento, prestes a 

entrar em vigor e ser ratificada por diversos países. O momento da separação 

entre Saroo e sua família é marcado por uma fase de transição no que diz 

respeito aos direitos das crianças, visto que estava em debate um dos 

documentos internacionais mais importantes para a proteção das crianças do 

mundo todo. Como abertura da Convenção Internacional dos Direitos da 

Criança, em 2 de setembro de 1990 houve sua entrada em vigor, e em seu 

artigo 2º, item 2, o termo "proteção" é citado, e apesar do nome não abranger 

os adolescentes como atualmente, eram protegidos os menores de 18 anos 

que para o legislador aproximou a compatibilidade com a lei futuramente criada 

no Brasil. Em síntese o significado da Convenção era nas palavras de Irene 

Thery e Sonia Altoé (2007, p. 53): „„...cada Estado assumiria o compromisso de 

construir uma ordem legal interna voltada para a sua efetivação‟‟ bem como foi 

composto por 4 grandes princípios: 1- não discriminação; 2- melhor interesse 

da criança; 3- direito à sobrevivência e ao desenvolvimento e 4-respeito à 

opinião da criança. Apesar da grande diferença cultural entre os Estados-

Nação, a convenção foi capaz de incluir em seu polêmico artigo 24 a 

ponderação entre abolição de práticas prejudiciais à saúde da criança sobre as 

tradições que poderiam envolve-las.  

A Constituição Federal de 1988 veio para iniciar uma nova era de proteção à 

criança e ao adolescente, afastando as leis esparsas para dar lugar em seu 

consagrado artigo 227 os direitos fundamentais à criança e ao adolescente, 



passando-os do status de incapazes submissos de vontade, para sujeitos de 

direitos. Não apenas criaram-se leis, criaram-se formas de interpretá-la, um 

olhar novo. Mas apenas no Estatuto da Criança e do Adolescente a proteção 

esperada pela Convenção tornou-se grande o suficiente para tornar-se o que 

chamamos de doutrina de proteção integral. Em busca da proteção para as 

crianças e adolescentes foi instituído o ECA que garante uma vida digna à elas, 

a fim de lhes facultar o desenvolvimento, tanto mental, físico e moral. Tal 

Estatuto protege crianças de 0 a 12 anos e adolescentes de 12 a 18 anos, e 

em alguns casos excepcionais, protege os maiores de 18 a 21 anos, sem 

discriminação de raça, etnia e gênero. Toda criança tem direito a ser criado no 

próprio seio familiar, no entanto, em alguns casos essa criação é feita por 

famílias substitutas que garantem o mesmo convívio familiar e social. O acesso 

à família substituta é dado mediante guarda, tutela ou adoção. Em síntese, a 

guarda é dada em duas situações: quando os pais já não vivem mais juntos e é 

preciso decidir com quem irá ficar a criança e quando a criança está sob 

cuidados de pessoas que não são seus pais biológicos, e é necessário 

regularizar essa situação. A tutela por sua vez, é outorgada apenas quando 

não há mais poder familiar, isto é, quando os pais já faleceram ou foram 

destituídos por ordem judicial. Se algum dos direitos da criança for violado por 

omissão da sociedade ou do Estado são aplicadas algumas medidas de 

proteção, como por exemplo, os abrigos institucionais, que são direcionados 

para as crianças de 0 a 12 anos, as casas lares, que abrigam os que possuem 

de 12 a 18 anos. Para o seu desenvolvimento, o sistema conta com uma 

equipe técnica formada por motorista, monitora que fica responsável pelas 

consultas médicas e outras necessidades e as mães sociais que tem o papel 

de se assemelhar com a própria mãe da família natural, tem como atribuições 

propiciar o surgimento de condições próprias de uma família; administrar o lar, 

realizando e organizando as tarefas a ele pertinentes. Para ser uma mãe social 

há alguns requisitos para serem preenchidos como, por exemplo, uma boa 

sanidade física e mental, boa conduta social e aprovação em teste psicológico 

especifico. Com capacidade de até 10 adolescentes, a instituição tem por 

buscar um melhor desenvolvimento e atendimento de suas necessidades, não 

perdendo de vista a perspectiva de reintegração familiar e comunitária, 

resgatando também a autoestima e possibilitando a construção de um projeto 



de vida. Uma importante mudança que influenciou no ECA foi feita através do 

Plano nacional de promoção, proteção e Defesa do Direito de Crianças e 

Adolescentes à convivência familiar e comunitária, criado em 2004/2005 .O 

governo, através de pesquisas, tentou entender por que, como e quem são as 

crianças e adolescentes que estavam fora da convivência familiar. Para 

ocorrência deste feito, o Departamento da Criança e do Adolescente (DCA) do 

Ministério de Justiça (MJ), a Secretaria de Estado de Assistência Social (SEAS) 

do Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS) e o Fundo das 

Nações Unidas para Infância (UNICEF) reuniram-se, no primeiro semestre de 

2002, com a finalidade de discutir os dados apresentados pela Caravana da 

Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados sobre os 

programas de abrigo e perceberam a necessidade de novos integrantes para 

formação do plano. Em agosto de 2002 foi realizado o “Colóquio Técnico sobre 

Rede Nacional de Abrigos”, que contou com a participação de Secretarias 

Estaduais de Assistência Social, e entidades não-governamentais dos 

diferentes estados brasileiros envolvidos com a temática, trataram de  

identificadas ações a serem priorizadas, entre elas: a realização de um censo 

nacional de crianças e adolescentes em abrigos e práticas institucionais e a 

elaboração de um Plano de Ação para o seu reordenamento. O documento foi 

intitulado como “Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de 

Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária” (CONANDA, 

2005), graças a este grande avanço foi possível as mudanças no plano familiar 

e comunitário. Para o encaminhamento das decisões deliberadas no Colóquio, 

constituiu-se o “Comitê Nacional para Reordenamento de Abrigos”, que, por 

sua vez, influenciou tanto as alterações do ECA quanto os programas de 

acolhimento familiar e institucional e os modos de se documentar, incentivar e 

acompanhar a adoção no Brasil.  

RESULTADOS: Tanto a literatura quanto o cinema constituem material denso 

e significativo para a análise do direito e da realidade como também ampliar o 

processo de compreensão sensorial de questões significativas para a 

sociedade. Os direitos da criança e do adolescente contam na atualidade com 

um arcabouço jurídico protetivo e de promoção ao direito à convivência familiar 

e comunitária. Esse processo partiu da exclusão e culpabilização da pobreza 



para a institucionalização até alcançar a doutrina da proteção integral que, na 

atualidade, procura se afirmar e consolidar.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS: O contexto histórico de extrema pobreza e 

mudanças internas e externas politicamente, voltava-se aos conviventes das 

ruas, menores infratores abandonados pela família, e ao longo de décadas as 

legislações adjacentes eram feitas de forma ao qual a criança e o adolescente 

sempre fossem interpretados como o menor sem família que usava as ruas 

para sustentar os vícios, e a família era vista como um ser incapaz de opinar e 

controlar o menor de forma ao qual as leis anteriores usavam essa prerrogativa 

como argumento ideológico que possibilitou o Poder Publico no 

desenvolvimento de politicas publicas para o controle e contenção social 

separando as chamadas famílias incapazes dos menores corruptos levando-os 

do convívio familiar . O olhar sobre uma nova ótica só foi capaz com a 

promulgação da Constituição Federal, em 1988, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), em 1990, da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), 

em 1993 e com a ratificação da Convenção sobre os Direitos da Criança em 

1990, provocando rupturas em relação às concepções e práticas 

assistencialistas e institucionalizastes, a partir deste momento a convivência 

familiar se tornou um principio amplamente discutido e protegido. A partir desta 

premissa os vínculos devem ser protegidos pela sociedade e pelo Estado e 

apenas em casos excepcionais é possível a quebra deste vinculo e mesmo 

assim o Estado é obrigado a faze-lo de forma menos onerosa possível e 

sempre tentando manter esses laços familiares de forma que quando o 

problema for resolvido, esse menor possa ser entregue ao seio familiar sem 

qualquer estranhamento.  
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