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1. RESUMO: 

Esta pesquisa visa analisar e comparar o tratamento conferido ao direito das 

crianças e dos adolescentes entre o ano de 1900 e 1930, período em que se 

aplicava o código penal de 1890, com a atualidade, momento em que se institui, pelo 

Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, a doutrina da proteção integral e de 

garantia da convivência familiar.  

 

2. INTRODUÇÃO:  

Crianças e adolescentes são sujeitos seres de direitos e deveres, devendo 

ser-lhes assegurado, não apenas em normas jurídicas, todo acesso às 

oportunidades e meios necessários para seu pleno desenvolvimento seja ele qual 

for. (BRASIL, 1990, artigos 1º e 2ª). Essa é, no entanto, uma perspectiva e doutrina 

legal que regem a atualidade e que decorrem de um processo histórico.  

Jorge Amado bem demonstra, em sua obra Capitães da Areia (2005), como 

a invisibilidade das crianças que viviam pelas ruas de Salvador, BA, entre os anos 

de 1900 e 1930, sem família e sem lar, tornou-as crianças adultas. Tinham pouca 

idade, mas o comportamento era incompatível com a faixa etária: trabalhavam em 

troca de dinheiro e até frequentavam prostíbulos.  

Essa situação descrita pelo autor do romance se manifestava no tratamento 

formal e teórico atribuído às crianças e adolescentes: pequenos adultos, sem 

direitos. A lei, por sua vez, determinava que crianças fossem presas e 

encaminhadas ao reformatório, onde estavam à mercê da tortura.  

A obra de Jorge Amado bem explicita o tratamento cruel conferindo à 

crianças e adolescentes e o quanto essa realidade mudou de tratamento com a 

promulgação da Constituição Federal (1988), com a Convenção sobre os Direitos da 

Criança (1989) e com o Estatuto da Criança e do Adolescente (1990). 

 

3. Objetivos:  

Compreender, a partir da relação entre direito e arte e de uma comparação 

histórica, o direito à convivência familiar e comunitária no Brasil. Nesse sentido, 

figuram como objetivos específicos: comparar a atual legislação brasileira sobre o 

tema com os instrumentos jurídicos existentes entre os anos de 1900 e 1930; 

relacionar direito e arte como método de interpretação para ampliar a compreensão 

da temática abordada. 



 

4. METODOLOGIA:  

A metodologia empregada tem caráter interdisciplinar na medida em que faz 

uso da arte para compreender o direito e o processo histórico de positivação. Nesse 

sentido a pesquisa analisa a legislação atual e passada a partir da literatura de 

Jorge Amado, mais especificamente da obra Capitães de Areia (2005). 

 

5. DESENVOLVIMENTO: 

“Capitães da Areia” é o nome atribuído a um grupo de crianças de rua, sem 

lar e sem família, abrigadas em um velho trapiche. Aliás, suas famílias eram os 

Capitães da Areia e Padre José Pedro, Dona Aninha e Querido-de-Deus, pessoas 

que se preocupavam com o grupo e que, cada uma em seu modo particular, 

ajudavam-nas a ter uma vida um pouco mais digna (AMADO, 2005, pag. 32). 

Esse era o retrato brasileiro da situação das crianças e adolescentes de rua 

em uma época não tão distante: marginalizadas e criminalizadas pela instituição que 

não as via como crianças, mas sim como delinquentes. Instituição que não sabia a 

importância de dar visibilidade às crianças e aos adolescentes. Que não sabia o 

quanto a falta de afeto tornava-as crianças e adolescentes adultos, mesmo com a 

pouca idade, que aprendiam a vida adulta para sobreviverem. 

O direito positivo, após um processo histórico intenso, atingiu novos 

paradigmas na década de 1990, com a instituição da doutrina da proteção integral 

da criança e do adolescente. Isso se deu com a promulgação da Constituição 

Federal de 1988, com a Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989, ratificada 

pelo Brasil em 1990, e com o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990. 

Assim, atualmente, preserva-se, pelo menos legalmente, a proteção integral, 

o melhor interesse, a convivência familiar, o bem estar social e a visibilidade da 

criança e do adolescente, reconhecendo-os como sujeitos de direitos (BRASIL, 

1990).  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES:  

A literatura constitui material denso e significativo para a análise do direito e 

da realidade, como também pode caracterizar documento histórico; amplia, ainda, 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 de culpabilização da pobreza para a 

institucionalização até alcançar a doutrina da proteção integral que, atualmente, 

procura se afirmar e consolidar. 

Ao longo de décadas, as legislações adjacentes eram feitas de forma que os 

menores sempre fossem interpretados como indivíduos sem família que usavam as 

ruas para sustentar os vícios. A grande mudança na legislação e em instituições 

deu-se a partir da promulgação da Constituição Federal, em 1988, com a ratificação 

da Convenção sobre os Direitos da Criança em 1990, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, em 1990 e da Lei Orgânica da Assistência Social, em 1993, 

provocando rupturas em relação às concepções e práticas assistencialistas e 

institucionalizadas. A partir deste momento a convivência familiar se tornou um 

princípio amplamente discutido e protegido e o dever de zelar pelos direitos da 

criança e do adolescente passa a ser da família, da sociedade e do Estado. 
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