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Seminário: 32 anos do Estatuto da Criança e Adolescente – ECA 
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Conferência Magna:  

A afirmação do Estatuto da Criança e do Adolescente em meio aos 

desafios do cenário político brasileiro 

Carlos Alberto Batista Maciel1 

Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. 

Agradeço a generosidade do convite feito pelo prof. Salomão Hage para 

que eu pudesse participar desse momento de celebração dos 32 anos de 

existência do Estatuto das Crianças e dos Adolescentes.  

Na conjuntura mundial e nacional em que vivemos na 

contemporaneidade, penso que é muito importante celebrarmos cada conquista 

socio – histórica da humanidade. 

Na realidade, celebrar conquistas como a do Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA tem duas funções significativas: 

1. A primeira função é a de reativar e sedimentar na memória individual 

e coletiva o fato de que os direitos de cidadania (em nosso caso, os 

direitos humanos de crianças e adolescentes) são construções e 

conquistas sócio – históricas que não renunciaram (e não renunciam) 

do empenho e do esforço de muitos braços, corações e mentes que 

lutaram e lutam em favor de um país com justiça social e igualdade de 

oportunidades para cada brasileiro. Como construto socio – histórico, 

o Estatuto das Crianças e dos Adolescentes não pode ser identificado 

como algo dado e acabado, como se já estivesse sido sedimentado 

nas normas e na cultura do povo brasileiro. Se assim o fosse, o 

Estatuto não sofreria tantos ataques oriundos de diferentes fontes 

(legislativo, instituições governamentais e não governamentais) e 
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tantas ações deliberadas para corroer suas conquistas, 

desqualificando e destruindo o próprio Sistema de Garanta de Direitos. 

2. A segunda função é a de ser um ato de resistência e reação ao 

avanço descabido da violência contra os mais frágeis, em todas as 

suas formas de expressão (racismo, sexismo, LGBTQia+fobia, 

exploração sexual de crianças, trabalho infantil, e outras), de 

resistência e reação contra o avanço da indiferença com a 

desigualdade e com a pobreza que reconhece como “naturais” os 

fenômenos: da fome que assola mais de 33 milhões de brasileiros; da 

violência sexual contra as mulheres (como no caso recente do 

anestesista que estuprou a mulher em trabalho de parto); o 

assassinato de trabalhadores por representantes do Estado Brasileiro 

com a função de proteger o cidadão (como no caso do trabalhador em 

Sergipe morto por policiais da PRF em maio deste ano); o abandono 

a própria sorte para enfrentar o crime organizado (como no caso dos 

indígenas e quilombolas que não contam com a presença do Estado 

para coibir a invasão de suas terras e as mortes imputadas pelo crime 

organizado, como no assassinato recente de Bruno e Dom no 

Amazonas). 

De fato, para celebrarmos a afirmação do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, em seu aniversário de 32 anos de existência, cada um de nós que 

participa da luta pela defesa dos direitos humanos de crianças e adolescentes, 

precisa ser capaz de combinar duas formas de olhar para o mundo, o olhar do 

ceticismo filosófico e o olhar do otimismo histórico. 

O olhar do ceticismo filosófico nos instrumentaliza para podermos ver a 

realidade como ela é e não como desejamos que ela seja. Esta é uma habilidade 

razoavelmente difícil de ser cultivada e apreendida, uma vez que somos 

constantemente bombardeados por ideologias e argumentações teóricas que 

buscam turvar a nossa capacidade de olhar e compreender a realidade. 

Por isso que as conquistas coletivas, como os direitos sociais difusos são 

questionados pela mídia e por aqueles que pretendem impor uma compreensão 

equivocada sobre os direitos sociais, ao defenderem que as realizações dos 

indivíduos são produtos exclusivos do indivíduo.  
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A imposição de uma visão de mundo em que os indivíduos são seres 

atomizados, e que o seu sucesso (ou fracasso) é o resultado exclusivo da sua 

força de vontade pretende tornar cada pessoa em um indivíduo self made 

(FEATHERSTONE, 1997), como se cada pessoa fosse um indivíduo que se 

autorrealiza por si mesmo, criando uma ruptura com a nossa condição de seres 

sociais, de seres ontológicos, em que as construções coletivas de gerações 

contribuem para a constituição dos produtos sociais, culturais, econômicos e 

políticos da sociedade, enfim, com as conquistas civilizatórias produzidas por 

cada um e por todos. 

A consolidação dessa visão social de mundo é a vitória da sociedade de 

indivíduos autocentrados, indiferentes com o sofrimento do outro e com as 

formas de violência e de exploração que perpetuam a desigualdade social e 

acorrentam a humanidade ao futuro da reprodução eterna das injustiças sociais. 

Nessa visão social de mundo, o indivíduo pode unicamente manusear as 

ferramentas que exortarão os valores e as normas que ratificam a exploração do 

ser humano pelo ser humano, e a destruição da natureza para a manutenção do 

estilo de vida pautado pelo consumo desenfreado e pela ratificação do 

espetáculo como “tentativa” de se destacar na massa de seres cada vez mais 

parecidos entre si. 

O olhar do ceticismo filosófico nos obriga a duvidar das verdades 

absolutas propostas pela sociedade de indivíduos, ao mesmo tempo em que 

permite vislumbrar as rachaduras da compreensão de indivíduos 

autorrealizadores, e as contradições próprias do mundo moldado para a 

exploração do ser humano pelo ser humano. 

A partir desse olhar é possível perceber que as realizações coletivas são 

feitos objetivos que se materializam socialmente no dia-a-dia das pessoas, 

apesar dos inúmeros esforços para tentar dissocia-los das realizações coletivas 

que criaram as condições para a sua existência. 

O voto feminino, a carteira de trabalho, o décimo terceiro, a aposentadoria, 

a meia passagem, as Unidades de Saúde, o assento reservado às pessoas com 

deficiência nos ônibus, a meia entrada, os Centros de Referência de Assistência 

Social, e tantos outros exemplos, são conquistas coletivas produzidas em um 
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processo socio – histórico repleto de lutas, de organização social, de 

enfrentamentos políticos. Esses exemplos de direitos conquistados não 

existiriam sem toda a história realizada para a sua construção. 

É por isso que a visão do otimismo histórico completa a visão do ceticismo 

filosófico. A visão sobre o processo socio – histórico que construiu e produziu as 

conquistas representadas pelos direitos de cidadania, faz perceber do ponto de 

vista histórico, que as realizações civilizatórias são produtos que contaram com 

a participação ativa de pessoas unidas em favor de mudanças nas relações 

sociais entre as pessoas em uma dada sociedade. 

E que cada conquista civilizatória está diretamente associada ao 

fortalecimento e a ampliação do ambiente democrático em que a sociedade vai 

sendo também moldada. 

O otimismo histórico revela que as “verdades absolutas" do fim da história, 

não são tão absolutas e nem são fatos dados e produtos ad infinitum. E que os 

erros e acertos ocorridos na caminhada humana mostram que a humanidade 

sofre com revezes, mas que os avanços civilizatórios vão sendo escritos e 

conduzidos em meio as lutas, em meio aos conflitos entre o atraso e o avanço. 

Por isso, a escravidão foi superada, mesmo com a presença persistente 

do racismo estrutural nos tempos contemporâneos. Por isso, os direitos 

femininos são uma realidade, embora o sexismo, a misoginia e o preconceito se 

façam presentes nas instituições e nas organizações sociais. Por isso, os direitos 

infanto juvenis são conquistas civilizatórias, muito embora a preservação de 

práticas de trabalho infantil e da exploração sexual de crianças em espaços em 

que se faz mais forte a ausência do Estado. 

A data comemorativa dos 32 anos do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, certamente, representa uma marca importante na história da 

infância e da adolescência no Brasil. De forma direta, ela representa a conquista 

de mais de três décadas do reconhecimento das crianças e adolescentes 

como pessoas em desenvolvimento e como sujeitos de direitos. 

Essa conquista não é pequena! 

Principalmente, quando a contrapomos com um país que tem, em sua 

trajetória sócio histórica, o forte e profundo traço do autoritarismo (CHAUÍ, 
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2001) e com a insistente (se não, quase permanente) presença nociva da 

desigualdade social, com acentuada concentração de renda nas mãos de uma 

elite predatória, que até nos dias atuais, não defendeu um projeto de nação 

capaz de promover um desenvolvimento econômico e social, com justiça social, 

igualdade e equidade para todos os membros desse país. 

Na perspectiva dos direitos da infância e da adolescência, o ECA produziu 

um solo fértil para a luta e a criação de outras normas, de outros planos nacionais 

que verticalizaram e adensaram os direitos de cidadania das crianças e dos 

adolescentes. São exemplos ilustrativos dessas lutas e criações: 

a) O Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de 

Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária, de 

2006. 

b) A Lei n. 12.010 / 2009, comumente chamada de Lei da Adoção. 

c) A Lei n. 13.509 / 2017 que dispõe sobre a adoção. 

d) A Lei n. 12.594 / 2012 que instituiu o Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducaivo – SINASE. 

e) A Política Nacional dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes 

de 2010, e outros. 

A rigor, a criança e o adolescente no Brasil, com a Constituição Federal 

de 1988, adquiriu outro status, uma vez que passaram a integrar o campo dos 

direitos de cidadania, e como tal, de responsabilidade pública do Estado 

Brasileiro. Requerendo assim, a necessidade da instauração de Políticas de 

Estado para a efetivação e a materialização desses direitos de cidadania, 

reconhecidos constitucionalmente. 

Na realidade, o reconhecimento da Infância e Adolescência como área de 

diretos de cidadania e de responsabilidade do Estado, possibilita vislumbrarmos 

os seguintes efeitos: 

• A criança e o adolescente, ao serem reconhecidas como sujeitos de 

direitos sociais, em tese, se produz uma ruptura com as práticas 

tradicionais que tornaram as ações destinadas as crianças e aos 

adolescentes como lugar da ajuda, lugar do clientelismo e do 
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assistencialismo, lugar da violência, que acorrentava os indivíduos 

inclusos nelas a interesses, via de regra, nada públicos.  

• Como área de direitos sociais, ela se torna passível de ser reclamada 

juridicamente, ou seja, o Estado como o ente que detém a 

responsabilidade primária pela operacionalização dos direitos sociais, 

não pode se eximir de sua obrigação em responder pelas ações 

próprias destinadas a consecução dos direitos de cidadania de 

crianças e de adolescentes. 

• Como sujeitos de direitos, os indivíduos que compõem essa área de 

direitos sociais, têm o direito de ter a sua voz reconhecida 

politicamente, para expor suas demandas, para influir no planejamento 

das políticas públicas, assim como para participar do monitoramento e 

do controle social destas mesmas políticas. 

• Como sujeito de direitos que tem um reconhecimento público, esta 

condição requisita a necessidade de empreender um processo de 

organização social que contribua com a formação de habilidades e 

competências próprias para o exercício do protagonismo em uma 

participação e representatividade coletiva, efetivamente. 

Em suma, os direitos inscritos no ECA compõem o rol de direitos sociais 

difusos que requisitam ao mesmo tempo,  

• A obrigatoriedade de sua implementação por parte do Estado, em 

todas as esferas que o compõem (União, Estados e Municípios), e 

também,  

• A proatividade do Estado na prestação de serviços que alcancem os 

objetivos e os destinatários destas políticas. 

Ocorre que nem tudo são flores quando refletimos sobre a área dos 

Direitos das Crianças e dos Adolescentes, na atualidade.  

Como já destacado anteriormente, essa área é um produto sócio-

histórico, portanto, não está pronta e fixada na memória individual e coletiva da 

sociedade brasileira. Ela está sujeita a uma disputa política e ideológica 

permanente. 
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Nos tempos contemporâneos, essa disputa política e ideológica se realiza 

de forma intensa, agressiva e violenta. Na realidade, é corolário desta, a disputa 

pela imputação de um paradigma de Estado estrito, moldado por uma política 

neoliberal nociva por um lado, e da afirmação de um paradigma de Estado de 

Bem Estar que atua para a proteção social de seus cidadãos, por outro lado. 

Em meio a uma profunda crise civilizatória mundial, com características 

particulares em solo brasileiro, estamos experimentando: 

• Um intenso processo de corrosão dos direitos socias;  

• A ampliação da ideia de meritocracia em detrimento dos direitos 

coletivos; 

• A desidratação do espaço público como campo de responsabilidade 

do Estado,  

• O avanço da privatização da proteção social. 

Essas características podem ser identificadas pelas ações que promovem 

a corrosão e a demolição das instituições que devem garantir o pleno 

funcionamento do Sistema de Garantida de Direitos - SGD das crianças e dos 

Adolescentes. 

Na realidade existem três conjuntos de ações que tentam promover a 

corrosão e a demolição do SGD, e por correlato, também tentam promover a 

desqualificação da Doutrina da Proteção Integral que é o fundamento da Política 

de Proteção da Criança e do Adolescente: 

a) Diminuição drástica do financiamento das políticas e das instituições 

que compõem a rede socioassistencial responsável pelo atendimento 

de crianças e adolescentes (Assistência Social, a Educação, a Saúde); 

Gasto público aprovado e executado em saúde, educação, 

assistência social e habitação em 2019 e 2021(em bilhões de 

Reais) 

POLÍTICA 2019 2021 DIFERENÇA % 

Saúde*     

Orçamento Aprovado 151,79 160,06 + 8,27 + 5,16 

Executado 147,01 136,32 - 10,69 - 7,27 

     

Educação     

Orçamento Aprovado 141,50 129,87 - 11,63 - 9,17 
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Executado 122,75 114,7 - 15,08 - 11,61 

     

Infraest. Educ. Básica     

Orçamento Aprovado 3,18 955 mi - 2,22 bi -70 

Executado 561 mi 460 mi - 101 mi -18 

     

Habitação social     

Orçamento Aprovado 9,28 0,0 - 9,28  - 100 

Executado 17,86 0,0 - 17,86 - 100 

     

Assistência Social**     

Orçamento Aprovado 2,71 1,10 1,61 - 59,4 

     
Fonte: Dados recolhidos do INESC (2022) e do portal da Controladoria Geral da 
República. (21.05.2022). 

 

b) A ampliação da presença de defensores de proposições pautadas na 

compreensão da Doutrina da Situação Irregular dentro das instituições 

que compõem o SGD;  

Pela ótica da doutrina da situação irregular a criança (o menor) é 

apreendida como problema. O “menor” é potencialmente criminoso. A 

designação menor, atribui uma identidade, um selo, uma marca 

excludente. 

c) Um forte ataque midiático aos direitos de crianças e de adolescentes, 

buscando reativar argumentos morais usados há muito tempo, que 

desqualificam o ECA, como: “O Estatuto protege bandidos”; “Depois 

do ECA ninguém pode encostar a mão no seu filho”; e outros. 

No aniversário de 32 anos do ECA é necessário reiterar na memória 

individual e coletiva que a teoria da Doutrina de Proteção Integral é, no 

progresso da democracia, um marco civilizacional. A lógica da igualdade é seu 

fundamento.  

Esta teoria se desenvolveu como contraposição à doutrina da situação 

irregular cujo pressuposto era o reconhecimento do “menor” (aquele em 

situação irregular) como objeto da tutela do Estado. 

O trânsito do paradigma da situação irregular para o paradigma da 

proteção integral expressa rupturas de ordem filosófica, social, institucional e 

política. Esse trânsito ainda está ocorrendo. Por isso, precisamos compreender 
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as rupturas que devem ocorrer para que essa passagem se estabeleça e se 

sedimente. 

No plano filosófico existe uma questão central, que diz respeito ao 

reconhecimento da condição criança como uma essencialidade própria do ciclo 

de vida. A criança é um ser em desenvolvimento! 

No âmbito social a condição criança, como própria de um ciclo de vida é 

universal nos marcos de uma determinada sociedade. Não é o lugar de classe 

social o definidor da identidade criança e da identidade menor, essa deixa de 

existir, teoricamente falando. Para a doutrina da proteção integral a criança e o 

adolescente, independente de sua origem social, são vistos como expectativa, 

como esperança. 

No plano institucional, há mudanças substantivas na legislação, sendo o 

ECA o emblema mais notável; na gestão, com a substituição do assistencialismo 

tutelar por políticas públicas; pela descentralização da execução das políticas; 

pela participação da sociedade nos processos decisórios, enfim pela substituição 

da cultura “menorista” pela cultura – ainda em construção – da proteção integral; 

No plano Político, com a doutrina da proteção integral a criança adquire 

o status de membro da coletividade cívica, de sujeito de direitos e, pela sua 

condição de pessoa em desenvolvimento, de proteção especial. Como membros 

da comunidade cívica, não podem ser tratados como incapazes, nem ser vistos 

em negativo.  

Não obstante, embora as crianças e os adolescentes sejam iguais em 

direitos aos adultos, são merecedores de proteção especial, porque a 

sociedade os reconhece como pessoas em desenvolvimento, como portadores 

do amanhã. 

Por isso, é tão importante reconhecer e ressaltar que, do ponto de vista 

histórico e político, as experiências democráticas tem se revelado como as mais 

pródigas na proteção dos interesses fundamentais dos seres humanos, do que 

as experiências não democráticas. 

Ocorre que o Brasil de hoje está vivendo o acirramento de uma 

encruzilhada histórica que se espraia para todos os lugares: a disputa de projetos 

de civilização. 
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Por um lado, temos um projeto de civilização que tomou forma logo após 

o término da segunda guerra mundial. Este projeto está sintetizado na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, que, em seu preâmbulo, 

afirma claramente que “[...] o reconhecimento da dignidade inerente a todos os 

membros da família humana e dos seus direitos iguais e inalienáveis constitui o 

fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo;”. 

Este projeto civilizatório se assenta na defesa de princípios inalienáveis a 

todo ser humano, o direito a igualdade, a liberdade, a fraternidade e a justiça 

social. 

Por isso mesmo, segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

a proteção, defesa e garantia desses princípios somente é possível “[...] através 

de um regime de direito, para que o Homem não seja compelido, em supremo 

recurso, à revolta contra a tirania e a opressão”. 

Por outro lado, temos um projeto de civilização fundado na intolerância 

com o diferente, na legitimação da violência e da opressão que tolhe a liberdade, 

na indiferença com a injustiça social na medida em que afirma e reafirma a 

desigualdade como medida para o desenvolvimento do indivíduo. 

Os adeptos desse paradigma de civilização empreendem diversos 

esforços para: 

a) A destruição das bases de sustentação do chamado Estado de 

Bem Estar Social. Os defensores dessa destruição afirmam 

categoricamente que o Estado não deve assumir os custos sociais da 

proteção social, uma vez que cada indivíduo é o senhor (o 

responsável) por seu sucesso, ou seu fracasso na vida. Nessa ótica o 

lema é “cada um por si e Deus por ninguém, pois o Mercado 

proverá as oportunidades para uma justa competição pela vida e 

pela realização pessoal”. 

b) A destruição das referências jurídicas e éticas em favor dos 

direitos sociais difusos que se assentam no princípio da 

universalidade desses direitos. Para os adeptos do projeto de 

sociedade intolerante, o Estado gasta muito com o atendimento aos 
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direitos sociais coletivos, e por isso mesmo, estimula o parasitismo na 

relação do pobre, do mais necessitado com o Estado.  

c) A destruição dos valores de reconhecimento da diversidade e da 

pluralidade enquanto expressões coletivas de uma sociedade 

inclusiva. Para os arautos da sociedade da intolerância o caminho 

civilizacional é a trajetória para um mundo unidimensional. Um mundo 

formado a imagem e semelhança deles, em que aqueles considerados 

inferiores, menores, somente terão lugar em uma posição inferior. 

Para eles, as mulheres, os negros, os índios, os quilombolas, os 

homoafetivos, enfim, os outros, podem participar do mundo imaginado 

por eles se assumirem uma posição submissa, subordinada, em que 

a liberdade, o respeito e a luta pelo reconhecimento deixam de existir.  

Não à toa, que os adeptos da sociedade da intolerância não se sentem 

constrangidos em defender um modo de viver em que a violência se torna a 

resposta para a solução de qualquer divergência efetiva, ou latente. 

Não à toa, que os asseclas da sociedade da intolerância encontram as 

mais diferentes justificativas para destilarem o ódio contra a mulher; para 

reiterarem as práticas e discursos carregados de racismo institucional 

“naturalizados” por séculos de opressão e segregação; para defenderem a 

“pedagogia da violência” para corrigir os “comportamentos desviantes” de gays, 

de mulheres, de crianças e outros. 

O conjunto das justificativas em favor da sociedade da intolerância é muito 

diversificado. Originam-se em leituras apressadas e distorcidas da bíblia, ou 

originam-se da releitura negligente da história que altera (a gosto do freguês) 

fatos que são rigorosa e profundamente estudados pela ciência. Por isso não é 

incomum ouvir afirmativas categóricas como: 

• “Não existe racismo no Brasil” 

• “O holocausto nunca existiu, foi uma invenção dos judeus” 

• “Quando a criança começa a dar uma de gaysinho você dá um 

coro nele que ele toma jeito” 

• “Eu sempre apanhei desde criança e isso nunca me prejudicou” 
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• “É melhor a criança trabalhar do que ficar na rua sem fazer nada” 

• “Prefiro que um filho meu morra num acidente do que apareça 

com um bigodudo por aí” 

Diante dessa encruzilhada histórica, a celebração dos 32 anos do ECA 

deve ser mais do que uma data comemorativa. Essa data deve ser um 

chamamento para todos que defendem os direitos das crianças e adolescentes 

também se envolverem e se comprometerem com a luta e a defesa de um projeto 

civilizatório que acolhe, que cuida, que protege a cada um e a cada uma em solo 

brasileiro. 

De fato, somos humanos, demasiadamente humanos! Por isso mesmo, 

descortinar o desumano que se tornou comumente humano, em meio a 

desigualdade e a injustiça social, requer um esforço adicional de todos que vivem 

em sociedade. Sair das amarras do costume e da aceitação passiva requer a 

busca por um espírito livre, para que nos tornemos senhor de nós mesmos. 

E para que os indivíduos se tornem senhores deles próprios, todos devem 

“[...] ver com seus olhos onde a injustiça é maior: ali onde a vida se desenvolveu 

ao mínimo, de modo mais estreito, carente, incipiente” (NIETZSCHE, 2000, 

p.13). 

Foram os seres humanos que construíram a desigualdade, a injustiça 

social, e são esses próprios seres humanos, informados e verdadeiramente 

esclarecidos, que podem mudá-la. 

No Brasil contemporâneo, cada vez mais pessoas penetram no mundo da 

fome, no mundo da destituição de sua liberdade e de sua dignidade humana. 

Não devemos naturalizar essa situação, principalmente por que já foi 

demonstrado, em período histórico recente, que é possível um Brasil em que as 

pessoas tem direito a terem acesso a três refeições por dia para matar a fome, 

em que as pessoas tem direito a sonhar com um trabalho digno, com uma 

moradia digna, com os filhos entrando na universidade e se formando com um 

diploma de nível superior. 

O mundo da fome, da miséria e da destituição tanto humilha os indivíduos, 

quanto subtrai a esperança em torno de um mundo melhor. O autor Mia Couto 

sintetiza a condição da miséria e da destituição de uma forma dura e crua. 
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O que mais dói na miséria é a ignorância que ela tem de si mesma. 

Confrontados com a ausência de tudo, os homens abstêm-se do 

sonho, desarmando-se do desejo de serem outros. Existe no nada 

essa ilusão de plenitude que faz parar a vida e anoitecer as vozes. 

Mia Couto - No livro "Vozes Anoitecidas" 

O cenário atual exige nosso protagonismo. Um protagonismo que deve 

ter pressa, que deve ter coragem, que deve buscar capturar aliados em todas as 

frentes, e que não deve fugir da defesa de um projeto civilizatório inclusivo, plural 

e democrático, de um projeto que acolhe, que cuida e que garante oportunidades 

para cada criança e cada adolescente em nosso país. 

E quiçá, nessa construção, possamos lembrar as palavras de Thiago de 

Mello (1989, p.12), e nos empenharmos em um processo em que cada um de 

nós seja:  

[...] simplesmente um homem 

Para quem a primeira 

E desolada pessoa 

Do singular – foi deixando, 

De ser, para transformar-se 

- muito mais sofridamente –  

Na primeira e profunda pessoa do plural. 

Muito Obrigado. 
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