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Estatuto da Criança edo Adolescente, que
está fazendo dez anos este mês, é um mar-

co, um divisor de águas que separou, na história do
nosso país, a luta pelos direitos das crianças e dos
adolescentes entre a doutrina de situação irregular e
o desejo de uma ética fundamentada na proteção
integral". Sob a égide da doutrina de situação irregu-
lar, o Estado, a sociedade e "os antigos cultores da
ótica menorista" percebiam (ou ainda percebem) os
meninos e meninas como seres dotados de uma
incapacidade ampla e difusa, meros portadores de
necessidades e, por isso, tolhidos de uma inclusão,
no mundo, como sujeitos de direitos. Em conseqü-
ência dessa visão, não responsabilizavam (ou ainda
não responsabiliiam) o Estado quando deixava (ou
deixa) de assegurar  exercício, de fato, dos direitos
reconhecidos à população inhnto-juvenit.

No momento em que a concepção muda e o
enfoque passa a ser o da Doutrina de Proteção
Integral, a infância e a adolescência passam para um
outro patamar: o do reconhecimento de que meni-
nos e meninas são pessoas dotadas de capacidade
de viver, ter saúde, educação, convivência familiax
liberdade-, etc, portanto, sujeitos de direitos. Esse
salto - das necessidades aos direitos - é a mola-
mestra, a base da construção tanto do novo direito
como das políticas públicas e da prática social desti-
nadas a implementá-lo. Com a doutrina de prote-
ção integral, se quer construir o mundo de direitos
atendidos de fato. [ainda sob essa ótica que se
reconhece que a situação irregular não é a da criança
ou do adolescente, mas de quem está falhando em
relação a elas.

A Constituição Federal, em seu artigo 227, e o
Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu
artigo 40, preconizam: "é dever da famflia, da socie-
dade e do Estado assegurar à criança e ao adoles-
cente, com absoluta prioridade...Portanto, estão
em situação irregular: a famflia, quando deixa de cui-
dar, proteger, educar seus filhos; a sociedade, quan-
do se omite ou acusa, dizendo que a responsabilida-
de não é sua, mas dos outros. Dentro desse con-
texto, colocam-se as organizações não-governamen-
tais, que, no atendimento às crianças e aos adoles-
centes, ainda não trabalham na perspectiva dos direi-
tos, da cidadania, do protagonismo; também as que
não reconhecem e nem participam dos fóruns, dos
conselhos, mantendo-se isoladas e sem contribuir
para decisões importantes em relação à criança e ao
adolescente.

Nesse contexto, coloca-se também o Estado,
e aqui referindo-se aos governos que relutam em
assumir a prioridade absoluta em relação à infância e
àjt.rventude, não contemplando, nos seus orrnen-
tos, os recursos necessários ao atendimento à cri-
ança e ao adolescente. Também quando não reali-
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zam um diagnóstico ou não planejam de acordo com
as necessidades apontadas, mas, sim, de acordo com
seus interesses particulares e politiqueiros; quando
desconhecem e não implantamos programas de
proteção e de medidas socioeducativas previstas no
estatuto; quando não reconhecem e/ou desrespei-
tam as instâncias dos Conselhos de Defesa dos
Direitos da Criança e do Adolescente e dos Conse-
lhos Tutelares...

O EstatiJto da Criança e do Adolescente é, por-

tanto, uma lei que veio para mudar concepções, tra-
çar novo rumo para os nossos meninos e meninas,
enfim, para alterar a realidade. E isso não é simples,
fácil e nem rápido. Em primeiro lugar, porque não
podemos abordar essa questão fora da moldura his-
tórico-social, que informa sua origem e evolução
em segundo, porque mudara concepção, o olhar,
um processo que requer assimilação, crença,
interiorização para depois sertransforrnado em prá-
ticas efetivas e eficazes. Nestes dez anos de trabalho
e luta, temos conquistas a comemorar, mas tam-
bém ainda temos muito a aprender. Aprender, indu-
sive, a participar, e participação com qualidade signifi-
ca, entre outros pontos, ter acesso às informações
e aos espaços de decisão; ter capacidade de
interlocução, de negociação, de articulação, de pres-
são e criatividade, muita criatividade institucional e
comunitária.

Dez anos é muito tempo, é verdade. Mas ainda
é insuficiente para quem acredita na mudança de uma
sociedade. O Estatuto da Criança e do Adolescente
é isto: um projeto da sociedade, e sua impmentação
é um exercício a exigir de todos nós, que acredita-
mos na criança e no adolescente, a perseveran
fé e o compromisso. [como diz o professor An
nio Carlos Gomes da Costa: "O caminho é longo.
Resta-nos seguir trabalhando e lutando. Trabalho,
esforço paciente, progressivo e metódico, aplicado
à consecução de uma finalidade. Luta, disposição
para enfrentar os obstáculos, de não se deixar deter
diante deles, de se expor, de correr riscos, de enca-
rar as reações dos oponentes. Estamos aprenden-
do acada dia. E isso é que nós dá a certeza de que,
muito antes do que muitos su-
põem, haveremos de chegar lá.
Estamos no caminho certo e
não estamos parados .

Marilene Cruz é pedagoga, coordenadora
pastoral do menor da Arquidiocese de Belo
Horizonte e conselheira do Conselho Estadual
dos Direitos da Criança e do Adolescente de
Minas Gerais

Mesa:
Deputado Ariderson Adauto
Presidente

Deputado José Braga
1 0-Vice-Presidente

Deputado Durval Angelo
20-Vice-Presidente

Deputado Dilron Meio
1°-Secretário

Deputado Gil Pereira
20-Secretário

Secretaria:
João Franco
Assessor Executivo de
Planejamento e Controle

Sérgio Barcelos
Diretor-Geral

-4

parcea

Editado pela Diretoria de Informação e
comunicação da ALEMG
Diretor: Ramiro Batista de Abreu;
Responsável pela Área de comunicação
Social: Lúcio Pérez ( lornalista - Rg. MTb
3.552/Mo): Responsável pela Área de
Jornalismo: Francisco de Morais Mendes;
Responsável pela Área de comunicação
Visuai:JoanaNasclmento: Ediçáoe Redação:
Patricia Duarte e FabianaOiiveira; Redação:
Alexandre Vaa de Oliveira Moraes, Ana
Carolina Utsch Terra. Elias Marçal. Erika
ram Batissa, Martela Vilas Boas charchar
Cruz, Janaina da Cunha zonzin,Juliana de
Meio Reis e Paulade Oliveira (estagiários) e
Cristiane Pereira: Fotos: Alair Vieira e
Rodrigo Dias; Arte: Terezinha M. Brito;
Produção: Arca de Comunicação Social;
impressão/acabamento: Area de Serviços

Endereço:
Rua Rodrigues caldas. 30
CEP: 30190-921
Belo Horlzonte-MG
Tei: (31) 3290-7800
Fax: (31)3290-7811

Assembléia na Internet
http://wwwalmg.gov.br

Criança não tem necessidades,
tem direitos, diz o estatuto
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