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CONCEITUAÇÃO... 

@  OMS:  O período da vida que começa aos 10 anos e termina aos 19 
anos completos. A adolescência é dividida em três fases: 

 

Pré-adolescência – dos 10 aos 14 anos; 
Adolescência – dos 15 aos 19 anos completos; 

Juventude – dos 15 aos 24 anos. 
 

@  ECA: De acordo com o Estatuto, compreende-se como adolescente: 
 

“Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze 

anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e 
dezoito anos de idade [grifo nosso].” 

 
ADOLESCÊNCIAS??? 

 



Etimologia da palavra:  
 

ADOLESCERE 



CERIMÔNICAS DE INICIAÇÃO... 



ADOLESCÊNCIA ATRAVÉS DOS SÉCULOS... 

 PRÉ-SOCRÁTICOS 

@Platão:  
 
- Enfatizou características negativas dos jovens; 
-  Advertia sobre o uso precoce de bebidas alcoólicas; 
 
  
@Aristóteles:  
- Descrevia os jovens como: 
 “seres apaixonados, irascíveis, exageradamente positivos e impulsivos.” 



PERÍODO GRECO-ROMANO 

@ Grécia:  
 
- Sexo Masculino 
-  Sexo Feminino 

 
  
@ Roma 

 
- Sexo Masculino 
- Sexo Feminino 

 
@ Santo Agostinho 



IDADE MÉDIA 

@Adultos em miniatura: ARIÉS; 
 

@ Jovens e trabalho; 
 

@ Igreja: consentimento; 
 

@ Shakespeare: idade do estudante e idade da mocidade; 



IDADE MODERNA 

@  Rosseau: mudanças biológicas e sociais eram acompanhadas de um processo psicológico; 
 

@  Estado: passa a interferir cada vez mais no espaço social, na comunidade, na forma de agir 
da família... 
 

@  Redefinição do papel da mulher e da criança: avanço acelerado da industrialização; 
 

@  Relações entre pais e filhos são alteradas: futuro da família; 
 

@  Figura do adolescente é delineada com precisão; 
 

@ Necessidade da conquista da privacidade. 



IDADE CONTEMPORÂNEA 

@ Marcada pela I e II Guerra Mundial; 
 

@ Movimento “Rebelde sem causa”; 
 

@ Anos 60: adolescência como subcultura (movimento hippie, movimentos 
estudantis); 
 

@ Associação dos Médicos Escolares (1884): Brasil 
 

@ Século XXI: política neoliberal; 
                            



Mídia Contracultura no Brasil 



A POLÍTICA DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE NO BRASIL 

PERÍODO Principais normatizações e legislações Principais características 

Primeiros passos: 
marcos legais e 
normatizações 
(1889-1930) 

• Código Criminal do Império (1830) 
• Lei do Ventre Livre (1871) 
• Código Penal da República (1890) 
• Código de Menores (1927) 

• Infância como objeto 
de atenção e controle do 
Estado 
• Estratégia médica-jurídicaassistencial 

Autoritarismo 
Populista e 
o Serviço de 
Assistência ao 
Menor (1930-1945) 

• Departamento Nacional da Criança 
(Decreto-Lei n. 2.024 de 1940) 
• Serviço de Assistência ao Menor 
(Decreto n. 3.799 de 1941) 
• Estabelece a Legião Brasileira de 
Assistência 

• Avanço estatal no serviço 
social de atendimento infantil 
• Organização da proteção 
à maternidade e à infância 

Democracia 
populista 
(1945-1964) 

• Serviço de Colocação Familiar (Lei 
n. 560 de 1949) 
• Serviço Nacional de Merenda Escolar 
(Decreto n.37.106 de 1955) 
• Instituto de Adoção (Decreto-Lei 
n. 4.269 de 1957) 
• Leis das Diretrizes e Bases da Educação 
(Decreto-Lei n. 4.024 de 1961) 

• Manutenção do aparato 
legal 
• Regulamentação dos 
serviços de adoção 

Ditadura militar e a 
Fundação Nacional 
do Bem-Estar do 
Menor 
(1964-1985) 

• Fundação Nacional do Bem-Estar do 
Menor (Decreto n. 4.513 de 1964) 
• Diminuição da idade penal para 16 
anos (Lei n. 5.258 de 1967) 
• Acordo entre o Fundo das Nações 
Unidas para Infância e o Governo dos 
Estados Unidos do Brasil (Decreto 
n. 62.125 de 1968) 
• Código de Menores (Lei n. 6.697 de 
1979) – “Doutrina da Situação Irregular 
do menor” 

• Reordenamento 
institucional repressivo 
• Instituição do Código de 
Menores de 1979 
• Contradições entre 
a realidade vigente e 
as recomendações das 
convenções internacionais 
sobre o direito da infância 



Mídia “Em 1927, o Brasil fixava a maioridade em 18 anos” (Senado Federal) 



POR QUE NÃO DEVE SE UTILIZAR ESTE TERMO? 
 



A POLÍTICA DE ATENDIMENTO EM CASCAVEL... 











COMO ESTAMOS NOS PREPARANDO PARA ATENDER OS NOSSOS ADOLESCENTES?? 


