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O presente trabalho discorre acerca da doutrina da proteção integral na concepção dos 

direitos das crianças e adolescentes, elaborando comparações entre ela e a antiga 

doutrina da situação irregular e abordando seus princípios norteadores. Para fazê-lo, 

utiliza-se metodologia hipotética-dedutiva, com abordagem qualitativa, e objetiva, em 

sentido lato, apresentar a doutrina da proteção integral e, em sentido stricto, analisar os 

desafios na sua concretização. Durante décadas, a doutrina da situação irregular foi o 

pilar no tocante ao tratamento jurídico das crianças e adolescentes. Ela remonta ao 

século XIX, no qual os infantes eram tidos como pequenos adultos, e exerce influência 

no Brasil na formatação do Código de Menores (1927, reeditado em 1979). Uma vez 

constatada “situação irregular”, o “menor” passava a ser “objeto de tutela do Estado”, 

que agia autoritariamente, restringindo seus direitos através de uma “Política Nacional 

de Bem-Estar do Menor”. Apenas com fim da Ditadura Militar e a promulgação da 

Constituição Federal de 1988 a situação começava a mudar. Não mais cabia, numa 

sociedade redemocratizada e objetivando o bem-estar social, a teoria “menorista”. Neste 

contexto surge o Estatuto da Criança e do Adolescente, que adota explicitamente a 

doutrina da proteção integral. Nela, reconhece-se a criança e adolescente como seres em 

desenvolvimento, merecedores de garantias especiais e integrais e tendo prioridade 

sobre os demais grupos sociais. Desta forma, cria-se uma série de mecanismos de 

proteção aos seres em desenvolvimento, colocando-os como passíveis da proteção 

social/estatal, sendo necessária sua implementação prática e mudança de mentalidade 

coletiva para a efetivação da doutrina da proteção integral. Entretanto, há ainda a 

necessidade de mudança da mentalidade de viés menorista. Para tanto, apresenta-se 

como soluções a elevação do nível de diálogo, bem como sua ampliação, e a promoção 

de políticas públicas que efetivem a promoção do bem-estar da criança e do adolescente. 
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