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Resumo 

Esta pesquisa buscou analisar a Lei Nº 12015/2009, e a 
Lei Nº 13.811/2019, bem como elucidar as modificações 
trazidas à proteção social de crianças e adolescentes, a 
partir destes marcos legais. Estas legislações são 
consideradas um avanço à proteção social de crianças e 
adolescentes. Entretanto, a hipótese desse trabalho é de 
que as referidas legislações, deixam lacunas em relação 
à proteção de adolescentes maiores da idade 
estabelecida (14 e 16 anos respectivamente) e em 
situação de vulnerabilidades. Trata-se de uma pesquisa 
de natureza exploratória, que utilizou a revisão 
bibliográfica e pesquisa documental para a coleta de 
dados no que tange à temática no município de Ponta 
Grossa/PR.  

Introdução 

O objetivo principal da pesquisa foi analisar aspectos 
da (des) proteção de crianças e adolescentes à partir 
das leis 12.015/09 (conhecida como “Lei da dignidade 
Sexual”) e 13.811/19 (definida a lei de proibição do 
casamento infantil) e como essa realidade se expressa 
no município de Ponta Grossa-PR. A prática do 
“casamento” de crianças e adolescentes é uma 
problemática que permeia as discussões sobre a 
proteção social, e o trabalho com esse tema é 
essencial para a garantia dos direitos humanos das 
crianças e adolescentes. Visto isso, se faz necessário a 
análise da efetividade de legislações voltadas à esta 
temática, além de como as condições socioeconômicas 
e culturais de crianças e adolescentes são 
consideradas dentro da rede de proteção social. 

Material e Métodos 

Além da pesquisa bibliográfica e documental, para a 
coleta de dados e identificação do fenômeno do 
“casamento infantil” na realidade do município de Ponta 
Grossa/PR, utilizou-se de aplicação de um questionário 
nas instituições que acolhem denúncias de violências 
cometidas contra crianças e adolescentes.  

Resultados e Discussão 

Primeiramente conceituamos a partir de referenciais 
teóricos a trajetória sócia histórica da infância e 
adolescência. Em seguida, identificamos as 

vulnerabilidades sociais das crianças e adolescentes, 
bem como a prática do “casamento infantil” na ótica da 
pessoa em desenvolvimento. Por final apontamos as 
contradições entre o aparato legal de proteção à crianças 
e adolescentes, a partir das referidas legislações e a 
realidade social da população infanto-juvenil no 
município de Ponta Grossa/PR. Enquanto referencial 

teórico, podemos elencar alguns autores utilizados: 
Cristhiane Ferreguett (2013)); Philippe Ariès (1981).  
O Brasil hoje, ocupa o 4º lugar no ranking mundial em 
“casamentos infantis. Entretanto ao buscarmos 
denúncias realizadas durante os anos de 2011 a 2019 a 
um dos conselhos tutelares do município de Ponta 
Grossa, identificamos um número irrisório face ao 
cenário federal, sendo que apenas 5 registros onde a 
motivação da denúncia foi o “casamento infantil” em si, e 
24 registros em que a motivação não foi o “casamento 
infantil”, mas este foi identificado durante o processo. 
Segundo a Plan International (2019), as principais 
causas para casamentos e uniões em idade precoce, 
são: gravidez não planejada; amor e desejo de constituir 
família; vivência precoce da sexualidade; necessidade de 
saída de lares conflituosos; desejo pela maternidade; 
proteção contra violência. Observamos que, apesar de 
termos avançado no que se refere a norma legal de 
proteção às crianças e adolescentes brasileiros, ainda 
visualizamos lacunas de proteção: na Lei nº 12.015/09 
estabelece-se uma idade limite para se delimitar o que 
se considera estupro de vulnerável (14 anos de idade), 
mesmo sendo uma relação dita “consensual”. Sendo 
que, a partir dessa idade, parte-se da tese do 
consentimento, em muitos casos de violação de direitos, 
fazendo apenas o recorte etário e não analisando as 
vulnerabilidades que influenciam esse “consentimento”. 
Nesta mesma linha a Lei nº 13.811/19, que define 16 
anos enquanto uma idade aceitável para a/o adolescente 
tenha uma união matrimonial. Considera-se que estas 
lacunas dispostas nas leis, corroboram com a 
desproteção de crianças e adolescentes, principalmente 
àqueles que estão em situação de vulnerabilidade social. 

Conclusões 

 Devemos considerar as múltiplas facetas do fenômeno 
da violência, desnaturalizando padrões culturais que 
atentam contra a vida de meninas e meninos todos os 
dias. Também é importante garantir que as conquistas 
legais advindas de um processo civilizador, que passou a 
reconhecer a infância e a adolescência como fases 
importantes do desenvolvimento humano, possam ser 
mantidas, mas também aprimoradas na direção da 
proteção integral desse segmento.  
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