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RESUMO 

 

 

O presente trabalho visa analisar os fundamentos teóricos, numa perspectiva 

crítica, relacionados ao processo de responsabilização de adolescente em 

conflito com a Lei em conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente 

e os documentos legais internacionais concernentes ao tema. O Estatuto da 

Criança e do Adolescente foi elaborado a partir de ampla mobilização nacional 

da sociedade civil organizada em torno da defesa e afirmação de direitos de 

crianças e adolescentes no contexto de crescente criminalização destes sujeitos 

ao longo da história brasileira, que repercutiram no trato judicial de suas 

condutas infracionais. Toma-se aqui o Estado Democrático de Direito como 

defensor de direitos fundamentais, e fonte principiológica do Direito Infracional. 

Aos adolescentes é necessário garantir o respeito a sua autonomia e 

singularidade no processo de amadurecimento. Desta forma, fez-se uma 

incursão problematizadora no universo de julgamentos na seara infracional, 

depois do que se reafirma a defesa de um Direito Infracional Mínimo, e um 

convite ao debate acerca da desjudicialização de conflitos.  

 

Palavras-Chave: Direito Infracional, Justiça, Adolescente. 
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ABSTRACT 

 

This study aims to examine the theoretical foundations, a critical perspective, 

related to the accountability process of the adolescent in conflict with the law in 

accordance with the Statute of Children and Adolescents and international legal 

documents concerning this topic. The Status of Children and Adolescents was 

developed from extensive national mobilization of civil society organizations 

around the defense and assertion of rights of children and adolescents in the 

context of increasing criminalization of these subjects throughout Brazilian 

history, which influenced the legal treatment of their conduct infractions. The 

democratic State of law is taken as fundamental rights advocate and a source of 

law Breaking principiológica. Adolescents is necessary to ensure respect for their 

autonomy and uniqueness in the ripening process. Thus, it was a foray into the 

universe of problem-harvest trials on offense, after which it reaffirmed the 

defense of a law Breaking minimum, and a possible thought about the non 

judicialization conflict. 

 

Keywords: Breaking Law, Justice, Teenager. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

O trabalho de conclusão de curso oportuniza ao estudante um diálogo 

crítico com os pares da academia, como também com demais atores sociais. A 

realidade e suas mazelas sociais provocam diversos questionamentos ao 

universo acadêmico. Cabe a cada indivíduo a escolha de um campo a ser 

explorado, a partir de significantes sociais e culturais percebidos na sociedade 

contemporânea.  

O século XX inaugurou um cenário político de lutas pela positivação de 

direitos civis, sociais, culturais, e políticos. O desenho do Estado Social, forjado 

nas disputas de interesses econômicos, representou a afirmação de um modelo 

de desenvolvimento hegemônico, que, ainda hoje, alimenta-se da exploração do 

trabalho do outro, na busca desenfreada pela apropriação de riquezas.  

O sistema econômico também (re)produz símbolos culturais que 

contribuem para a mercantilização1 das relações sociais, e de direitos. Neste 

contexto, estimula-se o individualismo, a busca por sucesso individual, a 

judicialização de conflitos, a despolitização da cidade, como respostas aos 

tensionamentos advindos das desigualdades sociais percebidas na realidade.  

O discurso neo-liberal favorece o estabelecimento  “de conceitos que 

fundamentam a desigualdade com base na diferença”, omitindo-se 

propositadamente ao  que lhe parece superficial (DORNELLES,1999, p.41).  

Resistindo a essa omissão perpretada nos grandes meios de 

comunicação2, que, em geral, invisibiliza as reais demandas do povo e suas 

potencialidades de organização e mobilização social, as experiências 

alternativas a este modelo econômico e cultural ocorrem, e sempre ocorreram ao 

longo do tempo; com a difusão de valores como a solidariedade, fraternidade e 

justiça social. 
                                                 
1  Sobre isso ler interessante livro: JAPPE, Anselm. As aventuras da mercadoria: para uma nova 
crítica do valor. Trad. José Miranda Justo. Lisboa: Antígona, 2006 “.  
2  Sobre discursos midiáticos e infância ver:  MARÔPO, Lídia.A Construção da Agenda Mediática da 
Infância - O poder das fontes de informação na transformação do discurso jornalístico sobre crianças 
no Brasil.Dissertação.. Dissertação de mestrado apresentada Programa de Pós-Graduação em 
Comunicação Social da Universidade Nova de Lisboa. Portugal, 2009. Disponível em 
www.cedecaceara.org.br  
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 Neste cenário, diversas violações de direitos e violências de toda ordem 

são e foram impetradas em direção àqueles que de alguma forma demonstraram 

o lado imperfeito, cheio de abismos, contradições, mas também fecundo em 

potencialidades e criatividades no processo de construção da cidadania.  

 A afirmação de que todas as pessoas são sujeitos de direitos não 

corresponde a uma garantia real de efetivação destes direitos. Em especial, 

grupos em situação de vulnerabilidade social, como negros, jovens, pobres, 

adolescentes sofrem cotidianamente opressões de gênero, de geração, de etnia, 

que conjugadas potencializam os efeitos das diferenças de classe.  

Ao se fazer um breve resgate histórico, revela-se práticas e discursos de 

violência para com crianças e adolescentes, em um processo que envolveu 

invisibilidade e negação de direitos. As diversas formas de ser e sentir deste 

segmento provocaram diferenças quanto ao tratamento privado e público.  

O processo de colonização, e depois o aprofundamento do imperialismo, 

configurou relações de dominação econômica e cultural no país, que repercutiu 

nas formas de sociabilidade. A manutenção da ordem sempre foi o discurso dos 

que detinha o poder, e a criminalização e isolamento servia aos diferentes, 

anormais, foras do padrão aceitável para o convívio. Idosos, mulheres, 

analfabetos, negros, adolescentes, gays foram inseridos neste caldeirão.  

O controle sobre comportamentos e condutas passou a ser o caminho mais 

fácil para a manutenção da paz daqueles que promovem a guerra, a injustiça 

social. Acerca da delinqüência se produziu teorias e regulamentos para sua 

prevenção e repressão. Os meios de comunicação serviam para ecoar discursos 

do medo e da segurança pública; a ameaça da subversão devia ser 

exterminada, com todo apoio do Estado penalista.  

O processo de nomeação de atos e condutas criminosas ao longo da 

história reflete o grau de disciplina e moral escolhida como padrão a ser seguido 

por todos, a partir da correlação de forças políticas que interagem entre si nos 

diversos lócus da sociedade; trabalho, família, escola, ruas.  

As criminalidades e infrações consistiam em etiquetas colocadas em certas 

pessoas para responder à falsa sensação de segurança que a sociedade 

ansiava. O argumento da segurança hegemônico não contempla a justiça social, 

e o necessário respeito à singularidade do outro. 
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 Neste contexto, a Justiça Juvenil surgiu como um campo de prática do 

Poder Público, que visou, ao longo da história, sobretudo, disciplinar e cercear o 

exercício de direitos de adolescentes que são responsabilizados pela prática de 

atos infracionais, apesar de termos, atualmente, discursos e normativas, 

governamentais inclusive, que propõem o contrário. 

No Ceará do século XXI, o cenário de intensa institucionalização3 de 

adolescentes em conflito com a lei nos leva a refletir também sobre os processos 

judiciais em meio aos quais tais decisões surgem. O Estado cumpre o  papel de 

defensor dos direitos, em especial, da segurança de poucos, no momento em 

que se faz presente na vida de centenas de adolescentes apenas para promover 

sua  responsabilização por condutas em conflito com a lei.  

Este trabalho atende à necessidade de se pensar como o Estado, no caso 

o Poder Judiciário, identifica e promove a responsabilização dos adolescentes 

diante de uma conduta infracional, e como utiliza os regulamentos e leis que 

versam sobre o Direito Infracional.4 

O desafio posto para a afirmação e garantia de direitos é pensar as 

infrações no bojo de um espectro maior do que como justificadoras da aplicação 

de normas e leis que visem a "corrigir" as condutas infracionais de adolescentes. 

Tal compreensão ajudará a identificar os objetivos da normativa vigente sobre o 

tema, em especial o Estatuto da Criança e do Adolescente no seu mister de 

promover a responsabilização de adolescentes autores de ato infracional. 

O debate acerca de um Judiciário comprometido com a defesa de direitos 

de crianças e adolescentes faz-se necessário para a construção de um Estado 

Democrático de fato, em que concepções de adolescência estejam coadunadas 

com a construção normativa nacional e internacional, com o fito também de 

lançarmos um olhar crítico sobre os mecanismos de controle destes sujeitos.  

                                                 
3 No Ceará, atualmente existem cerca de 1400 adolescentes, entre garotos e garotas, cumprindo 
medida socioeducativa nos Centros Educacionais, segundo informações oficiais obtidas junto a 
Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social, órgão do Executivo Estadual responsável por 
coordenar a política socioeducativa. 
4 O contato da autora com o tema da responsabilização surgiu após experiência de estágio acadêmico 
junto a uma organização que atua há 15 anos na proteção jurídico-social de crianças e adolescentes 
no Ceará, o CEDECA.  
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 No primeiro capítulo, apresenta-se o contexto socio-histórico em que se 

forjou a identidade de crianças e adolescentes, identificando as representações 

sociais gestadas ao longo do desenvolvimento da sociedade brasileira. 

Identificam-se significados de práticas particulares e públicas em direção aos 

adolescentes. No processo de transformações históricas, a mobilização e 

organização de setores comprometidos com a efetivação de direitos humanos 

originaram normativas que explicitavam esta defesa. A sociedade internacional, 

em especial a européia, produziu convenções e declarações que repercutiram 

em suas ex-colônias.   

No segundo capítulo, problematizam-se os efeitos do Estatuto da Criança e 

do Adolescente no processo de responsabilização de adolescentes em conflito 

com a lei. Antes, sob uma perspectiva crítica, trabalha-se a funcionalidade do 

controle social, a seletividade do sistema penal e infracional, a ideologia da 

defesa social. A construção do sujeito adolescente também é trabalhada, na 

perspectiva infindável de compreender quem são eles, quem somos nós. 

Promove-se também uma reflexão sobre o papel do ator juiz na seara infracional 

bem como os embates doutrinários sobre o fundamento da responsabilidade 

infracional. 

No terceiro momento do trabalho, apresenta-se uma análise sobre 

discursos e práticas judiciais a partir de uma pesquisa de campo realizada em 

uma vara da Infância e da Juventude de Fortaleza, e entrevistas realizadas junto 

a alguns atores jurídicos deste processo.  

Os dados e elementos obtidos na pesquisa de campo forneceram 

elementos de análise acerca da apropriação do Estatuto da Criança e do 

Adolescente nos processos de responsabilização pela prática de ato infracional, 

e geraram reflexões acerca dos discursos diante dos conflitos sociais que 

permeiam a realidade jurídica.  

 Espera-se ter contribuído para fomentar o debate acadêmico acerca dos 

processos de restrição de direitos diante da prática de ato infracional. Intenta-se, 

na verdade, dar visibilidade à importância de se discutir os modos de 

administração de conflitos infracionais, numa perspectiva constitucional, que 

repercuta na defesa irrestrita de direitos a todos os adolescentes, que se 

encontram extramuros das Faculdades de Direito.   
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CAPÍTULO 1 
 

PARA COMEÇO DE CONVERSA OU SOBRE QUEM SE DESEJA FALAR: DO 
MENOR DELINQUENTE A CRIANÇAS E ADOLESCENTES SUJEITOS DE 

DIREITOS 

 
Ninguém Pediu Sua Opinião! 

Parece até um cão! 
Se não entende, 

Pede ao remetente, 
Pra te destruir!!! 
Se não entende, 

Pede ao remetente, 
Pra te destruir 

(trecho da música “ Ninguém pediu tua opinião” do grupo Racionais MC´s” ) 
 

 
Para seguir no objetivo de (re)conhecer os processos de criação e 

mudança de concepção de crianças e adolescentes, até o paradigma jurídico 

atual, que os trata enquanto sujeitos de direitos, necessário se faz compreender 

a história brasileira, que demonstra o tom do tratamento que foi reservado a 

elas, na esfera pública e particular da sociedade.  

 

 
1.1 Representações da Infância e Adolescência no Brasil – O que é nem 
sempre foi assim!                                                                                                                            
 
 
 O desafio inicial a que se lança aqui é o de compreender o processo 

histórico de (re) criação das imagens, identidades, discursos, ou seja, 

representações sociais, de crianças e adolescentes no Brasil. Este exercício 

insere-se no objetivo de (re) conhecer a realidade em que se gestou a relação 

entre tais sujeitos e os demais atores sociais. Para tanto, faz-se uso do caminho 

apontado por Moscovici (apud ANGELA ARRUDA, 2002, p.3)5, quando este 

afirma que a realidade é socialmente construída e o ato de conhecê-la, sob 

                                                 
5   Dada a dificuldade de acesso à obra do Moscovici pela autora, muito explicativo é o trabalho sobre 
o autor e seu pensamento por OLIVEIRA, Márcio. 'Representações sociais e sociedades - a 
contribuição de Serge Moscovici'. 2004. 
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diversas perspectivas, é conseqüência da interação sujeito-sociedade, a partir 

do local de onde cada um percebe/atua no mundo.  

 Os diferentes olhares e práticas institucionais, sobretudo, direcionadas a 

crianças e adolescentes representam a diversidade de significados dado a 

eles//, cuja identificação se faz necessária para que se possa fazer uma leitura 

da situação atual, dos problemas sociais6 - como o impacto da pobreza e da 

miséria na garantia de direitos fundamentais, a institucionalização de crianças e 

adolescentes7 -, do respeito às diferenças e das responsabilidades assumidas, 

em grande parte formalmente, pela sociedade civil, família e Estado com a 

garantia, promoção e defesa de direitos deste segmento social. Ainda sobre a 

ferramenta das representações sociais, faço uso da compreensão oferecida por 

Jovchelovich (1998, p.79) ao reconhecer que “os processos que engendram as 

representações sociais estão embebidos na comunicação e nas práticas sociais: 

diálogo, discurso, rituais, padrões de trabalho e produção.”                                                                  

 Considera-se necessário contextualizar os processos de (re) produção 

das representações da infância, adolescência (hoje identificadas como tal) e 

suas influências e conseqüências na tecitura das relações sociais desiguais, 

patrimonialistas e escravagista que constituíram a história brasileira, os quais 

repercutiram em discursos e práticas particulares e públicas diferenciadas ao 

longo da história.  

Como afirma Jovchelovich (1998, p.64-67), importa reconhecer também a 

palavra humana como produtora e reprodutora de símbolos que repercutem em 

práticas individuais e coletivas. Quando se fala em ambientes                          

coletivos, consideram-se todos os espaços de encontros públicos de pessoas, 

entre os quais, as ruas e os proporcionados pelas instituições.    

A esfera pública aqui se apresenta como cenário e resultado da 

diversidade humana, conjugando de forma totalizante significados individuais e 

coletivos sobre o mundo que se vive. As representações sociais resultam, 
                                                 
6   O termo problema social é compreendido como resultado de um processo de reconhecimento e 
construção de legitimidade da demanda social que um problema assume para uma coletividade, 
conforme indica Lenoir citado por Pinheiro (2006 p. 21-22). 
7   Situam como impactos da condição socioeconômica da família o não acesso a serviços públicos de 
saúde, educação, moradia e saneamento básico por crianças e adolescentes, repercutindo de forma 
intensa na qualidade de vida de destes sujeitos no Ceará. Toma-se como leitura o Relatório “ Uma 
Agenda para o Desenvolvimento do Estado do Ceará” de 2010 elaborado pelo Laboratório de Estudos 
da Pobreza-UFC. 
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portanto, dos efeitos coletivos das construções particulares sobre a realidade a 

partir de mediações conduzidas por instituições e normas, que justificam a 

relação sujeito-sociedade e sujeito-sujeito. Sobre isso, lemos: 
 
O sujeito constrói, na sua relação com o mundo, um novo mundo de 
significados. De um lado, é através de sua atividade e relação com 
outros que as representações têm origem, permitindo uma mediação 
entre o sujeito e o mundo que ele ao mesmo tempo descobre e 
constrói. De outro lado, as representações permitem a existência de 
símbolos, pedaços de realidade social mobilizados pela atividade 
criadora de sujeitos sociais para dar sentido e forma às circunstâncias 
nas quais eles se encontram. (JOVCHELOVICH, 1998,p. 70-79) 
 
 

 

1.1.1 A invenção da infância – De Portugal ao Além-mar. 

 

 Contextualizar a idéia de infância no mundo ocidental torna-se 

imprescindível para a compreensão desta construção no Brasil, tendo em vista o 

processo de colonização européia sobre o território nacional.  

 Reconhece-se o surgimento da infância enquanto categoria social distinta 

das demais somente em meados do século XIX. Até então, estes sujeitos eram 

vistos a partir da referência do ser adulto; e, dessa forma, eram tratados como 

pessoas incompletas. Desejos, indagações e processos de linguagem próprios 

deste grupo não recebiam o acolhimento que, em geral, se tem hoje na 

sociedade. O modelo de comportamento era ditado pelos adultos.  

Conforme Aries (1981, p.50), peculiaridades presentes em uma criança, 

como o modo de se expressar, eram percebidas nos primeiros anos de vida, até 

aproximadamente sete anos de idade, período em que recebiam cuidados com a 

alimentação e morada, por escravas ou amas. Depois desta fase, ocorria uma 

transição brusca na forma de lidar com tais sujeitos, considerados como 

pequenos adultos- inclusive no modo de se vestir e se comunicar.  

Durante a Idade Média, os pobres, no caso, aprendiam ofícios com os 

mestres, a quem devia obediência, como forma de preparação para o trabalho, 

enquanto os filhos da aristocracia tinham aulas particulares de religião, moral, 

cavalaria com membros da Igreja, sobretudo. (SÁ, 1992, p.116-117). 

Colaborando com tal visão, destaca-se a etimologia da palavra infância: 
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[...] a definição da palavra infância, oriunda do latim infantia, significa 
‘incapacidade de falar’. Considerava-se que a criança, antes dos 7 
anos de idade, não tinha condições de falar, de expressar seus 
pensamentos, seus sentimentos. Desde a sua gênese, a palavra 
infância carregava consigo o estigma da incapacidade, da 
incompletude perante os mais experientes, regulando-lhes uma 
condição subalterna diante dos membros adultos. Era um ser anônimo, 
sem um espaço determinado na sociedade. (CORDEIRO; COELHO, 
2007, p. 884). 

  

Aos sentimentos de afeto e cuidado, tão estimulados nos dias atuais, em 

geral, não se dava tanta importância, pois se mostrava mais relevante a espera 

pela passagem daquele ser à fase adulta. Como a mortalidade infantil era 

bastante alta no início da Idade Média, em geral não havia tanta indignação 

quando ocorria. Com a influência do cristianismo no comportamento individual, o 

sentimento de proteção passa a compor a melodia no trato com a criança no 

Ocidente.  

Segundo Aries (1981, p.156) há, a partir do século XVI, denominado 

como Baixa Idade Média, uma maior preocupação em se resguardar a vida das 

crianças com cuidados como a alimentação e higiene, cuja conseqüência 

significaria mais anos de vida para elas. A responsabilidade familiar na 

efetivação deste cuidado passa a ser cobrada, sobretudo pela Igreja, tendo em 

vista que a crianças era tida como um bem público.  

Com o fortalecimento de uma sociedade de mercado, e a conseqüente 

inauguração do processo industrial na Europa, crianças e adolescentes 

passaram a serem vistos como futuros donos dos meios de produção ou 

trabalhadores, recebendo para si diferentes oportunidades de educação. Para as 

crianças camponesas e das classes populares restava a exploração de seu 

trabalho. Este grupo passou a receber o cuidado e atenção pública percebido 

pelas crianças ricas em meados do século XIX, efeito da desigualdade de 

classe.   

 Conforme Corrêa (2006, p.4-5), tais sentimentos, como o de 

“paparicação” e de educação para o trabalho passaram a coexistir e a influenciar 

também a mentalidade dos moradores das colônias européias, como é o caso 

do Brasil. A junção destas percepções influenciou práticas mediadas por 

instituições como a família, o Governo Imperial, representado pelas Capitanias 

Hereditárias, e a sociedade em geral.  
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 Interessante notar que as condutas humanas moldam, e legitimam a 

construção de práticas do poder público sobre crianças e adolescentes. De um 

lado, a reificação dos filhos de escravos, submissos aos processos de opressão 

física, psicológica dos seus donos; do outro, o controle sobre o pensar e agir dos 

filhos da aristocracia rural. Estava se desenhando o cenário patriarcal e machista 

da sociedade brasileira.        

 

1.1.2 As categorias de representações sociais de crianças e adolescentes no 

Brasil 

 

 Pensa-se a representação social deste grupo etário a partir da construção 

teórica elaborada pela pesquisadora Ângela Pinheiro (2006), em seu livro 

"Criança e Adolescente no Brasil", em que a autora apresenta quatro tipos 

fundamentais de representação destas pessoas: como objetos de proteção 

social; como objetos de repressão social; como objetos de controle e 

disciplinamento e como sujeitos de direitos. 

A autora mergulhou no universo teórico e prático de (re)conhecimento do 

espaço social de disputa de concepções sobre o universo infanto-juvenil, com 

especial foco na construção normativa da Constituição de 88, a qual contou com 

uma participação incisiva da sociedade civil organizada na defesa de direitos 

infanto-juvenis. (PINHEIRO, 2006, p.85-221) 

Para seguir tal caminho, ao abordar o cenário histórico brasileiro, 

identificam-se diversas condutas opressoras para com crianças e adolescentes, 

tais como o tratamento público e privado direcionado às crianças órfãs, 

escravas, libertas8, trabalhadoras, “em situação de rua”, que oportunizou a 

prática de estupros, violência física e psicológica, e exploração do trabalho9. Tais 

                                                 
8     Com o advento da Lei do Ventre Livre, promulgada pelo Senado em 28 de setembro de 1871, os 
filhos de escravos nascidos a partir desta data estariam livres do domínio do senhor de engenho. Tal 
lei não representou uma ascensão social dos negros “livres”, devido às condições materiais e 
simbólicas para que o mesmo tivesse reconhecido sua liberdade em sendo bebê.  Logo, prestavam 
serviços ao senhor de engenho depois de crescidos. Além disso, houve um aumento da mortalidade 
infantil em virtude do descaso dos senhores para com eles. (ver 
www.historiabrasileira.com/escravidao-no-brasil/lei-do-ventre-livre acesso em 20 de abril de 2011). 
9     No início do século XX, o contingente de crianças, a partir de 8 anos, trabalhando em fábricas, 
principalmente têxteis, era imenso. A extensa jornada de trabalho, bem como a condição insalubre do 
ambiente de trabalho foram amplamente denunciados  em meados da segunda década do século 
passado pelos jornais da época, repercutindo nas discussões sobre isso no Senado Federal, com a 
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fatos legitimaram-se, em geral, pela idéia predominante de dominação e 

superioridade dos adultos sobre estes sujeitos. (DEL PRIORE, 1991, p.28-98).  

As práticas relacionadas à concepção tutelar de crianças e adolescentes 

referem-se à visão extremada de fragilidade, cuidado que tais seres causam nas 

pessoas; a higiene e proteção excessiva inserem-se aqui. As condutas de 

repressão direcionam-se, principalmente, aos adolescentes que subvertem 

alguma ordem, injusta e desigual, e que, portanto, merecem ser reprimidos. A 

identificação entre adolescentes pobres e delinquência é um exemplo dos 

efeitos desta concepção, que se forjou na sociedade, na medida em que 

movimentos de questionamento da ordem mesclavam-se a comportamentos 

próprios da rebeldia saudável dos adolescentes. 

Mecanismos de controle e disciplinamento foram criados em espaços 

como a escola, trabalho, Igreja, família, de forma a preparar o jovem, adulto de 

futuro; determinar comportamentos possíveis; tolhendo, em certa medida sua 

criatividade inventiva. A idéia de sujeitos de direitos foi construída pelo olhar 

crítica da academia, de setores populares organizados, ativistas religiosos, e 

trouxe outros paradigmas para o espaço público e privado, que a sociedade 

ainda está assimilando. 

Os espaços de resistências foram presentes na história de nosso país, 

estejam ou não, nos livros de história, em que se aprende um pouco sobre de 

onde viemos. As linguagens, a cultura, culinária, dança e música influenciaram 

muitos hábitos cotidianos de nosso povo. Ainda precisa-se mergulhar neste 

universo, e tomá-lo no processo educativo de cada uma, numa perspectiva 

freireana, da educação como prática de liberdade. (FREIRE,1983). 

Pode-se referenciar o processo educativo proposto por Paulo Freire como 

uma pista que aponte o caminho do exercício da autonomia, da emancipação de 

todos os sujeitos, para que se possa lutar contras as opressões vivenciadas 

ainda em nossa sociedade, em especial, por crianças e adolescentes.  

Tal experiência, ao destacar a comunicação como prática da 

solidariedade, da emancipação dos sujeitos desafia a todos a questionar-se 

sobre concepções e condutas que (re)produzem violências. 

                                                                                                                                                  
promulgação Decreto Federal n° 1313 de 17 de janeiro de 1891 que versa sobre as condições 
sanitárias permitidas no local de trabalho de adolescentes. (DEL PRIORE, 1991, p.112).  
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1.1.3 As crianças indígenas e a metrópole portuguesa 

  

Ao continuar esse resgate histórico, toma-se conhecimento de que antes 

da chegada da família real portuguesa, os filhos dos índios, que aqui habitavam 

bem antes do deflagrar imperialista europeu, foram catequizados por 

representantes da Igreja Católica, os jesuítas. O trato público com crianças e 

adolescentes indígenas atendia aos interesses de controle sobre as condutas 

dos nativos, na tentativa também de posteriormente explorar sua força de 

trabalho. Acreditava-se que os índios tinham uma alma a ser salva e, para tanto, 

precisavam “adentrar a civilização”. Sob essa justificativa, a escolha primordial 

do público para uma educação (leia-se evangelização) compulsória recaiu sobre 

os filhos novos dos nativos, com o fito de promover uma familiarização com a 

cultura de Portugal (COSTA; MARIZA, 2009, p. 7-10).  

A representação destas crianças como objetos de controle e 

disciplinamento visavam, prioritariamente, à instauração da língua portuguesa 

entre os nativos, como forma de dominação cultural, tidos como indefesos. 

Desta forma, era preciso retirá-las do convívio da família original desde cedo 

para que se processasse uma doutrinação pelos jesuítas. (TEIXEIRA; 

QUEIROZ, 2008, p.4-5). 

 Neste período, no lócus da metrópole portuguesa, a classe social 

determinava a diferenciação no trato com as crianças. Muitas crianças pobres, 

pedintes, moradoras de rua foram levadas compulsoriamente para a colônia 

brasileira, com o fito de servir aos interesses e desejos dos exploradores do 

Brasil. Como o foco desta memória é o Brasil, destaca-se: 

 
Além das nativas, híbridas e africanas, havia as brancas, descendentes 
nascidas na colônia ou vindas de Portugal com ordem do reino (órfãs) 
ou acompanhando seus pais, irmãos, maridos… A vida destas voltava-
se – ao menos a priore é o que se conclui – muito mais para o âmbito 
privado do que as primeiras. Estas figuras femininas eram vistas como 
“auto-sacrificadas, submissas sexualmente e materialmente reclusas 
[…]” (PRIORE apud KARINE, 2007, p.3). 

 

 A condição socioeconômica da família de uma criança determinava o 

tratamento particular e público que lhe era reservado. Até meados do século XX, 

não existia a noção de adolescência, tendo em vista que aos 14 anos, em 
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média, a realidade vivenciada por estas pessoas era de uma vida adulta. Neste 

sentido, elas não eram percebidas na sua singularidade de desejos e 

necessidades. Às crianças e adolescentes, nascidos em família pobre eram 

reservados o espaço do trabalho, precário, sempre para se construir como um 

futuro adulto, da classe trabalhadora. (DEL PRIORE, 1991, p.112-116) 

 Durante a revolução mercantilista européia, entre os séculos XIV e XVIII, 

o sistema de produção de riqueza compreendeu em crianças e mulheres uma 

população de mão-de-obra barata para o trabalho em ambientes insalubres e 

perigosos, como fábricas escuras, úmidas, com precárias e frágeis condições 

estruturais. A historiografia demonstra que a sociedade estruturada no Brasil 

Colônia acabou reproduzindo, como herança da Metrópole, um “descuidado” 

com as crianças , que fomentou o hábito de abandoná-las. 

Conforme ressalta Maria Luiza Marcílio (apud CAVAZZANI, 2005, p.60) 
 

A situação de miséria, exploração e marginalização, levou os indígenas, 
e depois os africanos e os mestiços, a seguir o exemplo dos 
descendentes de espanhóis ou de portugueses, de abandonar seus 
filhos. As práticas de casamento e o modelo de família imposto pelos 
colonizadores, monogamia; limitação da idade mínima ao casar; 
condenação ao divórcio; indissolubilidade do matrimônio; e proibição do 
aborto chocou-se com as práticas indígenas e alimentaram o adultério e 
a “reprodução de excedentes. 

 
 Outra realidade percebida ao longo do século XVIII até meados do século 

XX era a ocorrência da Roda dos Expostos, influência do trato com crianças 

abandonadas em Portugal. Diante da enorme quantidade de bebês 

abandonados nas vilas, criou-se este mecanismo pelo Poder Local, geridos 

inicialmente somente por grupos católicos, em locais específicos na tentativa de 

proteger a vida de milhares de recém nascidos, numa perspectiva de protegê-

los. 
 

A Roda dos Expostos foi uma instituição que existiu e foi extinta na 
França, que existiu em Portugal e foi trazida para o Brasil no século 
XVIII. Os governantes a criavam com o objetivo de salvar a vida de 
recém-nascidos abandonados, para encaminhá-los depois para 
trabalhos produtivos e forçados. Foi uma das iniciativas sociais de 
orientar a população pobre no sentido de transformá-la em classe 
trabalhadora e afastá-la da perigosa camada envolvida na prostituição e 
na vadiagem. (MARY PRIORE, 1991, p.98) 
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Na verdade, tal a Roda não objetivava identificar as causas deste 

"abandono", mas resguardar a vida destes bebês, garantindo em troca o 

anonimato de quem os deixasse. No primeiro momento, este mecanismo ocorreu 

de forma precária, e não se tinha o apoio ou aparato institucional, porém, a partir 

do Código de Melo Matos em 192710, o papel da Roda dos Expostos passou a 

ser definida dentro da política de assistência ao menor carente.11 As instituições, 

surgidas inicialmente no Rio de Janeiro representava os anseios de grupos 

religiosos que identificavam o abandono de filhos ilegítimo, doentes mentais 

como um problema social. (MARY PRIORE, 1981: 100) 

Quando se identifica a relação com as crianças indígenas impetratada 

pela Igreja, no primeiro momento, temos a materialização da representação do 

controle e disciplinamento destas pessoas. A idéia colocada em prática pela 

Igreja era adequar tais sujeitos aos interesses de exploração e/ou catequização 

cristã. Outra representação pode ser percebida, tal como a de objetos de 

proteção social, na medida em que setores da Igreja defendiam a defesa da alma 

destas crianças e a não exploração de seu trabalho. 

 

1.1.4 Da escravidão à exploração urbana  

 

De volta ao Brasil colônia, com a vinda da família real portuguesa e 

recrudescimento do regime escravocrata, diversas opressões foram vivenciadas 

pelos filhos de escravos. Sua condição racial repercutia em uma vida repleta de 

obrigações para com a família dos senhores de engenhos; a rotina cansativa de 

trabalhos manuais lotava o dia destas crianças, que não estava isenta de 

castigos físicos por parte de seus "donos". Maria Lúcia Barros Mott (1991, p.61) 

escreve:  
 

                                                 
10   O referido Código sistematizou a legislação de assistência aos menores, englobando aqueles com 
idade até 18 anos, legitimando uma política fortemente internacionista por parte do Estado.  
11   Utilizo o termo menor carente em destaque, em virtude de seu uso pejorativo pelas instituições 
públicas e os meios de comunicação. Tal fato encontra-se explicação, como afirma Torres Londono 
(MARY PRIORE, 1991: 146-150) : “ do fim do século XIX e começo do XX a palavra menor aparecia 
freqüentemente no vocabulário jurídico brasileiro. Antes dessa época o uso da palavra não era tão 
comum e tinha significado restrito. A partir de 1920 até hoje em dia a palavra passou a referir e indicar 
a criança e adolescente em relação à situação de abandono e marginalidade, além de definir sua 
condição civil e jurídica e os direitos que lhe correspondem.” 
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A idade de 5 a 6 anos parece encerrar uma fase na vida da criança 
escrava. A partir dessa idade ela aparece desempenhando alguma 
atividade (...) descascar mandioca, descaroçar algodão e arrancar 
ervas daninhas". Esse tipo de evidência de um "aprendizado" precoce 
não foi encontrado na nossa documentação. Não descarto, porém, a 
possibilidade de que esporadicamente tenha havido esse tipo de 
desempenho por parte de crianças de menos de 7 anos. 

 

 Com o advento da Lei do Ventre livre, aos filhos de escravos, com idade 

até 21 anos, frutos da relação da escrava com o senhor ou qualquer outro 

homem livre- muitas vezes resultado do estupro de jovens escravas, era 

facultada sua libertação caso tais senhores não quisessem seus serviços 

domésticos. Na prática, tal liberdade não se configurava, em virtude da condição 

sócio-econômica do negro alforriado. 

 Pode-se compreender, desta forma, a construção de representações 

sociais diversas sobre crianças e adolescentes a partir do olhar sobre as 

experiências vivenciadas por tais sujeitos e legitimadas pelos órgãos 

institucionais e/ou espaços de formação, como a família e a Igreja.  

Sobre essa diferenciação ao longo da história, Santos (2007) pontua: 
 
A concepção de infância nesse período não era homogênea, existido 
diferenças substanciais entre a criança escrava, a indígena e a branca, 
de marcadas pela situação étnica e de classe que cada ocupava na 
sociedade. A natureza de classe da sociedade colonial construiu a 
concepção de infância de acordo com as necessidades do dinamismo 
do sistema, ou seja, a criança escrava deveria trabalhar como objetivo 
de dar retorno ao investimento do sue proprietário. Desse modo não se 
buscava meiguice e a fereza nas crianças negras escravizadas, como 
se fazia entre os filhos dos senhores, e sem, o trabalho. (SANTOS, 
2007, p 228). 

 

 As representações sociais não são, pelo menos até o momento, 

excludentes entre si; percepções da criança e adolescente como objetos de 

proteção coexistiam com a legitimidade forjada em práticas de disciplinamento. 

Assim, ao mesmo tempo em que um negro era “adotado” como “criado” pelo 

senhor de engenho, os filhos da classe abastada eram direcionados para os 

estudos ou casamento. Neste bojo, a representação de crianças como objetos 

de proteção e de controle e disciplinamento se mesclam entre si, no intuito de 

responder a uma realidade fática de opressões que envolvia tais sujeitos na 

época. 
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 Com a abolição da escravidão para os nascidos a partir da segunda 

metade do século XIX, e a libertação formal dos escravos em 1888, a realidade 

se impôs de forma desigual entre crianças livres pobres e ricas.  A exploração do 

trabalho infantil e a situação de moradia de rua passaram a compor a realidade 

na vida dessas crianças livres, citado anteriormente, em sintonia com o 

desenvolvimento das cidades, gerando a precarização da moradia e do acesso a 

serviços básicos, fato ainda presente nos dias atuais. 

 A urbanização desigual ocorrida no Brasil nas décadas de 20 e 30 trouxe 

outras formas de trato institucionais para com crianças e adolescentes pobres, e 

o surgimento da delinqüência juvenil12. Neste contexto, o termo menor passa a 

ser amplamente utilizado pelos equipamentos institucionais de atendimento e de 

reforma do comportamento deste público, bem como nos espaços da mídia para 

designar uma parcela da população com menos de 18 anos de idade envolvidos 

na prática de crimes, ou predispostos a cometê-los em virtude de certas 

características físicas e morais. (de Brito, 2000, p.116). 

 Nesta época, surge no Brasil o primeiro Juízo de Menores, em 1923 no 

Rio de Janeiro, bem como é formulado o Código de Melo Matos13, citado 

anteriormente, como norteador da política de atendimento de crianças e 

adolescentes.  

 Com a constatação do caráter preconceituoso e discriminatório dos 

reformatórios, sugiram críticas a sua pretensa contribuição no processo de 

mudança de comportamentos de adolescentes delinqüentes, principalmente 

entre os profissionais destes equipamentos públicos e membros de 

Comunidades Eclesiais de Base. No plano internacional, as discussões entre 

ativistas e acadêmicos já tinham resultado na formulação da Declaração dos 

Direitos do Homem (1948)- que preconizava o fim de qualquer descriminação 

entre as pessoas, bem como a o direito a necessidades e cuidados especiais 

para a infância-, da Declaração Universal dos Direitos da Criança (1959),14 que 

                                                 
12  Na verdade, trata-se de discursos determinando o que seria delinqüência, e associando aos 
adolescentes.  
13  O Código de Melo Matos representou uma tentativa de orientar a prática institucional do Judiciário 
com crianças e adolescentes que se encontravam em situação de rua, e/ou cometiam atos contrários 
a lei. Ele será tratado ainda neste capítulo e no próximo. 
14   Na Declaração Universal dos Direitos da Criança adotada pela ONU, lê-se:“.A criança gozará de 
protecção especial e disporá de oportunidade e serviços a serem estabelecidos em lei e por outros 
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trouxe à tona princípios como o do melhor interesse da criança, e o da proteção 

especial. Por não ser um documento de cumprimento obrigatório entre os países 

assinantes, no Brasil a mudança institucional ainda demoraria a ocorrer.  

 Em meados da década de 60, com a criação das Fundações do Bem-

Estar do menor, aprofundou-se a correlação institucional entre pobreza e 

delinqüência juvenil. A doutrina da situação irregular15 legitimava o trato público 

autoritário tanto para adolescentes infratores como para aqueles em situação de 

abandono. Os filmes brasileiros “O Contador de Histórias” e o “Pixote” 16retratam 

profundamente as práticas do Poder Público com adolescentes pobres, em 

situação de vulnerabilidade social e/ou que cometeram atos considerados como 

criminosos. Os objetivos institucionais visavam possibilitar condições de reforma 

da conduta de adolescentes potencialmente delinqüentes, a partir de uma 

assistência precária capitaneada por uma equipe multidisciplinar de 

profissionais. (DE BRITO, 2000, p.117) 

 A denúncia da realidade repressiva e violadora de direitos que atingia 

adolescentes internos nas Febens-  Fundação do Bem-Estar do Menor-, feita por 

diversos profissionais destes espaços bem como acadêmicos potencializou o 

movimento de proposição de políticas públicas de garantia de direitos, sob o 

paradigma da Proteção Integral. (Pinheiro, 2006, p.126-135). 

 Esta doutrina representou uma ruptura com a forma de pensar crianças e 

adolescentes, no espaço público e privado, e trouxe como elemento 

problematizador na construção da democracia, o reconhecimento deste 

segmento como sujeito de direitos, com o respeito a especificidade decorrente 

da sua condição peculiar de pessoas em fase de desenvolvimento psíquico, 

físico e espiritual. (PINHEIRO, 2006). 

A emergência de uma prática discursiva e afirmativa de direitos de 

crianças e adolescentes deu-se inicialmente através de atividades de auxílio às 

classes pobres, no que tange ao processo educativo e de garantia de dignidade, 

                                                                                                                                                  
meios, de modo que possa desenvolver-se física, mental, moral, espiritual e socialmente de forma 
saudável e normal, assim como em condições de liberdade e dignidade. Ao promulgar leis com este 
fim, a consideração fundamental a que se atenderá será o interesse superior da criança.”. 
15   Tal doutrina foi positivada no Código de Menores de 1979, e reforçou o tratamento público 
discriminatório para com crianças e adolescentes.  
16     Estes documentários baseiam-se em histórias reais de vida. Ao longo do trabalho, sugere-se 
alguns filmes como instrumento pulsante de apreender a realidade. 
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em vias de resguardar também a qualidade de vida de crianças e adolescentes. 

No cenário de luta pela redemocratização do país, igrejas, organizações 

comunitárias e diversos militantes sociais somaram-se na defesa pública da 

efetivação de práticas de defesa de direitos de crianças e adolescentes. 

(Pinheiro, 2006, p.108) 

 O Brasil iniciava o período constituinte com a efervescência de diversos 

movimentos sociais, que questionavam a postura do Estado diante de 

problemas sociais, entre os quais, a realidade de crianças e adolescentes. Neste 

bojo, o movimento de afirmação de direitos da infância e adolescência, 

coadunado com o texto da Convenção sobre os Direitos da Criança17, gritava 

pela afirmação da Proteção Integral deste segmento e suas conseqüências nas 

políticas públicas.  

 Hoje, este segmento possui direitos fundamentais reconhecidos pelo 

Estado18, mas o processo de garantia real destes direitos ainda precisa ser 

potencializado. A luta das entidades públicas e organizações civis ainda se faz 

necessária pela efetivação de direitos sociais gerais como saúde, educação, e 

específicos diante da condição peculiar de desenvolvimento destes sujeitos.                                  

Na contemporaneidade, tem-se uma miscelânea de representações 

sociais sobre a infância coexistindo simultaneamente, seja quando ela vista 

como o futuro do Brasil pelos discursos políticos, seja quando é tomada como 

objeto de cuidado, dado o índice de acesso ao consumo nocivo de drogas, 

ilícitas ou lícitas, seja quando ela é vista como um nicho do mercado consumidor 

potencialmente influente. Em paralelo, percepções de adolescentes como 

consumidores são estimuladas a todo tempo pela mídia. O documentário 

“Criança, a alma do negócio”, de Estela Rener, 2009 demonstra como o sistema 

capitalista, na sua dimensão cultural, tem se apropriado da categoria crianças e 

adolescentes para obter lucros. Segundo o filme, a compra exacerbada, a 
                                                 
17     No texto da Convenção sobre os Direitos da Criança e do Adolescente a doutrina da proteção 
está positivada no seu preâmbulo: “ considerando que a criança deve estar plenamente preparada 
para uma vida independente na sociedade e deve ser educada de acordo com os ideais proclamados 
na Cartas das Nações Unidas, especialmente com espírito de paz, dignidade, tolerância, liberdade, 
igualdade e solidariedade”.  
18     Lê-se no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal n.8.069-1990, art. 3): “ a criança e o 
adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da 
proteção integral  de que trata esta Lei, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas  as as 
oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental,moral, espiritual e 
social, em condições de liberdade e dignidade”.  
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alimentação desregulada tem causado obesidade, tristeza e ansiedade, e 

moldado comportamentos destes sujeitos, de forma diferenciada, a depender de 

sua classe social.  

A campanha da redução da maioridade penal também representa uma 

ânsia do Estado Penalista, diante da prática de atos infracionais- atos análogos 

ao crime- em culpabilizar adolescentes em conflito com a lei, reservando a eles, 

cada vez mais cedo, uma vaga no sistema prisional. Um sistema que tem se 

mostrado cada vez mais violador de direitos, não correspondendo aos anseios 

mais longínquos de ressocialização e humanização.19 Sobre isso, interessante 

reflexão traz o filme “Ônibus 17420”, ao visibilizar a ausência do Estado social na 

garantia de direitos, e no processo de formação digna de crianças e 

adolescentes. Pode-se dizer que o Estado comete violações de direitos quando 

não garante o acesso a uma educação plena, universal, de qualidade, a um 

sistema de saúde satisfatório, a uma cidade justa e sustentável, a serviços 

públicos como água, saneamento, transporte a todas as pessoas, com especial 

destaque a crianças e adolescentes.  

 
1.2. Da caridade institucionalizada à construção normativa do Estatuto da 
Criança e do Adolescente: Paradigmas legais divergentes na garantia de 
direitos de crianças e adolescentes. 

 
Rua é o lugar de onde vim 

E de lá vem a verdade de muitos igual a mim 
Vou te lembrar de uma coisa 

Um velho ditado popular 
A lei tarda tarda e tarda pra falhar 

(trecho da música “Baseado Em Fatos Reais” do grupo Planet Hemp) 
 
 

Todos os acontecimentos que perpassam a história da infância serviram 

para estruturar uma nova caracterização da criança, do ponto de vista 

sociológico, influenciada por fatores econômicos e políticos. As representações 

sociais da infância trouxeram como conseqüência uma série de movimentos no 

                                                 
19   Sobre isso ver Relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o Sistema Carcerário em 
http://bd.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/2701. 
20   No referido filme,  temos conhecimento da trajetória de vida do personagem principal do polêmico 
episódio da tomada do ônibus 174, no Rio de Janeiro, em 2000, que foi alvo da chacina da 
Candelária. Sobre a chacina ler: LOPES, Geraldo.  O Massacre da Candelária, 1994. Ed. Scritta.  
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âmbito da produção legislativa sobre o tema, seja na esfera nacional como 

internacional.  

 Sabe-se que não se esgotará toda a discussão sobre as abordagens do 

aparato normativo do Estado. Porém, a escolha deliberada de versar sobre os 

principais documentos legais atende ao potencial mobilizador ou transformador 

que tais documentos trouxeram no cenário nacional.  

Em 1921, foi elaborada a Declaração da Criança na Conferência de 

Genebra, que já trazia elementos como o cuidado com a vida de crianças e 

adolescentes, e teve a participação de setores da sociedade civil, em um 

trabalho coordenado pela instituição privada Save the Children, porém o cenário 

geopolítico do mundo, de entre-guerras e enfraquecimento do imperialismo 

tradicional não favorecia a prioridade exigida por tal documento para transformar 

essa discussão em políticas de Estado.  (PINHEIRO, 2006, p.122) 

No Brasil recém republicano, como reflexo da diversidade de 

representações sociais da infância mencionadas, pensou-se uma política 

sistemática que já era posta em prática pelo Estado, qual seja, a de assistência 

e proteção aos desamparados, e de repressão à delinqüência juvenil. Surgiu 

assim, principalmente a partir da militância do Juiz de Menores Melo Matos, o 

Decreto Nº 17.943-A, de 12-10-1927, que consolidou as Leis de Assistência e 

Proteção vigentes à época. Este foi o primeiro Código sistematizado da América 

Latina; o Brasil também inaugurou em 1923 o primeiro Juízo de menores, que 

tinha o dever de cumprir com as determinações previstas nesta lei.  A partir 

dessa consolidação legal, o sistema da roda dos expostos é oficialmente 

abolido, dando origem à criação de espaços como abrigos, para os quais os 

infantes abandonados deveriam ser direcionados depois de se promover o 

registro civil (art. 14 ao art.25 deste Decreto-Lei). 

O objeto principal desse Código, ou seja, o que justifica sua finalidade 

encontra-se escrito logo no início da referida lei: 
DO OBJECTO E FIM DA LEI 
Art. 1º O menor, de um ou outro sexo, abandonado ou delinquente, que 
tiver menos de 18 annos de idade, será submettido pela autoridade 
competente ás medidas de assistencia e protecção contidas neste 
Código. 
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Pela leitura atenciosa do referido Código, resta evidente a importância 

dado no trato público com crianças que se encontravam em situação de 

abandono familiar, repercutindo num risco de vida desde bebê. Desta forma, 

tomando a criança como objeto de proteção social, regulamentaram-se os 

procedimentos concernentes à criação e guarda de crianças abandonadas por 

um particular, bem como o processo de perda e suspensão do pátrio poder. (ver 

art. 27 do referido Decreto). Pode-se afirmar que o foco do referido código 

tratava de questões referentes ao cotidiano de crianças e adolescentes pobres, 

utilizando com bastante freqüência termos como delinqüentes, vadios, infantes 

expostos, pervertido, mendigos, libertinos.  

A delimitação da função do recém-criado Juízo de Menores também 

explicita o caráter deste órgão. Tal fato repercute numa cobrança da elite social 

pelo cumprimento das diversas competências definidas ao Judiciário.  

        
    CAPITULO I 

DO JUIZO PRIVATIVO DOS MENORES ABANDONADOS E 
DELINQUENTER 
Art. 146. E' creado no Districto Federal um Juizo de Menores, para 
assistencia, protecção, defesa, processo e julgamento dos menores 
abandonados e delinquentes, que tenham menos de 18 annos. 
 

 
Conforme LOPEZ (2007: 132 –140), a promulgação do Código de 

Menores de 1927 teve como cenário histórico, o desenvolvimento econômico 

advindo da industrialização nacional efetiva, e a conseqüente organização de 

movimento como o sindicalista e campesina, que já questionavam o modelo de 

desenvolvimento hegemônico. Do ponto de vista cultura, o Brasil encontrava-se 

em plena efervência de manifestações artísticas, com o Modernismo.   

Havia uma necessidade de positivar certo controle à ação das famílias, do 

Estado e demais pessoas diante de crianças e adolescentes. O Código reserva 

grande espaço pra dar visibilidade à política de abrigamento de crianças e 

adolescentes abandonados, mau-tratados pela família. Percebe-se também uma 

postura pejorativa diante dos costumes e a moral percebida no ambiente familiar 

destes sujeitos; fato que poderia motivar uma intervenção na vida de filhos que 

não tivessem a orientação devida do pai e/ou da mãe. 
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O artigo abaixo-citado expressa bem as contradições trazidas neste 

Código, em especial quando da afirmação de proibições e deveres dos menores 

ao classificar quem seriam os vadios. 
Art. 28. São vadios os menores que: 
a) vivem em casa dos paes ou tutor ou guarda, porém, se mostram 
refractarios a receber instruccão ou entregar-se a trabalho sério e util, 
vagando habitualmente pelas ruas e Iogradouros publicos; 
b) tendo deixado sem causa legitima o domicilio do pae, mãe ou tutor 
ou guarda, ou os Iogares onde se achavam collocados por aquelle a 
cuja autoridade estavam submettidos ou confiados, ou não tendo 
domicilio nem alguem por si, são encontrados habitualmente a vagar 
pelas ruas ou logradouros publicos, sem que tenham meio de vida 
regular, ou tirando seus recursos de occupação immoral ou prohibida. 

 

 No que se refere ao julgamento de atos considerados crimes por 

adolescentes acima de 14 anos, o referido Código orienta ao cumprimento em 

locais distintos dos reservados aos maiores de 18 anos.   

Sabe-se que, no âmbito internacional, a Declaração dos Direitos 

Humanos, após a Segunda Guerra Mundial trouxe artigos, cuja interpretação foi 

utilizada pelos defensores de direitos da criança e do adolescente em diversos 

países, inclusive no Brasil. Desta forma, os seguintes artigos da presente 

Declaração explicitam bem a defesa da vida com dignidade de crianças e 

adolescentes, até então não assumido como pauta na agenda pública. 
Artigo I  - Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e 
direitos. São dotadas de razão  e consciência e devem agir em relação 
umas às outras com espírito de fraternidade.   
Artigo II -  Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as 
liberdades estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de qualquer 
espécie, seja de raça, cor, sexo, língua,  religião, opinião política ou de 
outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou 
qualquer outra condição.  
O artigo XXV -... A maternidade e a  infância têm direito a cuidados e 
assistência especiais. Todas as crianças, nascidas dentro ou fora do 
matrimônio, gozarão da mesma proteção social. 
 
 

Com o desenvolvimento dos movimentos de defesa de direitos da criança 

e adolescente em meados do século XX, a pressão pelo cumprimento efetivo 

das normas internacionais de defesa de direitos trouxe como conseqüência a 

elaboração da Lei No 6.697, DE 10 /10 de 1979, o Código de Menores 

atualizado, já que a lei anterior não considerava os direitos universais e plenos 

de todas as crianças e adolescentes. Tal aparato normativo legalizou a chamada 

Fundação do Bem Estar do Menor (Pinheiro, 2006, p.159), como locais aptos a 
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receber crianças e adolescentes pobres bem como aqueles cuja conduta 

conflitasse com a lei. A legislação também empreendeu novas terminologias , 

tais como integração sócio-cultural familiar, Política Nacional do Bem-Estar do 

Menor, controle sobre os eventos culturais direcionados aos menores de idade. 

Percebe-se esta idéia na leitura do referido artigo: “art. 5º Na aplicação desta 

Lei, a proteção aos interesses do menor sobrelevará qualquer outro bem ou 

interesse juridicamente tutelado.” 

No entanto, o Código de Menores não rompeu com o paradigma da 

assistência e vigilância de menores, controle de seu comportamento moralmente 

reprovável. Os artigos abaixo demonstram a representação de crianças e 

adolescentes como objetos de proteção, controle, disciplinamento e repressão 

ao mesmo tempo. Comportamentos e condutas dos adolescentes eram objeto 

de análises e estudos, com o fito de associarem a um padrão anormal de ser.  
 
CÓDIGO DE MENORES 
Disposições Preliminares 
Art. 1º Este Código dispõe sobre assistência, proteção e vigilância 
a menores: 
I - até dezoito anos de idade, que se encontrem em situação 
irregular; 
II - entre dezoito e vinte e um anos, nos casos expressos em lei. 
Parágrafo único - As medidas de caráter preventivo aplicam-se a todo 
menor de dezoito anos, independentemente de sua situação. 
 
Art. 2º Para os efeitos deste Código, considera-se em situação 
irregular o menor: 
I - privado de condições essenciais à sua subsistência, saúde e 
instrução obrigatória, ainda que eventualmente, em razão de: 
a) falta, ação ou omissão dos pais ou responsável; 
b) manifesta impossibilidade dos pais ou responsável para provê-las; 
Il - vítima de maus tratos ou castigos imoderados impostos pelos pais 
ou responsável; 
III - em perigo moral, devido a: 
a) encontrar-se, de modo habitual, em ambiente contrário aos bons 
costumes; 
b) exploração em atividade contrária aos bons costumes; 
IV - privado de representação ou assistência legal, pela falta eventual 
dos pais ou responsável; 
V - Com desvio de conduta, em virtude de grave inadaptação familiar 
ou comunitária; 
VI - autor de infração penal. 

 

   Independentemente de serem adolescentes infratores ou não- como se 

chamava à época- todos recebiam o mesmo tratamento institucional, 

aprofundando a doutrina da situação irregular. Sobre isso, o documentário 
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“Pixote” (1981) demonstra os vícios e as conseqüências negativas do amplo e 

irrestrito aprisionamento de crianças e adolescentes, pobres em sua maioria; 

demonstrando um total descompasso com a normativa internacional vigente. 

Neste processo, a internação era praticada sob o discurso de afirmação da 

proteção de crianças entre dez e dezoito anos. Destaca-se a possibilidade 

absurda de que em se tratando de crianças entre dez e quatorze anos, o 

processo de imputação de prática de infração penal possibilitava mais poderes 

de decisão ao juiz, podendo ele decidir, sem processo de julgamento- aqui 

considerando como oportunidade de escuta do adolescente- seu internamento.  

A título de exemplo quanto à ampla possibilidade de institucionalização de 

adolescentes, lê-se o artigo abaixo: 
 
Seção IV 
Da Internação 
 
Art. 41. O menor com desvio de conduta ou autor de infração penal 
poderá ser internado em estabelecimento adequado, até que a 
autoridade judiciária, em despacho fundamentado, determine o 
desligamento, podendo, conforme a natureza do caso, requisitar 
parecer técnico do serviço competente e ouvir o Ministério Público. 
. 
§ 2º Na falta de estabelecimento adequado, a internação do menor 
poderá ser feita, excepcionalmente, em seção de estabelecimento 
destinado a maiores, desde que isolada destes e com instalações 
apropriadas, de modo a garantir absoluta incomunicabilidade. 

 

Destaca-se que a doutrina de “situação irregular”, fundamento de  tal 

Código de Menores  fazia uma distinção , meramente textual, quanto à infância 

infratora, por ação (autor de infração) ou por omissão (ausência de família ou 

meios de sobrevivência), que perturbava a ordem nacional e necessitava ser 

recuperada e educada. O termo “menor”, então, aí encontrou subsídio para 

reforçar o caráter pejorativo de adolescentes pobres, que  eram 

responsabilizados, após um julgamento,  nos casos previstos na lei; a partir da 

idade de 14 anos.  Estes, com o advento do Governo de Getúlio Vargas foram 

locados nos chamados Serviço de Assistência ao Menor – que deram origem 

posteriormente às Casas do Bem Estar do Menor, durante o Regime Militar. 

(PINHEIRO, 2006, p.101-109) 
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1.2.1 Afirmar direitos é garantir direitos?   

 

"na era dos direitos humanos, o problema reside não 
tanto em sua fundamentação, mas muito mais em sua 
implementação" (Norberto Bobbio)  

 

 

No final da década de 80, é elaborada a Convenção dos Direitos das 

Crianças, como um instrumento de defesa de direitos, que estabeleceu normas, 

isto é, deveres e obrigações aos países que a ela formalizara sua adesão. Ela 

confere a esses direitos a força de lei internacional, deliberativa até o limite da 

soberania interna dos países quanto ao seu processo legislativo. 

  Muito profundas são as contribuições analíticas provocadas pelo filme 

“Contador de Histórias” no qual se demonstra que propagandas institucionais de 

abrigamento de crianças e adolescentes visavam ao controle e disciplinamento 

da vida presente e futura destes sujeitos, sob a pretensa afirmação de garantia 

de uma qualidade vida, a qual não seria possível no convívio com sua família, 

por exemplo. Tal fato demonstra um caráter discriminatório e criminalizador da 

política pública de infância efetivada pelo Poder Público, e difundida nos meios 

de comunicação em massa. 

               A Convenção se destaca não só por ter sido forjada na flama do debate 

universal, mas também por ostentar  importância prática, uma vez que obrigou 

os Estados signatários a assumirem o compromisso de inserir o seu conteúdo 

normativo na legislação interna respectiva.  

 
Art. 227 - É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 
criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão 
 

 A Convenção consagra a “Doutrina da Proteção Integral”, significando 

que os direitos inerentes a todas as crianças e adolescentes possuem 

características específicas devido à peculiar condição de pessoas em vias de 

desenvolvimento, e que as políticas sociais voltadas para a juventude devem  
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agir de forma integrada entre a família, a sociedade e o estado, ou seja, 

coordenada.  

O processo de luta pela redemocratização no período pré- constituinte 

deu visibilidade à práticas de afirmação de direitos destes sujeitos no contexto 

de luta pela cidadania brasileira, com o resgate do direito a expressar livremente 

as mazelas sociais de nosso país e exigir efetivação de políticas públicas que 

melhorassem a qualidade de vida do povo pobre. Neste contexto, as 

Comunidades Eclesiais de Base, juntamente com profissionais da política de 

atendimento à infância, acadêmicos e a sociedade civil organizadas 

questionaram o trato público reservado a crianças e adolescentes. (PINHEIRO, 

2006, p.93-97). 

O Brasil conviveu com  um amplo processo de mobilização em prol de 

afirmação no plano legal de crianças e adolescentes enquanto sujeitos de direito 

com a criação da Pastoral da Criança, a Pastoral do Menor, a Frente Nacional 

de Defesa dos Direitos da Criança, o Movimento Nacional de Meninos e Meninas 

de Rua. Tais organizações atuaram no campo institucional bem como nas ruas, 

no contato direto com a realidade vivenciada por crianças e adolescentes no 

Brasil todo. Através de diversos encontros regionais o MNMMR, juntamente com 

outras entidades pôde sistematizar dados acerca das condições de vida deste 

segmento social no Brasil , e pressionar os constituintes na proposição de um 

texto constitucional que contemplasse direitos desta categoria.    

É simbólica a participação de crianças no Congresso Nacional, 

comunicando com a sua linguagem aos políticos, que era necessário garantir 

direitos, de forma plena, considerando a condição peculiar de desenvolvimento 

deste grupo etário.  (Pinheiro, 2006, p. 158-180).  

Os legisladores, portanto, foram afetados pela demanda real do exercício 

soberano do poder popular de comunicar a tais atores da democracia 

representativa as mazelas sociais e a luta pela promoção e efetivação  de 

direitos , em especial, no que tange à realidade de crianças e adolescentes. 

Como resultado deste embate plural, temos a positivação de artigos da 

Constituição Federal da República, versando sobre a prioridade absoluta na 

defesa, afirmação, garantia de direitos deste segmento social, a 

descentralização da política de atendimento, o controle social sobre a política 
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pública direcionada a este público.    

        Atualmente, o Estatuto da Criança e do Adolescente considera criança, a 

pessoa até os doze anos incompletos, e adolescente até os 18 anos21, com a 

ressalva de que pode-se aplicar o referido Estatuto a pessoas até 21 anos de 

idade em casos excepcionais. Ao dispor sobre a Proteção Integral destes 

sujeitos, o Brasil foi o primeiro país da América Latina a normatizar a concepção 

sustentada pela Convenção Internacional dos Direitos da Criança, como nos 

indica Abramovay: 

 
O Estatuto da criança e do Adolescente – ECA foi um importante ponto 
de partida para a política da criança/adolescente como sujeito de 
direitos, como cidadã. Sua aprovação resultou de uma intensa 
atividade dos movimentos sociais em favor da criança e do 
adolescente, envolvendo grupos e instituições ligados ao Fórum 
Nacional de Crianças e Adolescentes e contando com o apoio de 
vários setores relevantes da sociedade civil. Desde sua criação até 
agora, muitos passos foram dados. (1999, p. 155).  

 

Pode-se identificar a mudança de paradigma no trato formal com a 

criança e adolescente, pela leitura dos referentes artigos, influenciados pelos 

debates amplos e democráticos com a sociedade civil durante a Constituinte 

(PINHEIRO, 2006). 

A aprovação, hum ano depois da ratificação pelo Brasil da Convenção 

Internacional, do Estatuto da Criança e do Adolescente reitera a importância de 

se afirmar institucionalmente princípios e normas que venham ao encontro da 

Doutrina da Proteção Integral. Importa destacar que a construção doutrinária 

representou o desafio de se garantir direitos específicos deste segmento social, 

de forma a não mais legitimar práticas discriminatórias.  O desafio estava 

colocado, como se pode depreender da lei 8.069 abaixo. 
 

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do 
poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos 
direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 

                                                 
21   Sobre a classificação etária de adolescente, cabe ressaltar que para fins de pesquisa 
socioeconômica, institutos de estatística, como o IBGE, utiliza o termo juventude pra delimitar a faixa 
compreendida por pessoas entre 15 e 24 anos. Ademais, diversos meios de comunicação reforçam 
uma identidade entre adolescente e jovem. No trabalho, tento reforçar a importância da categoria 
adolescente, para dar visibilidade ao processo de garantia de direitos e ao trato público que lhe foi 
reservado.  
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esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.  
Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:  
c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais 
públicas;  
d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas 
com a proteção à infância e à juventude.  

  

O movimento democrático de construções de relações sociais justas, na 

esfera pública e particular deve respeitar os direitos previstos na aparato 

normativo consagração da Doutrina da Proteção Integral. Entre os quais , cita-se 

o direito à participação, a ser ouvido nos processos institucionais e no convívio 

socio-familiar, como elemento formador do sujeito  criança e adolescente como 

cidadãos. (BARATA, 2000,  p.58-59 ).  

 O desafio cotidiano envolto na proposição e realização de práticas e 

discursos de afirmação da dignidade de crianças e adolescentes tem promovido 

também uma revolução na linguagem; no uso de termos como exploração 

sexual, exploração do trabalho infantil, violência sexual, adolescente em conflito 

com a lei.  Neste cenário comunicativo, o termo menor, de caráter pejorativo, 

ainda resiste nos meios de comunicação e no diálogo interpessoal, inclusive 

entre os atores de justiça, em contraste com os avanços percebidos no plano 

normativo.  

 Diversas experiências de organização e mobilização por direitos 

protagonizados por adolescentes têm surgido no Brasil, como possibilidade 

empírica de construção de saberes voltados ao desafio de arriscar 

cotidianamente tecer relações de poder, em que adultos e adolescentes 

aprendam mutuamente. A autonomia desses adolescentes tem contribuído pra 

dar visibilidade a pautas e demandas a respeito de um empoderamento de 

temas sobre os quais eles são chamados a opinar, como planejamento 

participativo da cidade, convívio familiar, direitos sexuais, direito ao lazer etc. 22  

 
 
 
 

                                                 
22   Sobre os grupos de adolescentes, ler catalogação feita pelo INESC e pela revista Viração no sítio 
eletrônicos www.inesc.org.br  e www.viracao.org.br. 
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CAPÍTULO 2 

O Estatuto da Criança e do Adolescente e a política de 
responsabilização de adolescentes em conflito com a lei: Afirmação ou 

violação de direitos?  
 

Eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar, 
eu queria mudar.. 
O meu mundo me ensinou a ser assim, fazer a 
correria, os cana vinha atrás de mim 
Aprendi a ser esperto aprendi a meter fita, no meio 
da malandragem solto fumaça 
Cresci numa quebrada onde não pode dar mole  
(trecho da música  ’” Eu queria mudar“, do grupo 
"Pacificadores“)  
 

 
 Para viabilizar a abordagem da prática de atos infracionais no 

ordenamento jurídico brasileiro; faz-se um breve histórico a respeito de como os 

códigos anteriores ao Estatuto da Criança e do Adolescente, qual seja o Código 

de 1927 e o Código de Menores de 1979, promoveram a identificação e 

nominação de atos considerados como crime, de forma a exigir uma resposta do 

Poder Público. Compreende-se este resgate da produção legal como causa e 

conseqüência dos processos de (des) construção de representações sociais 

sobre o segmento infanto-juvenil. As escolas criminológicas, logo abaixo, 

refletem sobre isso, de forma a desnaturalizar o que o senso comum tem como 

regra e banal; e infelizmente, alguns atores justiça reproduzem.   

 Os processos legislativos, constituídos, como espaços de poder, também 

(des)autorizam práticas e discursos institucionais quando da utilização de sua 

fundamentação em decisões judiciais na seara da responsabilização juvenil. 

Assim é que a cultura jurídica forjou-se na disputa de interesses, os quais 

correspondem à defesa de um modelo de sociedade, desenvolvimento, o que 

possibilita certo controle sobre comportamentos fora do padrão, por parte 

daqueles que devem constituir sua vida na obediência e no trabalho. 

 Ademais, cabe lembrar que a história política do Brasil reforçou a 

apropriação do lócus público por entes privados. Tal relação tem causado efeitos 

nas práticas públicas, repercutindo em fenômenos como o personalismo, a troca 

de influências na gestão do que é público. A lei é respeitada, muitas vezes, 
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quando convém, aos interesses aos gestores do governo, aqui entendido nas 

três esferas do Estado. Sobre isso, lê-se: 
 A guerra do sistema de leis contra o sistema de relações pessoais tem 
no Brasil (como em outras sociedades semi-tradicionais) vários fronts. 
Às vezes o sistema pessoal (ou o domínio da casa) pode ser vencido 
pelas leis. Quase sempre, porém sai vencedor. Damatta(apud de 
SCHUCH, 2009, p.69)  

 

2.1 O Estado Social versus Estado Penal 
 
 O período pós-constitucionalista de 88 apresentou logo em seguida 

inúmeros desafios aos setores populares e organizações sociais solidárias à 

realidade vivenciada pelo contingente de pobres em nosso país; a educação, 

saúde e moradia de qualidade ainda não é realidade para muitos, conforme 

dados do IBGE divulgados com freqüência. 

 A necessidade de pensar sobre um (outro) mundo possível era - e ainda 

é- imperativa. Isto vem a confirmar realmente que “ os direitos são contextuais e 

mutáveis, porque são produtos de lutas de poder entre agentes sociais em 

contextos históricos e sociais particulares”. Schuch (2009, p.68). Neste cenário, 

floresce iniciativas como o Fórum Social Mundial, redes e articulações de luta 

por moradia digna, pela qualidade na educação e etc; aglutinando relatos de 

opressão e experiências de resistência; fontes de crítica e esperança no 

presente. Sempre será preciso que haja um processo de mobilização para que o 

texto legal seja efetivado. 

 Os canais de democracia direta trazidas com a promulgação da nova 

Constituição, que possibilitaram maior controle social, proposição e 

acompanhamento de políticas públicas, como os Conselhos de Direitos e o 

próprio Conselho Tutelar representaram o reconhecimento da legitimidade da 

participação política popular nos espaços formais de representação democrática.  

 A escolha pelo Estado Democrático de direito como possibilidade de 

pacto social deu-se sob princípios de afirmação da dignidade da pessoa 

humana, dos valores sociais do trabalho, da erradicação da pobreza. Como a 

realidade não tem apontado o mar de rosas, com o perfume da justiça social, 

necessário pensar as causas e conseqüência da não efetivação de direitos. 
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 Diversas instituições surgiram para auxiliar o papel do Estado em direção 

àqueles que sofrem diariamente os efeitos das violações de direitos; 

associações comunitárias, organizações não governamentais, visando o  

controle social das ações do Estado; com todas as contradições que esta 

relação envolve. 23 

 O modelo neoliberal do desenvolvimento situa o Estado como financiador 

de vultuosas cifras no mercado  privado, sob os argumentos de defesa do 

mercado de consumo e maior oferta de postos de trabalho. O medo do 

desemprego inflama os discursos de políticos e empresários.  A constatação de 

mazelas sociais como o analfabetismo, a insegurança alimentar, a violência letal 

à adolescente24, entre outros, reforça que este modelo não desenvolve da 

mesma forma pra todos; ademais, aprofunda as desigualdades sociais.  

 Corroborando com tal visão do Estado, Cruz(apud da ROSA, 2005, p.30), 

“o Estado deveria ser mínimo na busca de Justiça Social, a cargo do  ‘Mercado’, 

mas com mão de ferro implacável na esfera penal “.  

 O aprofundamento da globalização também envolve a difusão de práticas 

culturais, relacionadas ao fomento de novos bens de consumo; vestuário, 

alimentos e equipamentos eletrônicos são vendidos democraticamente nas 

televisões de todos, mas poucos são os que dispõem de recursos para 

responder ao apelo de compra, que muitas vezes não dialoga com as 

necessidades essenciais das pessoas. Os ganhos econômicos e culturais da 

globalização, que poderiam beneficiar o desenvolvimento justo e solidário, ficam 

para poucos, e o ônus é cobrado nos superávit primários dos Estados do Sul, 

que minimizam ou maximizam o Estado dependendo das pressões políticas. 

 As péssimas condições de vida a que muitas pessoas, e entre elas, 

crianças e adolescentes se sujeitam no mundo, e no Ceará25, têm sido reflexo 

deste sistema político-econômico que não prioriza o desenvolvimento humano 

de todos, com dignidade. O Estado social constituiu-se neste contexto no Brasil 
                                                 
23  Sobre isso, ver filme “Quanto vale ou é por kilo?”, 2008, do diretor Sérgio Bianchi. 
24 Sobre isso, ver relatório “Relatório alternativo sobre os Direitos da Criança e do Adolescente “, e 
“Pesquisa da ANCED sobre mostra mortes de adolescentes em unidades de internação”, disponível 
em www.anced.org.br  
25 Segundo relatório do Laboratório de Estudos da Pobreza o Ceará, quase hum milhão de cearenses 
sobrevivem com menos de r$ 58,00 mensais. Segundo referido centro de pesquisa, a pobreza poderia 
ser extinta no Ceará em 32 anos considerando uma política pública intersetoriais e prioritára visando 
este objetivo.  
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do século XX, com importantes desafios, entre os quais, o de efetivar uma 

política de garantia real de direitos fundamentais, prioritários a este segmento. 

 O cenário de precarização da política de atendimento trazida como 

possibilidade com ECA tem agravado situações de violações de direitos, tais 

como a segurança, o respeito, a educação deste grupo social. Em Fortaleza, 

temos um retrato dos efeitos da desigualdade na efetivação do direito à moradia 

adequada, que traz conseqüências negativas para a dinâmica de vida de 

milhares de adolescentes. Neste caminho também, equipamentos públicos como 

os Conselhos Tutelares, Disque-Direitos de crianças e adolescentes, Centros de 

Atenção Psicossocial, Centros de Referência em Assistência Social e o Centro 

Especializado em Assistência Social, que atua no combate à violência contra 

crianças e adolescentes- são demandados pelo público infanto, juvenil através 

de seus pais, os quais apresentam questões como violência escolar, exploração 

sexual, trabalho infantil, uso e comercialização de drogas ilícitas. Porém tais 

instituições criadas sob a égide do Estatuto não proporcionam aos cidadãos que 

as procuram a efetivação de uma Política de Proteção Básica e Especial de 

qualidade, conforme orientação constitucional.  Em Fortaleza, pesquisa 

feita pelo CEDECA26 deu visibilidade a um cenário lamentável do trabalho de 

agentes públicos, bem como do espaço físico de alguns equipamentos da 

política de atendimento a este público. Tal fato corresponde a uma realidade em 

que a omissão política para lidar com as demandas por efetivação de direitos 

ainda impera. É mais barato criminalizar a pobreza, deixar adolescentes sem 

espaços dignos de lazer, sem professores lotados nas escolas, sem merenda 

escolar, sem iluminação pública à noite nas ruas, do que efetivamente assumir o 

compromisso constitucional para que se avançe na construção da democracia.  

 Neste contexto, o discurso do Estado Punitivo, que pode limitar direitos 

das pessoas, até a liberdade, em prol da ordem pública, tem sua voz ecoada em 

jornais e programas de tevê, e demonstra a prioridade estatal em manter a 

ordem injusta e desigual. Conforme Wacquant (2001, p.8),  
 

                                                 
26   Sobre o CEDECA, ver introdução. Para ter acesso ao Relatório de monitoramento da política para 
a infância e adolescência no município de Fortaleza, 2010, e demais relatórios recentes sobre 
orçamento público da infância municipal e estadual, acessar www.cedecaceara.org.br. 
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a alternativa entre o tratamento social da miséria  e de seus correlatos- 
ancorado  numa visão de longo prazo guiada pelos valores de justiça 
social e de solidariedade- e seu tratamento penal coloca-se em termos 
praticamente cruciais.   

  

 Corroborando com o Estado Punitivo, assiste-se a fatos como a violência 

institucional, por agentes do Estado, a ocorrência de milícias armadas e a 

proliferação de serviços de segurança privada. 27 Por outro lado, as matérias de 

midiáticas clamam por justiça, e punição dos bandidos. Destaca-se que o 

sistema penal tem alcançado principalmente negros, jovens e pobres, 

justamente os que morrem mais no Brasil, pela prática do homicídio. 28 

Conforme o Relatório de Direitos Humanos de 2010: 
 
em 2009 o “Índice de Homicídios na adolescência” (LAV/UERJ 
Resumindo, mostrou que temos 13 adolescentes assassinados por dia 
no Brasil, geralmente por armas de fogo. Contudo, se incorporarmos a 
esse conjunto as crianças, são 16 os mortos por dia. É significativo que 
a grande maioria - mais de 90% - dos mortos seja do sexo masculino. 
 

 

2.2. Crimes e atos infracionais: Quem é o legislador?  
 
"conclui-se que o adolescente necessita refletir sobre seu 
modo de vida desregado e o futuro que pretende seguir" 
(sentença judicial de uma Vara da Infância e Juventude de 
Fortaleza, 2009)  

 

 Tem-se como nota que antes da promulgação do Código de Menores, a 

postura atentória aos bens jurídicos escolhidos como tais, pela ação de crianças 

ou adolescentes recebia uma resposta institucional a partir do parâmetro trazido 

pelo Código Penal que, discriminatório e alheio à condição peculiar de 

desenvolvimento humano destes sujeitos, reservava-lhes o mesmo lugar de 

punição dos adultos. 
O Código Penal da República […] não considerava criminosos os 
menores de nove anos completos e os maiores de nove anos e 
menores de 14, que obrarem sem discernimento. A principal mudança 

                                                 
27 No Relatório sobre Execuções Sumárias, lê-se que até abril 2010, segundo a Secretaria de 
Segurança Pública e Defesa Social,  foram assassinadas 390 pessoas no Ceará, 145 supostamente 
vítimas de grupos de extermínio e 108, de pistoleiros Ver. www.rolim.com.br/sumarias. 
28 Sobre este tema, ver Mapa da Violência, 2010, acesso em 
www.sangari.com/mapadaviolencia/pdf2011/MapaViolencia2011.pdf, e Relatório Direitos Humanos no 
Brasil, acesso em www.social.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=18:lancamento-
do-relatorio-direitos-humanos-no-brasil-2010&catid=3:destaque 
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residia na forma de punição daqueles que, tendo entre nove e 14 anos, 
tivessem agido conscientemente, ou seja, obravam com discernimento: 
deveriam estes ser recolhidos a estabelecimentos disciplinares 
industriais, pelo tempo que ao juiz parecer, não devendo lá permanecer 
depois dos 17 anos.(SANTOS apud GUERRA, ROMEIRA, p.7) 

 

 

 Com a promulgação do Estatuto da Criança e Adolescente consolidou-se 

o termo ato infracional, e o vocábulo menor foi abolido do texto normativo, 

embora não se possa dizer o mesmo de muitas decisões judiciais e estudos 

acadêmicos.  O ato infracional é considerado como análogo ao descrito como 

crime no Código Penal. Mas quem decide o que é crime? Quais os interesses 

nesta definição? De que forma são estabelecidos os bens jurídicos passíveis de 

proteção, sob o manto do Código Penal? 

 A sociedade já experienciou práticas de responsabilização de agentes 

criminosos com forte caráter penalizador, aflitivo e vingativo. A pena de morte, a 

lei do talião, com a famosa frase "olho por olho, dente por dente" exemplificam 

este período. Na verdade, tais respostas individuais a ações de terceiros 

visavam, muitas vezes, atender à defesa da honra, da moral, da reputação, 

(re)produzindo o ódio como motor destas reações.  

 A determinação da ilicitude de uma conduta sofreu mudanças ao longo do 

tempo, influenciada por fatores como o grau de reprovação social, a 

necessidade de manutenção de uma pretensa paz social, e uma proposta 

ressocializadora dos agentes destas ações, com o míope objetivo de integrá-los 

à sociedade ideal, onde já se encontravam. 

 Noutros tempos, criou-se na seara penal brasileira a categoria mulher 

desonesta, bem como a possibilidade de um abuso sexual não levar à 

responsabilização de um explorador; além disso vadiagem era considerado 

crime no Código Penal, por exemplo. Por outro lado, poder-se-ia pensar e propor 

como condutas criminosas, e prejudiciais à afirmação da dignidade do ser 

humano (pra fazer referência a um princípio fundamental de nosso Estado) o 

fato de que pessoas passam fome, são transferidos de suas moradias  

tradicionais  compulsoriamente, não possuem uma escola de qualidade dentre 

outros.  
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   A Escola Clássica e a Positivista do Direito Penal formulou e consolidou, 

cada uma a sua maneira, a ideologia da defesa social; repercutindo 

historicamente "aos processos de  criminalização de condutas das classes 

exploradas da sociedade, especialmente quando essas condutas representam 

uma ameaça à ordem social instituída". (NÓBREGA, 2008, p.12-75). Enquanto 

aquela surgiu sob a égide das idéias liberais iluministas, esta imperou no 

período de ampliação de poderes políticos e econômicos em plena corrida 

imperialista, em meados do século XIX e representou a defesa de postulados 

científicos, neutros que explicassem o fenômeno dos crimes. Passou-se a 

identificar possibilidades biológicas na determinação de delinqüentes. 

(BARATTA, Alessandro. Trad. Cirino do Santos. 2002) 

 O discurso de desvalor social é legitimado por grandes meios de 

comunicação, a partir dos discursos do medo, da violência, das criminalidades 

em geral, como questões dadas, a serem enfrentadas tão somente pelo 

aparelho repressor do Estado, sobretudo a polícia. As práticas criminosas 

romperiam um pacto de manutenção da ordem e paz social; valores 

intensamente estimulados na sociedade atual, sob o viés burguês, 

patrimonialista, patriarcal, machista, e desigual e injusto na produção e 

distribuição de riquezas. As notícias diariamente informam que a criminalidade29 

tem aumentado, que o bandido, criminoso, roubou, matou cruelmente um pai de 

família; apontando causas generalizadoras destas práticas, de forma a 

desestimular um atento olhar crítico sobre tais fatos. A polícia, muitas vezes, é 

apresentada como instituição salvadora da segurança pública pelos órgãos 

midiáticos.30 

 Diante de tantas mazelas sociais, a cidadania seria identificada quando 

da sua violação pela prática de um crime, que romperia com a pretensa paz 

reinante nas relações individuais e coletivas. A paz é um termo que assume 

diversos significados a depender do lócus social de quem a define, e assim 

corresponde a uma visão política de sociedade, e demonstra as orientações 

                                                 
29 Ver compêndio de matérias relacionadas a adolescentes no site www.andi.org.br 
30 Sobre isso ver pesquisa do IPEA que  revela que mais de 70% dos jovens –entre 18e 24 anos, não 
acreditam na polícia, no site www.ipea.org.br   
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públicas predominantes de um Estado diante de processos de injustiça social. 

(ILANUD; ABMP; SEDH; UNFPA(org) , 2006, p. 25-61).  

No século, XX, período em que resta consolidado o papel exclusivo do 

Estado no julgamento e responsabilização dos que cometem crime, bem como 

na defesa da paz social, ainda se assiste à prática de torturas diante de sujeitos 

acusados de cometimentos de crime, mesmo sem a instauração de um processo 

legal. 

 A Criminologia Crítica31, influenciada pela dialética marxista, tece 

considerações sobre o fenômeno criminal, a partir de questionamentos acerca 

dos interesses econômicos legitimadores de práticas estatais de controle social. 

Surge daí uma compreensão sobre a função do aparato repressor para a 

manutenção do status quo do modelo socioeconômico vigente, injusto e 

desigual. Sobre isso, não é difícil encontrar exemplos dos impactos negativos 

deste sistema como a exploração do meio ambiente, do trabalho- por vezes 

precário informal e ilegal- de milhares de pessoas; e mazelas como pobreza, a 

fome, falta de saneamento básico ainda é uma realidade.  

 Como resultado de estudos sob a perspectiva crítica, identificam-se dois 

processos de criminalização; a primária compreende o momento de elaboração 

das condutas previstas nas normas penais a partir da defesa de certos bens 

jurídicos, e a secundária revela os processos de atuação das instâncias estatais 

na efetivação destas normas penais. Fazem parte destas instâncias, por 

exemplo, o Judiciário, os órgãos de Segurança Pública. Ribeiro (2009, p.37-40).

 Desta forma, a escolha dos bens jurídicos a serem tutelados pelo Código 

Penal corresponde ao interesses da classe dominante, de forma a resguardar os 

privilégios advindos de sua condição de classe. Não restam dúvidas de que a 

“prática do direito tem se mostrado como meio de controle de comportamentos” 

(BRITO, 2000, p.52), ao escolher quais comportamentos coadunam-se com a 

defesa da ordem socioeconômica vigente.  
                                                 
31   Sobre a Criminologia Crítica ver obras de referência: SANTOS, Juarez Cirino dos. A Criminologia 
Radical. 3ª ed. Curitiba: ICPC: Lúmen Júris, 2006. BARATTA, Alessandro. Criminologia Crítica e 
Crítica do Direito Penal: Introdução à Sociologia do Direito Penal. Trad. Juarez Cirino do Santos. 3ª 
ed. Rio de Janeiro: Editora Revan, 2002. TAYLOR, Ian; WALTON, Paul; YOUNG, Jock (Org.). 
Criminologia Crítica. Trad. Juarez Cirino dos Santos. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1980. CASTRO, 
Lola Aniyar de. Criminologia da Libertação. Rio de Janeiro: Editora Revan, 2005. SANTOS, Juarez 
Cirino dos. A Criminologia Radical. 3ª ed. Curitiba: ICPC: Lúmen Júris, 2006. FILHO, Roberto Lyra. 
Criminologia Dialética. Brasil: Ministério da Justiça, 1997. 
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 Os atos infracionais ainda são interpretados sob viés de crimes praticados 

por adolescentes, em que se busca encaixar no ordenamento jurídico o fato 

típico, antijurídico e culpável, sofrendo resquícios do sistema punitivo, que atinge 

os adultos.  Ainda refletir-se-á neste trabalho sobre o caráter penal, punitivo da 

responsabilização juvenil defendido por muitos atores de justiça. Sobre isso, 

cabe a reflexão sobre os argumentos que defendem a existência de um sistema 

penal por Passetti (apud FRANCO, 2005, p.93):  

 
Em nome da suposta integração social, da ordem, da educação, 
da disciplina, da saúde, da justiça, da assistência social, do 
combate ao abandono e a criminalidade, as ações se revezam para 
consagrar os castigos e as punições em um sistema de 
crueldades. Se é sabido que a prisão não educa ou integra adultos 
infratores, ela não deveria servir de espelho para a educação de jovens 
ou para sequer corrigir-lhes supostos comportamentos perigosos.32 
 

Sobre a correlação adolescente/infrator, é elucidativo o estudo de Cirino 

dos Santos (2002) que demonstra a necessidade dos órgãos de controle de 

personalizar a infração como característica do adolescente, desviante, bandido, 

menor, em contraponto ao adolescente normal. Os órgãos de segurança, leia-se 

polícia, promoveriam uma criminalização secundária. Acerca disso, ele situa a 

expressão da infração como comportamento gestado, por vezes, necessário 

diante de “condições sociais adversas e, com freqüência, insuportáveis”. Uma 

realidade em que a violência cotidiana orienta sua percepção de sociedade.  

A etiqueta infrator, ou no caso, adolescente em conflito com a lei, 33 é 

atribuída pelo sistema de controle social a determinados adolescentes. O caráter 

seletivo deste rótulo e de seus efeitos revela que a posição social desfavorecida 

do adolescente é determinante no processo de criminalização. As práticas 

conflitantes com a lei, impetradas por adolescentes de condições sociais 

                                                 
32   Sobre a realidade de unidades de internação, conhecida em alguns lugares como  centros 
educacionais ver relatório da Inspeção Nacional às unidades de internação de adolescentes em 
conflito com a lei, acesso em: 
http://www.direitos.org.br/index.php?option=com_remository&Itemid=99&func=select&id=18. Ver 
também Relatório do Monitoramento dos Centros de Privação de Liberdade de Adolescentes no 
Ceará, 2008; acesso em http://www.cedecaceara.org.br/documentos/365. Ver também: VOLPI, Mário. 
Sem liberdade, sem direitos: a experiência de privação de liberdade na percepção dos adolescentes 
em conflito com a lei. São Paulo: Cortez, 2001 
33   Atualmente a nomenclatura que se usa é adolescente em conflito com a lei, de forma a destacar o 
sujeito adolescente, que está momentaneamente ou não em conflito com a lei por algum motivo. O 
termo infrator  reduzia o individuo somente à prática da infração, e foi considerado por estudiosos e 
militantes em defesa dos direitos deste segmento como discriminatório. 
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privilegiadas, seja no ambientes escolar , doméstico ou comunitário muitas 

vezes nem chegam aos orgãos de manutenção da segurança. Não se quer o 

julgamento de todos os adolescentes pela via do sistema vigente, mas refletir 

sobre a seletividade da exigência de aplicação da medida socioeducativa.  

Nesse processo, “estereótipos, preconceitos e outras idiossincrasias 

pessoais dos agentes de controle social” fundamentam e legitimam esta seleção 

desigual. Ademais, o processo de “prisionalização (no sentido de 

“institucionalização”) do adolescente rotulado como infrator produz reincidência 

e, no curso do tempo, carreiras criminosas”.34 

A cultura do medo, da segurança pública, da lei, e da ordem, é então, 

pensada de tal modo a “justificar  e naturalizar como um caminho doloroso e 

necessário para a salvação: o agigantamento do sistema represssivo”, da Rosa 

(2005, p.27) . A repressão atende aos interesses dos que defendem também 

menos gastos públicos envolvidos na efetivação de direitos sociais, como a 

educação, saúde, moradia, lazer, esporte das juventudes.  

A proposta de limitação do direito de ir e vir dos adolescente têm 

encontrado campo fértil em algumas searas judiciais, já que justifica-se pela 

competência administrativa do Juizado da Infância e da Juventude (com 

previsão no Estatuto), porém revela uma face menorista, ainda presente no 

imaginário social. 35  

O surgimento movimentos em defesa da redução da maioridade penal 

atende aos interesses da pretensa repressão dos crimes hediondos  cometidos 

por adolescentes. Conforme Leal (2000) isto ocorre “ sob a justificativa de que 

nesta faixa etária se alcança a plena maturidade biopsicosocial e que o 

rebaixamento, mercê de sua força intimidativa, serviria para conter os elevados 

índices da    violência”. 36 

Nessa discussão, fundamental é perceber as diferentes vozes das 

juventude  acerca de seus modos de vida, e possibilitar espaços de participação 

política para construção partilhada de respostas a problemas identificados por 
                                                 
34   Sobre as condições dos centros de internação ou educação, onde os adolescente cumpre a 
medida de internação ou de semiliberdade  
35 Sobre isso, ver nota de repúdio ao Toque de Recolher, escrito pela Associação Brasileira de 
Magistrados, Promotores Públicos, Defensores Públicos da Infância e da Juventude no site 
www.abmp.org.br.  
36 Sobre isso ver projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional no site www.planalto.gov.br  
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estes sujeitos. Não se pode cobrar friamente a obediência à lei,sem perceber 

que essa mesma lei é cotidianamente desrespeitada diante dos direitos dos 

adolescentes.   

 
“ Com a predominância de laços sociais perversos no cotidiano e com 
a ausência de participação cívica dos adolescentes brasileiros na 
construção de acordos coletivos, não estaria sendo favorecida uma 
lógica de justiça baseada apenas na obediência/desobediência às 
figuras de autoridade e à lei?Oliveira (apud VICENTIM, 2010, p.176) 
 
 

 

 

 

 

2.3. Adolescência em foco: Atos infracionais fazem parte deste jogo. 
 

 Se o processo de responsabilização trazido pelo Estatuto foi pensado e 

proposto como alternativa possível de mudança de posturas durante a 

construção de vidas dos adolescentes, a identificação desta fase etária como um 

ciclo de questionamentos, indagações, descobertas diversas compreende uma 

ferramenta necessária para que não se perca de vista a realidade concreta dos 

adolescentes que, por um motivo ou outro, envolve-se na prática de atos 

infracionais.  

 Sobre este específico período de desenvolvimento de vida do 

adolescente, lê-se:  
Sem rebeldia e sem contestação nã há adolescência normal. Em todas 
as épocas e em todas as atitudes, o adolescente sempre foi um 
contestador, um buscador de novas identidades, testando diferentes 
formas de relacionar-se e ensaiando novas posturas éticas. É preciso 
que se lembre que as grandes conquistas do espírito humanos foram 
geralmente produto desta fase tão conturbada quanto criativa. 
(OSORIO apud Brito, 2000, p.21) 
 

 

 A adolescência é um período da vida que provoca curiosidades e 

problematizações nos diversos campos de saber; a produção de conhecimento 

fruto de uma observação da realidade vivenciada por adolescentes apresenta 

várias dimensões, como a psicológica, sociológica, e podem estar a serviço da 
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manutenção de um ordem social injusta e produtora de violências ou levantarem 

a bandeira da emancipação humana.  

 Diversos autores, no campo da filosofia, psicologia, medicina já 

debruçaram esforços para compreender as influências externas e as mudanças 

internas do ser adolescente, numa perspectiva de interação adolescente-

sociedade. Platão, Aristoteles, Sócrates, Rousseau escreveram sobre os 

comportamentos dos adolescentes, idenfificando-os como sujeitos inquietos, 

transgressores. Outros autores como Blos, Freud, e Piaget teceram 

considerações sobre a adolescência como uma série de momentos de 

descobertas de novas opções e olhares sobre a vida, com desejos e caminhos a 

trilhar; inclusive com o reconhecimento de dificuldades até então não percebidas 

por tais sujeitos. ( FRANCO,2006, p. 27-31).  

 Compartilha-se da visão apresentada por Calil (apud de Melo Franco, 

2006, p.33), ao afirmar a importância das relações estabelecidas pelo 

adolescente na família, na comunidade e sociedade para a sua elaboração 

enquanto sujeito. A referida autora afirma que “pelo processo de mediação 

social, estas relações vão determinando a constituição de sua subjetividade, que 

é mutável, de acordo com as transformações do momento [...] em que ele 

vive”. Uma compreensão sócio-histórica do surgimento e desenvolvimento de 

práticas e discursos do que é ser adolescente contribui para se pensar a 

valoração dos direitos fundamentais reservados a este público pela sociedade e 

pelo Estado, e que a depender da classe social, não são efetivados em sua 

plenitude.  

 Alexandre Moraes da Rosa37 (2005, p.95-110) provoca uma reflexão 

acerca dos processos de externalização dos desejos dos adolescentes na sua 

dinâmica de vida a partir das rupturas e (des)contruções de sua identidade 

sexual,ou seja vivência do prazer, enquanto sujeito, ousando a busca da 

autonomia. Como ele afirma : "As relações do sujeito adolescente com seu 

entorno ganham novos matizes, cujo enfrentamento depende, em muito, da 
                                                 
37   Alexandre Morais da Rosa é Juiz da Infância e Juventude em Florianópolis, e professor e 
pesquisador; tem provocado reflexões sobre o direito infracional, sobre o papel do Judiciário, sempre 
numa perspectiva crítica em relação ao papel opressor exercidos pelos institutos legais, e em especial 
o ator juiz. Ver Introdução Crítica ao Ato Infracional - Princípios e Garantias Constitucionais - 2007, 
Garantismo Jurídico e Controle de Constitucionalidade Material: Aportes Hermenêuticos - 2ª Ed. 2011,  
Direito e Psicanálise: Interseções e Interlocuções - 2010, Ed, Lumen Juris.  
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maneira como o sujeito foi estruturado". O diálogo então com os adolescentes, 

em especial, proporcionado pelos atores jurídicos, deve respeitar o tempo 

individual de cada um ao dotar de sentido todas essas relações, pondo em 

prática uma alteridade necessária nesta interação. 

 No processo de enfrentamento a uma nova realidade de sensações, 

percepções de mundo, de vida familiar, de corpo e mente, o adolescente pode 

ter respostas defensivas, tais como problemas de relacionamento com 

familiares, amigos, inibição, ansiedade, distúrbios de comportamento, baixo 

rendimento escolar, pequenos delitos; como formas de reagir a um caldeirão de 

angústias sentidas neste processo.38 Segundo o autor, o ato infracional pode 

representar um pedido de ajuda no processo de dotação de sentido às coisas e  

 A realidade política ocidental, em que a idéia de pacto social trouxe a 

ética de direitos e deveres repercutiu também no olhar e na educação 

experienciada junto aos adolescentes.  O processo educativo deve ocorrer de 

forma dialética para que a ética da responsabilidade de suas ações seja 

percebida cotidianamente pelo adolescente.  Não se pretende afirmar, todavia 

um dogma abstrato de que cabe a todos adolescentes aprenderem da mesma 

forma a respeitar as leis, porque “todos são iguais”, mas antes compreender e 

problematizar o lócus de garantia de direitos em que se insere a realidade de 

vida destes sujeitos, de forma a aprender a importância de respeitar direitos das 

outras pessoas.  

 As Diretrizes das Nações Unidas para a Prevenção da Delinqüência 

Juvenil, elaborada em 1986, já fazem referência à possibilidade de ações 

transgressoras da ordem serem um reflexo do processo de aprendizagem de 

cada adolescente: 
reconhecimento do fato de que os comportamentos dos jovens que não 
se ajustam aos valores e normas gerais da sociedade são, com 
frequência, parte do processo de amadurecimento e que tendem a 
desaparecer espontaneamente, na maioria  das pessoas, quando 
chegam à maturidade . 

                                                 
38   Contribuindo no debate sobre as motivações e signficados da prática de atos infracionais para os 
adolescentes ver os seguintes trabalhos: ARAÚJO, Francimara Carneiro. "O jogo é doido". Violência 
nas trajetórias de jovens do Parque Santa Filomena. Monografia (Graduação em Serviço Social). 
Fortaleza: Universidade Estadual do  Ceará, 2010. VICENTIN, Maria Cristina G. A vida em rembelião- 
jovens em conflito com a lei. São Paulo. Hucitec, 2010. IDILVA Germano; SERPA Francisca Adriana 
da Silva.Narrativas autobiográficas de jovens em conflito com a lei. Projeto de Pesquisa de Iniciação 
Científica da Universidade Federal do Ceará, 2008. Acesso em 
http://146.164.3.26/seer/lab19/ojs2/index.php/ojs2/issue/view/17  
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As referidas diretrizes trouxeram recomendação a políticas públicas 

concernentes ao fortalecimento dos laços familiares e comunitários em que os 

adolescentes estão inseridos, como se observa no trecho abaixo:  
Deverão ser estabelecidos serviços e programas de caráter 
comunitário ou serem fortalecidos os já existentes, de maneira a que 
respondam às necessidades, aos interesses e às inquietudes especiais 
dos jovens e ofereçam, a eles e a suas famílias, assessoria e 
orientação adequadas. 
 

Outras recomendações ao longo das Diretrizes demonstram a 

centralidade que a família, comunidade e auto-organização dos adolescentes 

têm no debate sobre a afirmação de direitos. Destaca-se: 
No plano local, deverão ser criadas ou reforçadas as organizações 
juvenis que participem plenamente na gestão dos assuntos 
comunitários.  Estas organizações deverão animar os jovens a 
organizar projetos coletivos e voluntários, particularmente aqueles cuja 
finalidade seja a de prestar ajuda aos jovens necessitados. 
 

 A sociedade do “espetáculo”,  consumo convida o adolescente a constituir 

o significado de cidadania a partir do que ele pode ter; roupas, objetos 

eletrônicos, e tudo o mais que a publicidade alcançar. Ademais, neste período 

de afirmação de laços afetivos, muitas vezes pode-se exigir que o adolescente 

assuma posturas de mando, de autoridade, que se externalizam muitas vezes na 

prática de atos infracionais. A prática de atos infracionais apresenta-se a ele 

como a possibilidade de afirmação de masculinidade, de autoridade no contexto 

de  (ARAÚJO, 2006, p.36-40).  A doutrina da Proteção Integral não parte da 

premissa de que a delinqüência juvenil seja uma patologia, com sintomas 

definidos clinicamente. (Brito, 2000,p.119).  

Brito (2000, p.118-120) traz mais elementos acerca das diferentes 

motivações para a prática de atos infracionais; ela cita que diferentes estudos 

revelaram a ocorrência de uma “delinqüência da precariedade”, em que as 

dificuldade socioeconômicas refletem em problemas individuais/familiares que 

apresentam o caminho das pedras, que pode representar uma fuga da realidade 

sofrida do adolescente ou até mesmo fonte de aventura e afirmação enquanto 

sujeito. 

Os discursos predominantes do medo, da violência, da prevenção, da 

delinqüência, encontram canais de divulgação mais ampla e intensa e constrói 
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estigmas sobre a postura dos adolescentes pobres. No entanto, a necessidade 

atual é o de construir condições objetivas para que todos, em especial, crianças 

e adolescentes possam sonhar e visualizar a concretude de seus planos de vida. 

Sobre os discursos, imagens e vozes e a influência da tevê, lembra-se de  

Bourdie (apud da Rosa, 2005, p.48):”a televisão tem uma espécie de monopólio 

de fato sobre a formação das cabeças de uma parcela muito importante da 

população” 

 A defesa dos intereresses do adolescente, nos espaços jurídicos em 

especial, não pode se esquivar de tentar conhecer os fatores que o levaram a 

prática do ato, e as peculiaridades de cada história de vida. Não se pode 

conceber o indivíduo apenas como o “adolescente em conflito com a lei”; este 

sujeito tem mais na sua construção, mais a descobrir, a explorar.  

Resumindo esta idéia lê-se:   
 […] os meninos aprenderam a arte de usar a violência como 
mediadora de todas as suas relações; aprenderam a tornar-se 
impessoais e insensíveis à dor e às punições; aprenderam a camuflar 
seu próprio eu sob a máscara de uma identidade institucional [...] O 
tornar-se infrator foi à resposta comportamental do menino à violência 
simbólica com que defrontou na sociedade. Silva (1997, p.118). 

 

Ademais, em geral a falsa pretensão totalizante do Direito,de ditar as 

relações sociais esbarra nas práticas orientadas por valores gestados na 

realidade em que os direitos não se efetivam. Duvida-se que todos os que 

cometem ato infracional saibam de fato qual o “futuro legal” que lhe será 

reservado após sua prática. 

A preferência pela privação da liberdade é uma característica do sistema 

que lida com jovens em conflito com a lei, como mostra os dados do Fórum 

Nacional de Segurança Pública ; em 2009 havia no País quase 12 mil jovens 

entre 12 e 18 anos internados.  

 Mário Volpi (2001), estudioso da percepção dos adolescentes sobre as 

medidas socioeducativas, sustenta a existência, em relação ao adolescente em 

conflito com a lei, de um tríplice mito do adolescente como problema da 

segurança pública: hiperdimensionamento do problema, periculosidade do 

adolescente, impunidade. ’’ 

 Volp i(2001, p. 58) afirma sobre a estigmatização dos adolescentes: 
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Os dois primeiros mitos (do hiperdimensionamento do problema e da 
periculosidade do adolescente) resultam de uma crescente 
manipulação de informações, em especial por parte da mídia.  
. 

 Não de pode falar em impunidade quando os adolescente estão, na sua 

maioria, institucionalizados. A realidade de violência física destes espaços, com 

a pouca oferta de estudos e trabalho aos adolescentes, interfere negativamente 

no processo de responsabilização 

 
2.4 A Judicialização dos conflitos e aspectos principiológicos no 
processo de responsabilização de adolescente  
 

Este sistema, com seus discursos hegemônicos de paz e ordem social, 
com maquilagem de homogeneidade, escamoteia o modelo de 
sociedade excludente que sustenta/legitima. (ROSA, 2005, p.41) 

 
 O questionamento  a que se faz é o que representa a judicialização,a sua 

obrigatoriedade, necessidade, diante do desafio de promover a emancipação do 

sujeito em face do ato infracional . Necessário se faz compreender o olhar sobre 

o adolescente, não como objeto de “tutela, reforma”de sua conduta, a partir de 

uma vontade, agente, interesse externo, mas a identificação dos processos de 

escolha gestados na interação adolescente-sociedade, sociedade-adolescente.  

 Alguns autores como WARAT e  Ricardo Cunha refletem como as 

afirmações fictas e metafísicas das normas jurídicas se autodeclaram  

suficientes para a solução de casos concretos, ou seja, se dialogam com os 

valores que julgam defender na realidade.  

 Sobre isso, pode-se pensar a política de drogas, por exemplo, 

compreendendo a legislação que visa coibir o uso, o tráfico de substância 

entorpecentes. Será que a nominação desta prática como crime é suficiente para 

coibir os efeitos prejudiciais que algumas delas causam nas pessoas, bem como 

as consequências econômicas de sua vida. Além disso, é possível somente 

aplicar ao caso concreto, a idéia de pena, ou punição a quem pratica tal fato, de 

forma a respeitar a dignidade destas pessoas.  

 Compartilha-se da visão de Rosa (2005,p.55) quando afirma que “as 

propostas de intervenção a partir de uma visão de adolescência-padrão, são 

empulhações imaginárias, cujas vítimas são os mesmos adolescentes”.  
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 Há quem diga que o Estado deva investir em processos socioeducativos, 

com o fito de que os comportamentos transgressivos, que se expressaram em 

atitudes ilícitas não venham a se tornar traços constitutivos da personalidade dos 

jovens que são entregues à tutela do Estado. De que forma dialogar com o 

adolescente, compreendendo além da prática do ato infracional?  

 O dialogo com outros saberes poderia contribuir na tentativa de respeito à 

autonomia do outro, de forma a contribuir na formulação de políticas públicas 

que correspondam aos desejos de vida dos adolescentes. Porque para os 

pobres sempre se reserva a formação para o mercado de trabalho? Suas 

potencialidades criativas são, na maioria das vezes, deixadas de lado, quando 

se pensa em diminuir o número de jovens desempregados.  

 Precisa-se resgatar a pedagogia freireana da educação como prática da  

liberdade e compreender os desafios que é lidar com o diferente, as diferenças 

no contexto de afirmação de identidade de sujeito,e não de negação.  

  A idealização de comportamentos dos adolescentes, por parte dos atores 

jurídicos em geral,  tem causado prejuizos a formação do adolescente. Morais da 

Rosa (2005, p.110) afirma sobre isso: 
percebe-se que a agressividade não significa sempre a dita 
'delinquência', mas um momento de vida do sujeito. Sujeito este 
adolescente, protagonista de um momento de passagem, sem ritos 
sociais de apoio, lançado aos seus próprios mitos, na eterna tentação 
de existir numa sociedade complexa 

 
 
 A ânsia dos Poderes institucionais afirmarem quais bens jurídicos devem 

receber a proteção jurídica do Código Penal, em virtude de sua importância, e 

grau de prejuizo à organização social, é resultado também dos discursos do 

medo, da violência e da segurança pública que são amplamente difundidos. O 

Código Menorista de 1927 sistematizou as políticas de assistência e proteção de 

crianças e adolescentes, e desta forma, legitimou umra prática repressiva, e 

criminalizadora ao adolescente pela possibilidade de o mesmo praticar abusos 

contra a ordem, e, sobretudo, o patrimônio de outrem.  

 No contexto do Código de Menores de 1927, é que se difundiu uma visão 

clínica dos fatores psíquicos de predisposição ao crime por parte dos 

delinquentes, os sinais de alarme (De Brito,2000, p.116), que influenciou os 

isolamentos empreendidos sobre os corpos e mentes destes sujeitos.  
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CAPITULO VII 
 
DOS MENORES DELINQUENTES 
 
Art. 68. O menor de 14 annos, indigitado autor ou cumplice de facto 
qualificado crime ou contravenção, não será submettido a processo 
penal de, especie alguma; a autoridade competente tomará sómente as 
informações precisas, registrando-as, sobre o facto punivel e seus 
agentes, o estado physico, mental e moral do menor, e a situação 
social, moral e economica dos paes ou tutor ou pessoa em cujo guarda 
viva. 
 
§ 2º Si o menor fôr abandonado, pervertido ou estiver em perigo de o 
ser, a autoridade competente proverá a sua collocação em asylo casa 
de educação, escola de preservação ou confiará a pessoa idonea por 
todo o tempo necessario á sua educação comtando que não ultrapasse 
a idade de 21 annos. 
 

 O Código de Menores, de 1979, identifica-se também a influência da 

percepção do adolescente enquanto problema; a análise da personalidade do 

menor poderia fundamentar decisão do Juiz, enquandrando-o em uma situação 

irregular, logo justificando a gerência discriminatória do Estado na sua vida. 

Sobre isso, destace-se o seguinte trecho do Código. 
Art. 101. O menor com mais de dez e menos de quatorze anos será 
encaminhado, desde logo, por ofício, à autoridade judiciária, com relato 
circunstanciado de sua conduta, aplicando-se-lhe, no que couber, o 
disposto nos §§ 2º e 3º do art. 99 desta Lei. 
Parágrafo único. A autoridade judiciária poderá, considerando a 
personalidade do menor, seus antecedentes e as condições em 
que se encontre, bem como os motivos e as circunstâncias da ação, 
proferir, motivadamente, decisão de plano, definindo a situação 
irregular do menor, ouvido o Ministério Público. 

 

 É preciso interpretar o Estatuto da Criança e do Adolescente a partir dos 

princípios constitucionais, entre os quais o da dignidade da pessoa humana. Sua 

aplicação deve contemplar a análise das normativas internacionais, de forma 

que se reconheça o adolescente como sujeito, e que as intervenções ditas 

pedagógicas não se revelem totalitárias na vida real. ( ROSA, 2005, p.17). 

 O Estatuto, em sua primeira versão, não trouxe em seu texto todas as 

normas aplicáveis no caso concreto, necessitando desta forma apreender 

conceitos da normativa internacional, que dota de força constitucional. Sendo 

uma experiência nova, a criação de mecanismos de responsabilização própria 
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dos adolescentes exigia especificidades conceituais e regulamentares que 

contemplasse a compreensão de adolescentes enquanto sujeitos de direitos.  

 O Estado Brasileiro visando pôr em prática o objetivo constitucional de 

construir uma “sociedade justa e solidária” e sem discriminação, regulamentou 

alguns princípios que devem nortear a política socioeducativa. 
Lei 8.069/90 
 Art. 100. Na aplicação das medidas levar-se-ão em conta as 
necessidades pedagógicas, preferindo-se aquelas que visem ao 
fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.  
 

O artigo 100 do Estatuto da Criança e do Adolescente sofreu 

modificações em 2009, como resultado das disputas acerca da concepção 

destas medidas em espaços institucionais, fomentado pelo Conanda, que 

inclusive coordenou o processo de elaboração do SINASE- Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo39. Em geral, os incisos desse artigo positivaram a 

necessidade de uma política integrada e multifatorial na garantia de projetos de 

vida, pensados, também pelos adolescentes.  
 II - proteção integral e prioritária: a interpretação e aplicação de toda e 
qualquer norma contida nesta Lei deve ser voltada à proteção integral e 
prioritária dos direitos de que crianças e adolescentes são titulares 
 

 Alguns direitos de personalidade são reafirmados, como orientadores da 

política socioeducativa, tais como a intervenção mínima e condicionada, mesmo 

das instituições competentes, à efetiva promoção de direitos e proteção do 

adolescente. Sobre isso, lê-se: 
 
 V - privacidade: a promoção dos direitos e proteção da criança e do 
adolescente deve ser efetuada no respeito pela intimidade, direito à 
imagem e reserva da sua vida privada 
 
VIII - proporcionalidade e atualidade: a intervenção deve ser a 
necessária e adequada à situação de perigo em que a criança ou o 
adolescente se encontram no momento em que a decisão é tomada;  
 
 XI - obrigatoriedade da informação: a criança e o adolescente, 
respeitado seu estágio de desenvolvimento e capacidade de 
compreensão, seus pais ou responsável devem ser informados dos 
seus direitos, dos motivos que determinaram a intervenção e da forma 
como esta se processa;  

 

                                                 
39 O Conanda é um espaço de deliberação e controle da política nacional de infância e juventudes. 
Em 2006, foi aprovando uma normativa que regula o atendimento do adolescente durante as medidas 
socioeducativas.  
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 Acerca da possibilidade de encaminhamento para medida socioeducativa, 

da Rosa (2005, p.25) faz uma crítica aos argumentos ,identificados nas decisões 

judiciais, em defesa de certa medida socioeducativa. Desta forma, estar-se-ia 

efetivando direitos fundamentais de adolescentes, respeitando sua autonomia, e 

possibilitando, no máximo, alternativas para percepção de significantes na vida 

em sociedade; não se pode admitir a imposição de modelo social.  

 
medida socioeducativa não pode pretender reeducar, nem deseducar, 
corrigir ou corromper, melhorar nem piorar o adolescente. Deve 
respeitar sua autonomia e somente impor restrições pessoais,atendido 
o devido processo legal. 

  

 Interessante e necessário o diálogo com a psicanálise, facilitando a 

descoberta do sujeito adolescente como o Outro no seu contexto familiar,  e na 

representação de espaços e discursos (des)construídos nas instituições, entre 

as quais as Varas da Infância e Juventude. Rosa(  2005, p.87) situa o processo 

educativo coordenado pelos familiares na interação com o adolescente como 

construtor de “reconhecimento e adequação social” . O adolescente pode 

perceber , então, os sentidos por trás dos nãos, identificando as condutas que 

causam dano a terceiros, e aprendendo “a respeitar o que não é seu”.  

 A prática de violências vivenciada desde cedo por adolescentes , ou uma 

dificuldade em interiorizar tais significantes pode repercutir em uma 

agressividade, que “pode irromper em face de qualquer oportunidade, gerando 

uma reação mais violenta do que o esperado”.  

 Os espaços de formação e vivência contribuem para a formação dos 

valores morais percebidos  e postos em prática em cada sujeito, não sendo a lei 

per si o instrumento a definir condutas e sentidos; há sim uma necessidade de “a 

cada momento, construir-se o submetimento –destes valores-  à lei” Lacan( apud 

da ROSA, 2005, p.88). Essa necessidade revela e reforça uma ânsia punitiva 

que, em geral, desenvolve-se nas relações pessoais, mas que o pacto social 

coletivo, positivado em normas,não pode assimilar e repercutir em restrições de 

direitos de certas pessoas, escolhidas pelos agentes de criminalização.  
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2.5 O Judiciário em destaque: qual é a parte que lhe cabe neste Estado?  
 

a atitude do juiz, em relação à lei, não se caracteriza jamais pela 
passividade nem tão pouco será lei considerada elemento exclusivo na 
busca de soluções justas aos conflitos; a lei se constitui em outro 
elemento, entre tantos que intervêm no exercício da função 
jurisdicional. (WOLKMER APUD MARTINS, 2007, p.46) 
 
Art. 6º Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins sociais a 
que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres 
individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do 
adolescente como pessoas em desenvolvimento. (Lei 8.069/90) 
 
 

 O Estatuto da Criança e do Adolescente foi gestado com o fito de 

assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à 

saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à 

cultura; não se podendo legitimar decisões arbitrárias quanto à restrição de 

qualquer direito.  

 Necessário refletir sobre os limites e desafios colocados à atuação do 

Juiz, e em especial, na seara da Infância e da Juventude. O juiz está situado no 

contexto político de afirmação e violação de direitos, e assume para si um dever 

do Estado de conduzir a administração de conflitos. Precisa-se de sabedoria e 

tranqüilidade para enxergar além do óbvio, e de fato, respeitar princípios e 

garantias constitucionais n atuação infracional.  Contribuindo com esta análise, 

lê-se: 
Enquanto parte da realidade social, o sistema jurídico de cada grupo 
está estreitamente relacionado com a sua cultura mais abrangente.  
cultura Schuch(2009, p.70) 
 
 

 Segundo Rosa (2005), a intervenção junto ao adolescente deve contribuir, 

dentro das limitações, com processo de reconhecimento do adolescente 

enquanto sujeito de desejos, e dotado de autonomia, de forma a dialogar com 

ele, e não para ele. As alternativas diante das dificuldades que tais desejos 

podem gerar na vida de um adolescente podem ser apresentadas no âmbito do 

Judiciário, desde que o adolescente tenha realizado conduta infracional 

tipificada, prejudicando outrem, de forma a provocar uma análise contextual 

sobre a responsabilidade devida e cabível no caso concreto. 

 Há muito discussão, a nível acadêmico e governamental sobre o papel do 

juiz; há espaço para práticas de  assistência, resta sólido o compromisso com os 
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direitos de crianças e adolescentes? Há quem defenda que sua atuação 

restringe-se somente ao processo judicial LIBERATI (2002, p.144). Tais 

questionamentos representam à ânsia de redesenhar o papel deste ator jurídico.  

 Com a criação de órgãos como o Conselho Tutelar, Conselhos de 

Direitos, a função administrativa, de controle sobre a política de atendimento da 

infância não competia mais ao Juizado, como previsto nos códigos anteriores.   

 O Juiz da Infância e da Juventude, dependendo da disposição em lei 

própria, pode lidar com diversos temas, concernentes a vida civil de crianças e 

adolescentes. Na seara infracional, precisa-se ainda romper com o grau de 

afetividade, e emoção como guia orientador do julgamento da responsabilização 

da conduta. Não se pode admitir o processo infracional para julgar 

comportamentos e características individuais dos adolescentes, que muitas 

vezes revelam as histórias de vida, sofridas destas pessoas.  

 A interação linguística do juiz para com o adolescente deve contemplar o 

objetivo do diálogo, do respeito ao Outro. A pretensa neutralidade judicial nunca 

coube aqui; a proatividade na prática de um juiz, comprometido com a ética da 

emancipação, e com poderes regulamentados, possibilita lidar com os conflitos 

infracionais numa perspectiva mais sistêmica.  

 
rejeitando-se, pois, os discursos positivistas fáceis e fascistas, deve-se 
buscar entender este possível movimento agressivo como sintoma de 
que algo não vai bem e buscar construir um caminho com o outro e o 
Outro (DA ROSA, 2005,p.110) 
 

 
 Neste sentido é preciso superar o senso comum teórico, que possibilita o 

congelamento e cerceamento da criticidade por parte do juiz. O exercício que se 

exige de um juiz é o da alteridade e não da superioridade (da ROSA, 2005,p. 

160).  

 Contribuindo com esta reflexão sobre a prática do juiz, lê-se: 
o sentido comum teórico dos juristas traduz um complexo de saberes 
acumulados, apresentados pelas práticas institucionais, expressando 
um conjunto de representações funcionais, proveniente de 
conhecimentos morais, teleológicos, metafísicos, estatísticos, políticos, 
profissionais, familiares..., que os juristas aceitam em sua atividades 
por intermédio da dogmática jurídica. Warat (apud, GORSDOSF, 2010, 
p.9) 
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 Numa perspectiva garantista de direitos- veremos logo mais- o juiz deve 

coordenar o processo democrático, garantindo isonomia, publicidade, ampla 

defesa e contraditório, de forma a resguardar a legitimidade processual. É 

necessário “invocar Direitos Fundamentais” para que todos os atores 

participantes deste processo possam contribuir nesta co-produção 

Importa situar a pretensa neutralidade judicial como um obstáculo ao 

reconhecimento crítico dos conflitos que autorizariam uma atuação judicial; o 

poder corrompe e ilude a função do juiz. Os discursos deste ator jurídico 

revestem-se de superioridade, que em nada contribuem para a apropriação 

deste espaço institucional como um papel do Estado, possibilitado pela 

soberania popular, porém sob certos critérios. 40 

Acerca disso, destaca-se: 
Mais do que ambíguo ou impreciso, o discurso da lei é enigmático, ele 
joga, estrategicamente, com os ocultamentos para justificar decisões, 
disfarçar a partilha do poder social e propagar, dissimuladamente, 
padrões culpabilizantes. Warat (apud MARTINS, 2007, p.74)  

 
 Não se pode- nem deve- relegar ao Juiz todo o poder de dizer o direito- 

como se isto fosse possível?- independentemente de haver ou não comunicação 

junto aos demais participantes do processo, como os adolescentes, os pais, 

atores de justiça. 
O problema é saber, simplesmente, qual é o seu critério, ou seja, o que 
é bondade para ele. Um nazista tinha por decisão boa ordenar a morte 
de inocentes. Coutinho (apud ROSA, 2005, p.141)  

 
O reconhecimento das diversas nuances culturais envolvidas no processo 

de jurisdição é imperativa para que se proceda a um processo comunicativo que 

identifique as questões centrais problematizadas e mediadas pelos agentes do 

estado. Interessante reflexão nos traz Warat: 
 
Ora, o Direito cumpre a sua função de condição de sentido, se funciona 
como um mecanismo simbólico ...(e) passa a  fazer uma opção para a 
produção política das significações, para um processo de autonomia. 
Warat (apud MARTINS, 2007, p.75)  

 
 

                                                 
40 Sobre a prática dos atores de justiça e o direito ler WARAT, L.A.Introdução Geral ao Direito I-
interpretação da lei:temas para uma reformulação. Porto Alegre: Fabris, 1994; O Direito e sua 
linguagem. Porto Alegre: Fabris, 1995.  
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Neste cenário de desafios na atuação do Judiciário, o Estatuto atual não 

aprofunda as funções do juiz na seara infracional, abordando de forma bem 

geral.   
 
Seção II 
Do Juiz 
Art. 146. A autoridade a que se refere esta Lei é o Juiz da Infância e da 
Juventude, ou o juiz que exerce essa função, na forma da lei de 
organização judiciária local. 
 
Art. 148. A Justiça da Infância e da Juventude é competente para: 
I - conhecer de representações promovidas pelo Ministério Público, 
para apuração de ato infracional atribuído a adolescente, aplicando as 
medidas cabíveis; 
II - conceder a remissão, como forma de suspensão ou extinção do 
processo; 
III - conhecer de pedidos de adoção e seus incidentes; 
IV - conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, 
difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, observado o 
disposto no art. 209; 
V - conhecer de ações decorrentes de irregularidades em entidades de 
atendimento, aplicando as medidas cabíveis; 
VI - aplicar penalidades administrativas nos casos de infrações contra 
norma de proteção à criança ou adolescente; 
VII - conhecer de casos encaminhados pelo Conselho Tutelar, 
aplicando as medidas cabíveis. 

 
2.6 Direito Penal Juvenil: um beco sem saída ? 

Lei 8,069/90 
Da Prática de Ato Infracional 
Disposições Gerais 
Art. 103. Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou 
contravenção penal.   
Art. 104. São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, 
sujeitos às medidas previstas nesta Lei.  
 
  

Desde a promulgação da Constituição de 88, que trouxe em seu texto a 

proibição de os adolescentes se submeterem ao sistema penal, muito se tem 

discutido na seara acadêmica e governamental sobre os fundamentos e 

mecanismos de responsabilização dos adolescentes que cometem atos 

infracionais, bem como a repercussão disso na vida destes sujeitos.  
Art.228 da Constituição Federal 
São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às 
normas da legislação especial. 

 
A legislação que deve regular, portanto, todo o processo de 

responsabilização do adolescente em conflito com a lei é o Estatuto da Criança 



 
 

64 
 

e do Adolescente, sob a égide da Constituição Federal, a qual orienta e legitima 

o ordenamento jurídico. Outras fontes normativas, que versam sobre o 

cumprimento das medidas socioeducativas devem complementar a previsão do 

Estatuto; em um processo de aprimoramento do Poder Público e da sociedade 

ao lidar com os conflitos que envolvem os adolescentes. 

 Da leitura dos referidos dispositivos legais, depreende-se que não se 

pode confundir pena com medida socioeducativa, nem culpabilidade com 

responsabilidade, como nos alerta Cirino dos Santos (2000).Na verdade isto 

representaria um retrocesso no processo de ruptura de símbolos e identidades 

sociais na arena institucional para com os adolescentes de nosso país. Tal 

diferenciação restou positivada em virtude de intensa intervenção da sociedade 

civil neste tema no processo constituinte; esta diferenciação é compreendida a 

partir do paradigma da Proteção Integral.  

O referido autor situa esta classificação quanto à categoria jurídica como 

uma maneira de legitimar a reação oficial ao comportamento anti-social de um 

adolescente, em que a prisão, do sistema carcerário, encontro seu espelho na 

internação promovida judicialmente aos adolescentes em conflito com a lei. A 

crítica ao Estatuto da Criança e do Adolescente não oculta o avanço quanto à 

normativa concernente à prática de atos infracionais.  

O Código de Menores de 1927 fazia referência à necessidade de se 

promover a um estudo psíquico do menor delinqüente para que se iniciasse uma 

reforma moral na sua postura diante da vida. Pouco interessava em que 

contexto esta vida se gestava. A leitura dos referidos dispositivos legais 

demonstra a possibilidade arbitrária, delegada ao Juízo de Menores, de se 

promover o isolamento de milhares de adolescentes que, de alguma forma, 

expressavam um comportamento que não lhe era permitido, classificado como 

pervertido, vadio, criminoso. Percebe-se aí a materialização do processo de 

etiquetamento social sobre a conduta anti-social do adolescente , repercutindo 

na criminalização deste segmento, e no roubo violento à adolescência de 

muitos.  
Art. 69. O menor indigitado autor ou cumplice de facto qualificado crime 
ou Contravenção, que contar mais de 14 annos e menos de 18, será 
submettido a processo especial, tomando, ao mesmo tempo, a 
autoridade competente as precisas informações, a respeito do estado 
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physico, mental e moral delle, e da situação social, moral e economica 
dos paes, tutor ou pessoa incumbida de sua guarda. 
 
§ 2º Si o menor não fôr abandonado, nem pervertido, nem estiver em 
perigo de o ser, nem precisar do tratamento especial, a autoridade o 
recolherá a uma escola de reforma pelo prazo de um a cinco annos. 
§ 3º Si o menor fôr abandonado, pervertido, ou estiver em perigo de o 
ser, a autoridade o internará em uma escola de reforma, por todo o 
tempo necessario á sua educação, que poderá ser de tres annos, no 
minimo e de sete annos, no maximo 

 

O mesmo Código persiste nesta lógica da institucionalização juvenil, ao 

indicar procedimentos cabíveis ao Judiciário diante do menor delinquente . 

Depreende-se que tudo era permitido no intuito de fazer valer o processo 

reformatório; brechas na lei encontravam na mão pesada e firme do julgador a 

resposta oficial ao clamor por ordem pública.  
Art. 86. Nenhum menor de 18 annos, preso por qualquer motivo ou 
apprechendido, será recolhido a prisão commum. 
 
§ 3º Em caso, porérn, de absoluta necessidade, pela 
impossibilidade material de encontrar quem possa acolher 
provisoriamente o menor, póde este ser guardado preventivamente 
em algum compartimento da prisão commum, separado, entretanto, 
dos presos adultos. 
 
§ 4º Si o menor não tiver sido preso em flagrante, mas a autoridade 
competente para a instrucção criminal achar conveniente não o 
deixar em liberdade, procederá de accôrdo com os §§ 2º e 3º. 
 
Art. 87. Em falta de estabelecimentos apropriados á execução do 
regimen creado por este Codigo, os menores de 14 a 18 annos 
sentenciados a internação em escola do reforma serão recolhidos a 
prisões comuns, porém, separados dos condemnados maiores, e 
sujeitos a regime adequado; - disciplinar o educativo, em vez de 
penitenciario. 

 

 O que importava resumia-se a punir o adolescente, inclusive com a 

possibilidade de cumprimento da sentença, que em nenhum momento era 

pensada e/ou nominada como medida socioeducativa, em estabelecimentos 

prisionais. Hoje em dia, uma pesquisa atenciosa nos sítios virtuais pode revelar 

decisões, em sede dos Tribunais de Justiça, que ainda guardam este viés 

institucionalizador da responsabilização juvenil, a partir de argumentos, muitas 

vezes relacionados à proteção e manutenção da segurança pública. 

 Em muitas passagens do Código de Melo Matos, consolida-se uma 

relação entre a prática de crime por adulto e um menor, inclusive com referência 
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a situação agravantes ou atenuantes do cumprimento da sentença ou pena pelo 

adolescente. A previsão no texto de procedimentos da política criminal 

direcionados aos jovens entre 18 e 21 anos reforça essa idéia. Destaca-se os 

seguintes trechos do Código: 
 
Art. 71. Si fôr imputado crime, considerado grave pelas circumstancias 
do facto e condições pessoaes do agente, a um menor que contar mais 
de 16 e menos de 18 annos de idade ao tempo da perpetração, e ficar 
provado que se trata de individuo perigoso pelo seu estado de 
perversão moral o juiz Ihe applicar o art. 65 do Codigo Penal, e o 
remetterá a um estabelecimento para condemnados de menor idade, 
ou, em falta deste, a uma prisão commum com separação dos 
condemnados adultos, onde permanecerá até que se verifique sua 
regeneração, sem que, todavia, a duração da pena possa exceder o 
seu maximo legal. 
 
Art. 82. Quando a infraecção penal fôr muito leve pela sua natureza, e 
em favor do menor concorrerem circumstancias reveladoras de boa 
indole, o juiz ou tribunal póde deixar de condemnal - o, e, advertindo-o, 
ordenará as medidas da guarda. vigilancia o educação, que lhe 
parecerem uteis. 

 

 A participação do adolescente durante o julgamento era restrita, devendo 

ser permitida pelo Juiz no caso de o mesmo identitificar a necessidade deste 

diálogo. 
Art. 91 Os menores de 18 annos não podem assistir ás Audiencias e 
sessões dos juizes e tribunaes, nem ás do Juizo de menores, senão 
para a instrucção e o julgamento dos processos contra. elles dirigidos, 
quando houverem sido intimados a comparecer, ou quando houverem 
de depor como testemunhas, e; sómente durante o tempo em, que sua 
presença for necessaria 

 

 O Código de 1979 já trouxe alguns princípios norteadores da política 

infanto-juvenil, incluindo aí as “medidas de assistência e proteção” direcionadas 

ao menor infrator. 
Da Aplicação da Lei: 
Art. 4º A aplicação desta Lei levará em conta: 
I - as diretrizes da Política Nacional do Bem-Estar do Menor, definidas 
pela legislação pertinente; 
II - o contexto sócio-econômico e cultural em que se encontrem o 
menor e seus pais ou responsável; 
III - o estudo de cada caso, realizado por equipe de que participe 
pessoal técnico, sempre que possível. 
Parágrafo único. Na ausência de serviço especializado, a autoridade 
judiciária poderá atribuir à pessoal habilitado o estudo a que se refere 
este artigo. 
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 Apesar de o Código de 1979 reconhecer superficialmente a necessidade 

de se pensar o contexto de vida do menor em situação irregular , não havia uma 

determinação quanto a sua relevância na prática judiciária, e a realidade 

concreta demonstrou que a opção pela restrição de liberdade do adolescente 

era muitas vezes escolhida, sob parâmetros valorativos acerca da moral do 

adolescente.  O menor  também poderia  aguardar julgamento judicial em 

estabelecimento prisional.  
 
Seção IV 
Da Internação 
Art. 40. A internação somente será determinada se for inviável ou 
malograr a aplicação das demais medidas. 
Art. 41. O menor com desvio de conduta ou autor de infração penal 
poderá ser internado em estabelecimento adequado, até que a 
autoridade judiciária, em despacho fundamentado, determine o 
desligamento, podendo, conforme a natureza do caso, requisitar 
parecer técnico do serviço competente e ouvir o Ministério Público. 
§ 1º O menor sujeito à medida referida neste artigo será reexaminado 
periodicamente, com o intervalo máximo de dois anos, para verificação 
da necessidade de manutenção de medida. 
§ 2º Na falta de estabelecimento adequado, a internação do menor 
poderá ser feita, excepcionalmente, em seção de estabelecimento 
destinado a maiores, desde que isolada destes e com instalações 
apropriadas, de modo a garantir absoluta incomunicabilidade. 
 
§ 3º Se o menor completar vinte e um anos sem que tenha sido 
declarada a cessação da medida, passará à jurisdição do Juízo 
incumbido das Execuções Penais 

 O texto legal facultava ao juiz à determinação de auxílio de uma equipe 

técnica para que se pudesse julgar o destino de menor de até dez anos de 

idade, o que demonstra as centralidade do papel do Juiz neste processo.  
Capítulo II 
Da Apuração de Infração Penal 
 
Art. 102. Apresentado o menor de até dez anos, a autoridade judiciária 
poderá dispensá-lo da audiência de apresentação, ou determinar que 
venha à sua presença para entrevista, ou que seja ouvido e orientado 
por técnico. 

 
 Necessário que se faça uma leitura crítica acerca dos mecanismos  

jurídicos formais  no tocante à denominação do que seria atos infracionais e os 

processos correspondentes a sua identificação, e pretensa responsabilização do 

adolescente infrator. Tal exercício leva a compreender que o Estatuto da Criança 

e do Adolescente provocou uma ruptura na concepção da prática Estatal de lidar 

com os conflitos gerados pelas práticas de adolescentes.  
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 O Estatuto inaugura uma compreensão de sujeitos de direitos que 

contempla o adolescente em conflito com a lei, este não pode ter seus direitos 

fundamentais desrespeitados em virtude de ter praticado determinado ato 

infracional. O processo socioeducativo, portanto, deve possibilitar meios de 

efetivar os direitos fundamentais do adolescente; cabendo às crianças de até 

doze anos a aplicação de medidas de proteção, a qual não repercute na 

restrição de direitos, entre os quais, a liberdade. 

 A restrição da liberdade do adolescente, por ser um direito constitucional, 

assume um caráter, pelo menos formal, de excepcionalidade e brevidade. O 

Estatuto normatiza a função estatal na relação com a adolescente em conflito 

com a lei, numa perspectiva de identificação da singularidade de sujeitos em 

especial fase de desenvolvimento. A possibilidade de internação provisória 

apresenta prazo definido e deve atender à justificativa de necessidade imperiosa 

da medida.   
Capítulo II 
Dos Direitos Individuais 
Art. 106. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade senão em 
flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada da 
autoridade judiciária competente. 
 
Art. 107. A apreensão de qualquer adolescente e o local onde se 
encontra recolhido serão incontinenti comunicados à autoridade 
judiciária competente e à família do apreendido ou à pessoa por ele 
indicada. 
Parágrafo único. Examinar-se-á, desde logo e sob pena de 
responsabilidade, a possibilidade de liberação imediata. 
 
Art. 108. A internação, antes da sentença, pode ser determinada pelo 
prazo máximo de quarenta e cinco dias. 
Parágrafo único. A decisão deverá ser fundamentada e basear-se em 
indícios suficientes de autoria e materialidade, demonstrada a 
necessidade imperiosa da medida. 

 
 Diante da realidade das Fundações Estadual do Bem do Menor, de 

violência física, simbólica, psicológica, foi necessário repensar o próprio 

fundamento da responsabilização socioeducativa. Neste sentido, destacou-se 

garantias no âmbito do processo judicial, que possibilitasse o atendimento à 

normativa internacional- já falada anteriormente.  Do qual, destaca-se:  
Capítulo III 
Das Garantias Processuais 
Art. 110. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade sem o 
devido processo legal. 
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Art. 111. São asseguradas ao adolescente, entre outras, as seguintes 
garantias: 
I - pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, 
mediante citação ou meio equivalente; 
II - igualdade na relação processual, podendo confrontar-se com 
vítimas e testemunhas e produzir todas as provas necessárias à sua 
defesa; 
III - defesa técnica por advogado; 
IV - assistência judiciária gratuita e integral aos necessitados, na forma 
da lei; 
V - direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente; 
VI - direito de solicitar a presença de seus pais ou responsável em 
qualquer fase do procedimento. 
 
Art. 123. A internação deverá ser cumprida em entidade exclusiva para 
adolescentes, em local distinto daquele destinado ao abrigo, obedecida 
rigorosa separação por critérios de idade, compleição física e 
gravidade da infração. 
Parágrafo único. Durante o período de internação, inclusive provisória, 
serão obrigatórias atividades pedagógicas 
 

 Ainda assim, o Estatuto, bem como o seu uso,  têm revelado lacunas 

quanto à algumas  questões que influenciam à prática judiciária na seara 

infracional. O aumento do processo de institucionalização de adolescentes, a 

discricionariedade do juiz ao identificar e definir o que seria justificativa para 

restrição de liberdade, tem repercutido em uma administração do conflito sob o 

viés menorista, e que continua alimentando-se da ânsia penalista e , por vezes 

lombrosiana,  presente na sociedade. 
Seção VII 
Da Internação 
Art. 121. A internação constitui medida privativa da liberdade, sujeita 
aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição 
peculiar de pessoa em desenvolvimento. 
§ 1º Será permitida a realização de atividades externas, a critério da 
equipe técnica da entidade, salvo expressa determinação judicial em 
contrário. 
§ 2º A medida não comporta prazo determinado, devendo sua 
manutenção ser reavaliada, mediante decisão fundamentada, no 
máximo a cada seis meses. 

   
 Destaca-se a medida da internação entre as demais, já que  ela interfere 

mais incisivamente na vida destes sujeitos. Apesar de todo o esforço legislativo 

em situá-la como opção última diante da realidade fática em que está inserido o 

adolescente, o próprio Estatuto tem servido de fundamento para sua corrente 

aplicação.  
 
Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando: 
I - tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou 
violência a pessoa; 
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II - por reiteração no cometimento de outras infrações graves; 
III - por descumprimento reiterado e injustificável da medida 
anteriormente imposta. 
§ 1º O prazo de internação na hipótese do inciso III deste artigo não 
poderá ser superior a três meses. 
§ 2º. Em nenhuma hipótese será aplicada a internação, havendo 
outra medida adequada.  

  

 Segundo Cirino dos Santos (2000), a indicação irrestrita da medida de 

internação ao adolescente corresponde a ânsia reformatória  e de defesa social. 
As inversões da prática judicial são parte daquela lógica diabólica: a 
medida de internação – inaplicável se existir outra “medida adequada” 
(art. 122, §2

o
) –, torna-se o carro-chefe das medidas “sócio-

educativas”, substituindo todas as outras, sem ser substituída por 
nenhuma, como se as hipóteses de internação (infração com violência, 
reincidência e descumprimento injustificado de medida anterior, art. 
122) fossem suficientes por si mesmas, independente da ausência de 
outra medida adequada, como exige a lei.  
 

A constatação empírica da intensa institucionalização e violações de 

direitos de adolescentes durante o cumprimento das medidas socioeducativas, 

bem como uma discricionariedade velada na interação com os adolescentes em 

conflito com a lei, trouxe à tona a discussão sobre a finalidade da medida 

socioeducativa bem como o processo em que se determina.  

Diante destes questionamentos, observa-se na prática jurídica e em 

muitas reflexões doutrinárias sobre o tema a construção teórica do que seria de 

Direito Penal Juvenil, como resposta à ânsia punitiva da sociedade. A ausência 

de regras específicas quando da indicação da medida socioeducativa ao 

adolescente tem configurado um poder discricionário às decisões judiciais, e, 

portanto tem se sugerido a formulação do Direito  Penal Juvenil.   

Os defensores da corrente Direito Penal Juvenil afirmam que diante do 

quadro de omissão legislativa quanto à determinação de critérios acerca da 

determinação detalhada de direitos na aplicação das medidas, faz-se necessário 

utilizar as normativas vigentes sobre processo criminal, descritas em grande 

parte do Código de Processo Penal. Além disso, é preciso avançar no debate 

acerca de uma Lei de Processo Penal Juvenil, que verse também sobre a 

execução de Medida Socioeducativas. 41 

                                                 
41 Destaco intencionamente o termo execução por fazer referência ao processo de execução penal, 
expressando idéai com a qual não comunga-se.  
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 O desenvolvimento da lógica de regulação do Direito Penal na seara dos 

atos infracionais, foi bastante estimulada pelo jurista  Garcia Mendez42. Ele fez 

um histórico sobre os caminhos percorridos nesta discussão no território latino-

americano, situando a influência positiva da Convenção dos Direitos da Criança 

quanto à identificação do direito de participar, de dizer e ser ouvido,  em todos 

os âmbitos da vida. Mendez (2000) tece a reflexão de que este direito- o de 

participação gera ao adolescente uma responsabilidade penal diante de seus 

atos, em conformidade com o processo com seu “grau de maturidade”. Para o 

autor, “o caráter progressivo do conceito de participação contém e exige o 

conceito de responsabilidade... que se converte em penal”.  

 Para o autor, o Estatuto da Criança e do Adolescente inaugurou uma 

proposta inovadora de responsabilização penal do adolescente, 

compreendendo-o como um avanço no cenário legislativo de nossa região. A 

ruptura legal da legitimação de concepções tutelares sobre a adolescência foi 

promovida com a edição desta normativa. Ele compreende o panorama de 

avanços institucionais, desde o aprisionamento indiscriminados de adolescentes 

dos século XIX até o esforço de identificar e propor mecanismos reguladores da 

Jurisdição da Responsabilidade Penal Juvenil. 

 O referido autor compreende como imprescindível a identificação desta 

responsabilidade do adolescente ao se constituir enquanto sujeito na sociedade. 

Sobre isso, lê-se: 

 
os adolescentes são e devem seguir sendo penalmente responsáveis 
por seus atos (típicos, antijurídicos e culpáveis). A responsabilidade - 
neste caso penal - dos adolescentes é um componente central de seu 
direito a uma plena cidadania. Pretender construir cidadania sem 
responsabilidade constitui um contra-senso, produto da ingenuidade ou 
da incompetência. (MENDEZ, 2000) 
 

                                                 
42 Emilio Garcia Mendez é um ativista dos direitos de crianças e adolescentes; foi juiz na Argentina 
por muito tempo. Sobre o tema ver ainda: SARAIVA, João Batista Costa: Direito Penal Juvenil: 
adolescente e Ato infracional. Porto Alegre:Livraria do Advogado, 2002.  SILVA. MENDEZ, García e 
BELOFF, Mary. Infância, Lei e Democracia na América Latina: Análise crítica do panorama legislativo 
no marco da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança (1989-1999). Bogotá, Têmis de 
Palma, 2ª ed. aumentada e atualizada, 1999. SARAIVA, João Batista Costa: Adolescente e Ato 
Infracional - Garantias Processuais e Medidas Socioeducativas. Porto Alegre, Livraria do Advogado, 
1999. LIBERATI, Wilson Donizeti: Adolescente e ato infracional - medida socioeducativa é pena? São 
Paulo:Juarez de Oliveira, 2003.  
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  A responsabilidade juvenil é apresentada como a possibilidade viável, e 

até necessária, para a afirmação do adolescente, enquanto cidadão, e possibilita 

uma objetividade nos processos judiciais: 
Contribuir com a criação de qualquer tipo de imagem que associe 
adolescência com impunidade (de fato ou de direito) é um desserviço 
que se faz aos adolescentes, assim como objetivamente uma 
contribuição irresponsável às múltiplas formas de justiça com as 
próprias mãos, com as quais o Brasil desgraçadamente possui uma 
ampla experiência. (MENDEZ,2000) 
 

 A idéia defendida por partidários deste pensamento43 justifica-se na 

necessidade de se apresentar um conjunto objetivo de possibilidades legais, de 

forma a impedir que o subjetivismo e a arbitrariedade presente na postura dos 

atores jurídicos orientem às decisões na seara infracional. Mendez (2000) 

referencia o garantismo jurídico para que não de dependa de boas vontades das 

instituições; corrente teórica defendida pelo jurista Luigi Ferrajoli (apud 

MENDEZ, 2000); o qual informa “ ausência de regras nunca é tal; a ausência de 

regras é sempre a regra do mais forte”.  

 Os problemas percebidos no processo de responsabilização, segundo os 

defensores da Responsabilidade Penal Juvenil, consistem em uma crise de 

implementação e interpretação do Estatuto. Enquanto a primeira crise remete 

“ao reiterado déficit de financiamento das políticas sociais básicas, a segunda é 

de natureza político-cultural”(MENDEZ,2000). Sendo assim, a necessidade de 

efetivação de direitos sociais coloca-se como uma luta constante e necessária 

diante do Estado, trazendo conseqüências no processo de administração da 

justiça.  

 Acerca disso, SARAIVA (2002) tem refletido que é preciso situar melhor a 

discussão da questão infracional na adolescência. Segundo o juiz e autor, o 
 Estatuto da Criança e do Adolescente instituiu no país um Direito 
Penal Juvenil, estabelecendo um sistema de sancionamento, de 
caráter pedagógico em sua concepção, mas evidentemente retributivo 
em sua forma, articulado sob o fundamento do garantismo penal e de 
todos os princípios norteadores do sistema penal enquanto instrumento 

                                                 
43 Sobre Direito Penal Juvenil ler: SARAIVA, João Costa Batista: Direito Penal Juvenil , disponível em 
http://www.mp.rs.gov.br/infancia/doutrina/id164.htm, DESCONSTRUINDO O MITO DA IMPUNIDADE 
- Um Ensaio do Direito (Penal) Juvenil , disponível em www.abmp.org.br.  
SOARES, Janine Borges: A Construção da responsabilidade penal do adolescente no Brasil: Uma 
breve reflexão histórica, disponível em  
www.mp.rs.gov.br/infancia/doutrina/id186.htm. SILVA, Antônio Fernando do Amaral: A criança e o 
adolescente em conflito com a lei, disponível em www.abmp.org.br/textos/2528.htm 
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de cidadania, fundado nos princípios do Direito Penal Mínimo. 
    

Para os defensores de lógica penal mais detalhada no que tange à 

responsabilização pela prática de ato infracional, do discurso “da 

inimputabilidade penal do adolescente surgiram os antigos Códigos de Menores 

e o atual Estatuto da Criança e do Adolescente” que representaram um 

tolhimento nos direitos fundamentais destes indivíduos. (SOARES,2000). 

 Segundo Amaral e Silva (2000), a Doutrina da Proteção Integral 

preconiza, por um lado, a garantia de todos os direitos, como a vida, saúde, 

liberdade, respeito, dignidade; mas de outro lado, propõe como necessário o 

julgamento de sua conduta anti-social.  

a educação para cidadania exige que o adolescente se conscientize de 
sua responsabilidade social, tendo o direito de ser julgado por 
autoridade imparcial e independente, num devido processo, sempre 
que acusado de conduta penalmente reprovada. 

As reflexões doutrinárias compreendem que a negação de princípios 

infracionais ou processuais infracionais no texto do Estatuto têm repercutido em 

julgamentos parciais, e ao grande aumento da internação. Sendo assim, precisa-

se pensar referenciais teóricos-práticos para subsidiar os processos de 

responsabilização juvenil.  

 Machado (2003,p.251-255) trabalha com a conceituação da culpabilidade 

juvenil, relacionando a potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de 

conduta diversa como pressupostos filosóficos, normativos para “ assentar a 

reprovabilidade da conduta de crianças e adolescente”, para se promover a uma 

responsabilização criminal democrática, com o fito de impedir arbitrariedades por 

parte do Estado.  

Louva-se as categorias jurídicas do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, por estarem em plena orientação constitucional: 
nenhuma maneira me parece que a crise de interpretação seja de 
natureza técnica e que remeta, por exemplo, à complexidade dos 
novos tecnicismos jurídicos que possui o ECA . (MENDEZ,2000) 

 O problema ocorre na interpretação da lei clamam os penalistas juvenis, 

como que se esquecendo das reflexões das criminologias críticas a respeito da 

funcionalidade, etiquetamento e seletividade do sistema penal. O discurso 

garantista é afirmado novamente para que seja respeitado “o império da lei, 
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próprio das democracias constitucionais baseadas numa perspectiva dos direitos 

humanos” . (MENDEZ,2000).  

 Percebe-se que esta teoria legitima a necessidade de afirmação de um 

processo penal responsabilizador para o jovem, até mesmo, como caminho de 

oposição à violação de direitos percebidos na realidade da judicialização do 

conflito, quando do cumprimento da medida socioeducativa,   

 Considera-se necessário destacar a importância dada por esta corrente 

pela demanda de os indivíduos se sentirem seguros na sociedade: 
Me interessa então mencionar aqui um último aspecto de caráter 
político e conceitual: a demanda social por segurança do cidadão não 
somente é real como também é legítima. O ECA satisfaz o duplamente 
legítimo requisito de assegurar simultaneamente a segurança coletiva 
da sociedade, com o respeito rigoroso das garantias dos indivíduos 
sem distinção de idade. (MENDEZ, 2000) 
 

2.7 Direito Infracional Garantista: um desafio necessário  
 

 Na contramão da afirmação de um direito penal juvenil, existe uma 

discussão sobre qual o processo de administração de conflitos da adolescência 

melhor corresponde ao respeito e autonomia do sujeito adolescente, numa 

perspectiva emancipatória. O Direito da Criança e do Adolescente beberia de 

outra fonte para promover a interação com os adolescentes, e contribuiria no 

processo educativo de amadurecimento destes sujeitos, somente quando 

expressamente autorizada, e necessária, segundo alguns princípios. 
exemplo deste perigoso enfraquecimento identitário da teoria jurídica-
protetiva (humanitária) é a pretensão recorrente de (re)sssignificação 
dos institutos que são próprios ao Direito da Criança e do Adolescente, 
através de submissão integrativa com base na interpretação ideológica 
represssivo-punitiva, tão particularmente própria do Direito Penal. 
(RAMIDOFF, 2011, p.47) 
 
 

 Ramidoff (2011, p.40-50) compreende essa aproximação teórica-

pragmática com os valores e idéias da dogmática jurídica-penal, como o 

aprofundamento da legitmidade da dor, sofrimento no comportamento dos 

sujeitos ao sistema penal; representando assim um retrocesso na racionalidade 

garantidora de direitos fundamentais, numa perspectiva crítica. 

 O Direito Infracional seria o caminho necessário para se refletir 

criticamente sobre o lócus de opressões em que se encontram os adolescentes 
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que chegam ao sistema judiciário; identificando-o também com ser dotado de 

autonomia e desejos. Caberia, ao contrário do que se poderia pensar, uma 

responsabilização ao adolescente somente quando permitido e autorizado o uso 

da lógica do Direito e Processo Infracional, mesmo na perspectiva garantista. 

 Da Rosa (2005, p.21) aponta dois equívocos nos argumentos de defesa a 

um processo de responsabilização penal juvenil; certo totalitarismo na proposta 

pedagógica das medicas socioeducativas, e a impossibilidade de “configuração 

do ato infracional como conduta típica, antijurídica e culpável”, demarcando a 

total diferença entre culpabilidade e responsabilidade. O autor reforça a 

necessidade de se reconhecer a inexistência de uma “ontologia salvadora” no 

discurso de proteção do adolescente. O Processo infracional, assim, foge à 

lógica penalizante do sistema jurídico penal.  

 A crítica à apresentação das medidas socioeducativas como a solução 

para as dificuldades familiares, e problemas sociais vivenciados pelos 

adolescentes encontra fundamento constitucional e deve ecoar intensamente na 

prática dos agentes estatais, sobretudo, os envolvidos na seara judiciária.  

 A respeito das diversas violações de direitos e um caráter ao mesmo 

tempo descriminalizador e criminalizador do atual processo de 

responsabilização; da Rosa (2005, p.24) afirma : 
Um Processo Infracional pode se construir de maneira autônoma 
porque significa o manejo do poder estatal, com repercussões nos 
Direitos Fundamentais do Adolescente, mas nem por isso é Direito 
Penal. 

  

 Segundo o autor, imperativo superar a concepção penalista de resposta 

estatal aos conflitos, por meio de uma crítica à cultura de dominação e 

apropriação de comportamentos e desejos do adolescente.  O Estatuto 

possibilitou à ruptura com a concepção menorista, que fomentava uma prática 

institucionalizadora e fazia a farra com as lacunas legais a respeito das 

possibilidades de restrição de direitos.  

 A afirmação de um Estado Democrático, fundamentado na afirmação e 

efetivação dos direitos, na perspectiva da ética da libertação clama um sistema 

de responsabilização, com regras claras e objetivas. 

 Sobre a autonomia da construção teórico-prática do Direito Infracional, da 

Rosa (2005, p.24) reflete: 
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demanda a construção de um sistema próprio, sem as sedutoras e 
fáceis aproximações, adequada ainda à realidade brasileira. Um 
sistema que seja garantista e afaste a pretensão de ‘normatização’ dos 
adolescentes não se confunde, de vez, com o Direito Penal Juvenil.   

  

Precisa-se, portanto, reoxigenar constitucionalmente o Direito Infracional, 

delimitando regras processuais a partir da orientação dos direitos humanos, aí 

incluídos os previstos nos marcos legais internacionais, como possibilidade 

democrática de garantia de direitos. A lógica-dedutiva inundada de “achismos” e 

juízos de valor sobre o comportamento do adolescente só atende aos interesses 

de quem prefere o isolamento dos que se encontram fora do padrão, ditado sob 

a ordem injusta e desigual em que se vive. 

 O resgate da legitimidade processual infracional, em uma perspectiva 

garantista representa a afirmação do adolescente enquanto sujeito. Observa-se 

o garantismo na medida em que o Estatuto defende direitos como à defesa 

técnica de adolescente, à juiz e promotor competente, à publicidade do 

processo, à proibição de aplicação de internação-sanção sem o devido processo 

legal , e à prescrição da medida socioeducativa entre outros.  

 O modelo de prática judiciária infracional tem revelado uma conduta 

quase que automática; procedendo-se simplesmente “a mera subsunção da 

conduta ao tipo penal”. A necessidade de uma leitura principiológica do processo 

infracional deve propiciar a caracterização de elementos necessários ao seu 

funcionamento, em conformidade com as garantias do sistema democrático.  

 Compreender os avanços do Código Processual Penal e utilizá-los no 

processo infracional importa destacar o esforço no sentido contrário ao 

preconceito de cátedra e velado menorista no âmbito de diversas varas da 

infância e juventude.   

 Alguns princípios como a da legalidade estrita, e do direito infracional 

como última ratio, norteam a escolha e afirmação da sanção, numa perspectiva 

garantista, em respeito aos Direitos Fundamentais; “o manejo do poder no 

Estado Democrático de Direito” deve-se dar de maneira controlada, evitando a 

arbitrariedade dos eventuais investidos no exercício do Poder Estatal.  

 Necessário identificar princípios, normas, regramentos que fundamentam  

a administração da justiça, sob diversos ângulos.  
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 Ferrajoli (apud Ramidoff, 2000) indica um sistema infracional com onze 

princípios norteadores, possibilitando um controle social diante de práticas no 

Judiciário que não coadunam com a afirmação de direitos fundamentais deste 

público. A ilegitimidade advem da ausência por parte de um só princípio no 

processo de responsabilização. Tem-se os seguintes princípios apoiados pela 

lógica garantista ao processo infracional, quanto ao julgamento de uma conduta: 

legalidade estrita, necessidade do direito infracional, ofensividade, materialidade 

da conduta,  sistema acusatório, responsabilidade pessoal, contrariedade,  

jurisdicionaridade, da verificação.  

 O princípio da legalidade tem que ser continuamente revisto, reatualizado, 

em virtude da defesa da norma jurídica como mediadora de processos que 

caibam ao Estado responder. Compreender-se a gerência da legalidade significa 

visibilizar os fundamentos do processo de julgamento, muitas vezes menorista. 

Tal intervenção visa à elaboração de um “modelo minimalista” de atuação 

infracional que “promova a realização dos Princípios de um lado e impeça suas 

violações.“  

 A partir de um movimento contrário a não reflexão sobre os discursos 

institucionais, tenta-se fugir do homem uno, certo, completo e perfeito, que seria 

algum juiz no seu labor. Questionamentos sobre denominação de crimes e atos 

infracionais, e as experiências de vida dos adolescentes não pode representar 

automaticamente a responsabilização do adolescente, utilizando adjetivações do 

seu comportamento, e não de seus atos.   

 A legitimidade do Processo Infracional fundamenta-se, portanto, na 

afirmação de um Estado mínimo na restrição de direitos; atendidos 

cuidadosamente todos os princípios garantistas. Neste caso, as medidas 

socioeducativas não se apresentar como uma regra automática na seara 

infracional, mas fruto de uma análise detalhada da “ação, circunstâncias, 

conseqüências e causas do ato”. 

O Direito e Processo Infracional compreendidos como mecanismos de 

responsabilização comprometidos com a singularidade dos adolescentes, e com 

a transparência de seus objetivos e métodos à sociedade, compreendem o 

desafio constante de lidar com os conflitos alheios. O processo de positivação 
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das condições, características da instauração e processamento destas ações, 

possibilita a fuga ao egocentrismo e subjetivismo, próprios do ser humano.  

O Direito Infracional propõe portanto a superação da prática tutelar do 

Estado sobre o controle de adolescentes, promovendo uma proposta 

diferenciada de lidar com os conflitos, que poderia muito contribuir com reflexões 

na seara penal. O debate do Processo Infracional insere-se na defesa 

intransigente dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes, exigindo, 

portanto, uma delimitação mais objetiva do campo de atuação dos Juizados. 

A ruptura de um modelo de reforma, que enxerga o adolescente como 

objeto é necessário em tempos de reflexão e aprofundamento dos direitos deste 

segmento social. Os atores de justiça devem buscar refletir sobre o modus 

operandi de sua prática, na perspectiva crítica, em que valorações morais não 

podem encontrar terreno para fundamentar decisões que repercutem em 

restrições de direitos aos indivíduos, em especial, adolescentes.  

Em resumo, estes princípios pretendem conjugar a análise da conduta 

conflitante com a lei do adolescente, explicitamente prevista e comprovada à 

garantia do acesso ao contraditório e à ampla defesa. Além disso, deve-se 

destacar a existência ou não da repercussão negativa desta conduta- sua 

ofensividade- , à necessidade de uso do Direito Infracional como meio de 

responsabilização devida, autorizada, para que, as possíveis práticas que 

afetam negativamente os bens jurídicos, escolhidos e fundamentados pelo pacto 

do Estado Democrático do Direito, possam ser democraticamente 

responsabilizadas.  

Pretende-se desta forma problematizar também o crescente uso 

interpretativo das legislações infracionais como forma de manutenção e/ou 

prevenção da ordem e segurança pública. A seriedade de análises detalhadas 

dos princípios infracionais garantistas no caso concreto é exigência para o 

desafio de construir democraticamente processos de responsabilização, 

mediados pelo Estado, em especial, o Judiciário.  
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CAPÍTULO 3 

ANALISANDO A JUSTIÇA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE: UM ESTUDO DE 
CASO.  

 
Todas aquelas vidas, que estavam 
destinadas a passar ao lado de todo 
o discurso e a desaparecer sem 
nunca terem sido ditas, não puderam 
deixar traços- breves, incisivos, 
enigmáticos muitas vezes- senão em 
virtude do seu contato momentâneo 
com o poder" (Foucault em "A vida 
dos Homens Infames")  
 
 
 

 Pretende-se aqui problematizar elementos identificados na prática do juiz, 

quando do processo de responsabilização do adolescente em conflito com a lei. 

A proposta de provocar uma reflexão acerca das práticas e discursos acerca de 

categorias como adolescência, direitos de adolescentes e o papel do juiz quando 

da judicialização de conflitos, entre os quais, os considerados atos infracionais 44 

compreende uma tentativa de desvelar o que ocorre diariamente entre os muros 

dos órgãos de justiça, sob o manto da doutrina da Proteção Integral.  

 

3.1. Identificando o problema é criar um problema?  
 A afirmação de que algo é um problema social, pressupõe identificar 

quais os fundamentos éticos com os quais faz-se tal leitura. A ética da 

coletividade, da dignidade da pessoa humana, da fraternidade, solidariedade; 

presente, pelo menos, em tese no texto de documentos legais representa a 

tomada de posição em uma disputa de interesses, símbolos em pleno 

movimento político.   

 A partir de um estranhamento do que se convive diariamente, consegue-

se criar e identificar problemas sociais. O surgimento de uma questão social, 

como se vê ao longo do trabalho, resulta de uma construção sócio-histórica que 

revelou uma realidade de negação de direitos a determinada classe social. As 

representações sociais acerca dos diversos atores da realidade contribuíram 
                                                 
44 Faz-se a diferenciação entre conflitos e atos infracionais, porque nem sempre aqueles 
correspondem a estes.  
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para enxergar quais seriam estes problemas. In casu, as diferentes 

interpretações sobre as trajetórias de vida de criança e adolescentes legitimaram 

práticas institucionais.  

 Atualmente, em se tratando de adolescentes que cometem ato infracional, 

as respostas institucionais e da sociedade civil têm contribuído para o tolhimento 

da liberdade de ser e viver com dignidade destes sujeitos, em que o cenário de 

responsabilização é fomentado a partir do discurso da proteção, da segurança 

pública, da paz social. Os discursos dos jornais forjam o senso comum, em que 

aos adolescentes são relacionados com a constante violência urbana.  

Considera-se que um dos passos para iniciar uma pesquisa é pensar o 

sentido que ela assume no âmbito da realidade. Mas aí, outra pergunta vem à 

tona. Que realidade se vive?  Foi a partir da aproximação da pesquisadora com 

as situações envolvendo adolescentes que cometeram alguma infração- 

considerando a previsão no Estatuto da Criança e do Adolescente – que se pôde 

"olhar e ver" uma brecha sobre a qual poder-se-ia exercitar questionar-se sobre 

a administração da justiça. 

 

3.2. Abordagens da pesquisa  

 Necessário se faz identificar o cenário de escolha do método que melhor 

atendia ao objetivo motor deste trabalho. A difícil tarefa de lidar com os diversos 

caminhos que poderiam possibilitar uma tentativa de resposta à situação 

problema identificada mostrou-se desafiadora. As dificuldades encontradas para 

a realização da monografia, em especial na formação da autora no curso, bem 

como o tempo e recursos escassos afetaram sobremaneira a  escolha por uma 

abordagem qualitativa ao se tratar de um tema complexo.  

 Com o intuito de provocar discussões na seara jurídica acerca da atuação 

do Judiciário, em especial o cearense, na interação com os adolescentes que 

lhe são apresentados pelos órgãos de segurança, escolheu-se uma abordagem 

qualitativa, com a utilização de entrevista semi-estruturada, e pesquisa de 

campo, com a leitura de sentenças judiciais, em uma Vara da Infância e 

Juventude de Fortaleza.   

Importa compreender que a palavra na relação interpessoal carrega 

contradições do mundo vivido e percebido pelos sujeitos, de tal forma que a fala 
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utilizada na comunicação cotidiana expressa os conflitos sociais (BAKTHIN apud 

MINAYO, 2004, p.205). Na fala, podemos perceber a influência de outros atores, 

e a resistência a práticas e discursos considerados opressores pelas classes a 

que possuem. Precisa-se, também, ampliar o olhar, e enxergar, além da 

comunicação verbal, outras formas de comunicação, que reproduzem e 

interferem nos conflitos presentes no sistema sócio-político em que os grupos 

sociais constituem suas vidas. 

 A partir da leitura de que o Judiciário é um lócus de (re)produção de 

saberes e opressões sobre os indivíduos, pensou-se ser uma possibilidade 

frutífera interagir com tais atores jurídicos. Ademais, a relações de poder 

contribuem para identificar o juiz como o líder, por excelência, na condução dos 

julgamentos. Necessário, portanto, se fez, compreender como ele utiliza as 

ferramentas interpretativas do Estatuto da Criança e do Adolescente nos 

processos de responsabilização por ato infracional, mesmo que limitados 

somente ao registros das sentenças judiciais.  

 Os sujeitos escolhidos para participar deste processo foram juízes e ex-

juizes, que atuaram entre as décadas de 90 e os anos 2000 nas cinco varas 

especializadas em Fortaleza, ou seja, no período inicial e de desenvolvimento do 

Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 A entrevista semi-estruturada (Richardson, 2010, 2008) atendeu aos 

objetivos de diálogo espontâneo com os entrevistados, de forma a possibilitar o 

surgimento de algumas questões, submersas no discurso. quando os emissores 

poderão estar à vontade com a entrevistadora.   

A pesquisa de campo considerou as representações sociais como 

ferramenta metodológica expressa nas sentenças, tendo como pressuposto que 

a ação social tem influência na formulação e circulação de idéias bem como na 

base material  
em qualquer situação de trabalho de campo existirá sempre um jogo de 
cena entre o pesquisador que entra em contato e a fala e os 
comportamentos de seus interlocutores. (MINAYO,2004, p.214) 

 

Sobre a questão da representatividade em pesquisa qualitativa-categoria, 

toma-se a categoria habitus, como reflexo das influencias sócio-culturais de um 

sujeito a partir de sua posição de classe em suas práticas cotidianas que se re-
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atualizam a partir da mediação com a realidade. (BOURDIE , 1973 apud  

MINAYO, 2004, p.207). 

Foram feitas tentativas de entrevistar cinco juízes, porém restou 

impossibilitada a participação de duas pessoas; uma em virtude de ter se 

negado e outra por não dispor de tempo para tanto. As entrevistas ocorreram 

nos espaços de trabalho destes sujeitos, já que hoje todos continuam envolvidos 

na prática judiciária.  

 Os processos judiciais analisados correspondem aos julgamentos 

ocorridos ao longo do ano de 2009 e nos meses de janeiro e fevereiro de 2011. 

Em virtude do segredo de justiça, previsto no Estatuto da Criança e do 

Adolescente, não foi autorizada a reprodução fotográfica destas sentenças45, o 

que tornou mais cansativa a sua leitura na Vara da Infância e Juventude. 

Ressalte-se que os processos costumam ser arquivados depois de julgados, 

logo o acesso ás elas se torna difícil.  

Os depoimentos têm que ser lidos de forma contextualizada, 

considerando análises de classe ou de segmentos sociais, de gênero, de etnia e 

faixa etária sobre a realidade social. A depender da situação específica da 

pesquisa pode se casar com outros elementos norteadores da analise, como 

profissão, opção política..etc.( MINAYO, 2004, p.207) 

A representatividade do discurso de um indivíduo precisa ser 

cuidadamente testada na pesquisa em campo, para subsidiar/fundamentar esta 

identificação com um grupo. (MINAYO p.209) No caso do juiz, considerando seu 

papel definido em lei em se tratando de responsabilização juvenil por meio 

judicial, o papel de destaque que a instituição e a sociedade lhe reserva é 

patente. 

 O resultado das entrevistas foi condensado em pontos que sistematizam 

o pensamento geral destes atores, e as sentenças também foram divididas em 

blocos, que dialogam com as orientações processuais previstas no Estatuto da 

Criança e do Adolescente e com as reflexões da criminologia crítica, referentes 

ao  processo de responsabilização judicial por ato infracional. 

 

                                                 
45 O ano de 2010 não foi analisado em virtude do seu não acesso no período de análise dos dados; as 
sentenças de 2009 foram disponibilizadas primeiramente.  
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3.3 Discursos dos Juízes: Afirmar Direitos Sempre 
 

Os juízes da Infância e da Juventude possuem um lócus específico, qual 

seja, as audiências de instrução e julgamento. Sua competência está prevista  

Juventude, cujas atribuições, em tese, são definidas no próprio Estatuto da 

Criança e do Adolescente e nas normativas internacionais.  E como sujeitos 

sociais, trazem consigo, a marca de outras experiências de vida, seja 

profissional ou pessoal que podem modificar sua prática institucional, 

dependendo da compreensão particular da função pública que exercem.  
Seção III 

Dos Serviços Auxiliares 
Art. 150. Cabe ao Poder Judiciário, na elaboração de sua proposta 
orçamentária, prever recursos para manutenção de equipe 
interprofissional, destinada a assessorar a Justiça da Infância e da 
Juventude.46 
Art. 151. Compete à equipe interprofissional dentre outras atribuições 
que lhe forem reservadas pela legislação local, fornecer subsídios por 
escrito, mediante laudos, ou verbalmente, na audiência, e bem assim 
desenvolver trabalhos de aconselhamento, orientação, 
encaminhamento, prevenção e outros, tudo sob a imediata 
subordinação à autoridade judiciária, assegurada a livre manifestação 
do ponto de vista técnico. 
 

O esforço na análise crítica compreende identificar os cenários de 

(re)produção e manutenção de discursos e práticas jurídicas que respondem a 

uma teia complexa de mescla de lógicas corporativas dos atores juízes. Os 

processos educativos de formação e os proporcionado no diálogo com outros 

atores jurídicos subsidiam os argumentos utilizados.  
 
As práticas e os discursos jurídicos são, com efeito, produto do 
funcionamento de um campo cuja lógica específica está duplamente 
determinada: por um lado, pelas relações de força específicas que lhe 
conferem a sua estrutura e que orientam as lutas de concorrência ou, 
mais precisamente, os conflitos de competência que nele têm lugar e, 
por outro lado, pela lógica interna das obras jurídicas que delimitam em 
cada momento o espaço dos possíveis e, deste modo, o universo das 
soluções propriamente jurídicas. BOURDIEU (2002, p.211) 

 

A análise das entrevistas possibilitou sua divisão em blocos, e 

correspondem à compilação das respostas narradas pelos emissores, em 

conformidade com Castro (2007, p.201-205): 
                                                 
46 A lei de organização judiciária do Ceará não trata especificamente sobre o papel do Juiz nos 
processos de responsabilização de adolescente por ato infracional.  
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a) Identificação e defesa de crianças e adolescentes enquanto sujeitos 

de direitos, com fundamento na Constituição, gerando obrigações do 

Estado na efetivação de direitos sociais. 
 

“Só a partir da Constituição de 88 e com o ECA que se mudou esta visão 

do menor, da criança e do adolescente como indivíduo em 

desenvolvimento. E como individuo em desenvolvimento, apesar de ser 

também sujeito de direitos e obrigações, ele deveria ter disciplinado, 

pormenorizado uma legislação, um corpo de leis, voltados a sua proteção 

integral. A partir daí o adolescente passou a ter direitos a ter direitos.  

 

 “tal doutrina tem fundamento constitucional (art. 227) e objetiva que todas 

as crianças e os adolescentes tenha seus direitos fundamentais efetivados, 

como a vida, educação, o lazer, a liberdade, o esporte e outros ” 

 

“cabe ao Estado a obrigação para efetivar os direitos de crianças e 

adolescente, com a criação de políticas públicas que visem a melhorar a 

qualidade de vida destas pessoas”  

 

“o adolescente deixou de ser objeto de Proteção do Estado”  

 

Todos os entrevistados reforçaram a importância da mudança do 

paradigma de compreensão de crianças e adolescentes, para que se proceda ao 

respeito dos direitos fundamentais destas pessoas. A omissão do Estado é 

considerada como fator preponderante das violações de direitos vivenciadas por 

este segmento social. A indicação de um aparato normativo rico e profundo que 

materializa a doutrina da Proteção Integral foi representado como avanço 

essencial na defesa de direitos destes sujeitos. Interessante notar que as 

contradições reais não foram profundamente refletidas, apesar de provocações 

durante a entrevista. Sem adentrar nos motivos, cabe reconhecer que predomina 

no espaço público a reprodução da máxima de que a “ Proteção Integral”  foi um 

avanço na vida de crianças e adolescentes.  
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b) Percepções sobre os atos infracionais e o processo de 

responsabilização  
 

“a doutrina do Código de Menores era mais de proteção, em que os 

adolescentes não tinham direitos, era mais a vontade do próprio juiz”  

 

“a doutrina da situação irregular já foi eliminada com a chegada da       

doutrina da Proteção Integral”  

 

“ele só pode ser recolhido, apreendido se forem pegos em flagrantes ou 

por ordem do juiz”  

 

“atualmente o adolescente tem os mesmo direitos que uma pessoa adulta 

tem no processo infracional. Se o maior de 18 anos só pode ser preso em 

flagrante ou com ordem judicial, o adolescente também passou a ter este 

direito”  

 

“quando ele vem para o sistema infracional ele já sofreu um processo de 

violência antes. Isso não significa que adolescentes filhos de pais ricos não 

possam cometer atos infracionais”  

 

“O ECA não tipifica as condutas infracionais, portanto não há uma relação 

correspondente, ficando a critério do juiz a aplicação de uma medida, 

podendo ser discricionária, e isto pode prejudicar o adolescente”  

 

“nos juízes aplicamos uma medida aí sem o conhecimento científico sobre  a 

natureza do caso, que seria melhor para recuperar a criança”  

 

 

Percebe-se a compreensão predominante de que há lacunas deixadas 

pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que revelam uma poder maior do 

que seria devido ao juiz, que se vê obrigado a decidir sobre todas as situações 

sem um processo que regulamente; este fato possibilita uma prática judiciária 

discricionária e subjetivista. 
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c) Percepções sobre os outros atores jurídicos no processo de 

responsabilização  
 

“os defensores públicos e promotores são essenciais no processo de 

responsabilização justo ao adolescente”  

 

“só veio a ter defensores públicos para adolescente infrator em 2008, e 

cada um deve fazer o seu trabalho bem com o intuito da responsabilização 

melhor para o adolescente, juntos pela infância e  

juventude ”  

 

 

d) Percepções acerca das medidas socioeducativas:  
 

“as medidas foram feitas pra dar certo, mas a falta de compromisso político 

não as torna efetivas e com alguma utilidade para o adolescente”  

 

“ estas medidas socioeducativas, elas realmente produzem efeitos, mas há 

uma necessidade de que o Estado seja mais efetivo na prática das 

políticas públicas 

 

“o adolescente vai interno, e fica seis meses ou mais, e quando sai ele 

volta a delinqüir, quando o correto era que as medidas produzindo efeito 

recuperando para o convívio em sociedade”   

 

 

e) Percepções acerca da medida de internação: 
 

“a medida de internação é medida excepcional, e ocorre quando se 

percebe naquele momento que ele deve ficar interno, devendo após a 

avaliação contínua perceber se ele merece uma medida mais branda” 

 

“não basta determinar qualquer medida socioeducativa se ela não for 

devidamente efetivada, embora o juiz seja comprometida com o tema” 

 

“O Estado só se limita a construir os centros, maquiando o presídio e dar o 

nome de centros educacionais,  prejudicando a profissionalização do 

adolescente , que ele sair de lá capacitado” 
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Diversas contradições são reveladas quando se afirma que as medidas 

socioeducativas podem funcionar perfeitamente no processo de 

responsabilização do adolescente. Porém surge  algumas questões como: O que 

basearia o julgamento do juiz? O ato praticado? Os efeitos do ato praticado? A 

personalidade? A ausência de uma perspectiva crítica de direitos humanos no 

processo de responsabilização possibilita que os princípios processuais 

garantistas não sejam pensados nem utilizados. 
 

f) Percepções acerca do funcionamento do Juizado da Infância:  
 

 “Fortaleza é uma das capitais que tem mais varas da infância do Brasil   

 

“ há uma carência de servidores preparados no tema da infância”  

 

“o juiz passa o maior tempo realizando audiência, com os atores 

envolvidos nos atos infracionais. Cabe muito a sensibilidade dos atores 

para que o adolescente exponha os motivos que o levaram, a praticar o ato 

infracional, expressando suas angústias”  

 

“O juiz comprometido com o tema infanto-juvenil deve ter em mente que a 

medida deve ressocializar, reeducar, reinseri-lo no ambiente familiar saído 

deve compreender o comportamento esperado pela família, pelo Estado e 

pela sociedade”  

 

“deveria haver uma preocupação institucional de que o juiz da infância e       

da juventude fosse vocacional”  

 

“ o juiz da infância tem uma função essencialmente jurisdicional,que é 

processar e julgar, mas  há uma  equipe técnica, com profissionais 

preparados para acompanhar este adolescente que veio a cometer ato 

infracional. Então eles acompanham, fazem um estudo, e como base 

nestes estudos, depois de manifestação do ministério público,  o juiz adota 

uma medida”  

 
 
g) Percepções acerca do exercício do trabalho de juiz:  
  

“ os juízes da infância sofrem preconceito corporativo” 
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“o juiz da infância como qualquer outro juiz deve ser 

preparado,aperfeiçoado, participar de atividades, cursos, e movimentos 

que gerem qualidade intelectual para que ele desenvolva bem a função 

dele”  

 

“ deveria haver uma preparação específica para que só fosse ser juiz da 

Infância quem tivesse interesse e compromisso com direitos dos 

adolescentes” 

 

“ não é pra todo mundo ser juiz, tem que ter humanidade”  

 

“ os tribunais e suas escolas não preparam seus juízes para lidar com a 

temática dos direitos de crianças e adolescentes, em especial nesta área”   

” 

“ O juiz deve analisar a personalidade do adolescente, as circunstancias e 

a gravidades do ato, e a própria família. O juiz deve ser atento, deve ter a 

preocupação na hora de aplicar a internação”  

 

“ deve-se procurar recuperá-lo na sua decisão para que ele posso voltar a 

conviver em sociedade”  

 
Nenhum Juizado da Infância e Juventude de Fortaleza, que procede aos 

julgamentos dos processos de responsabilização possuem equipe 

interprofissional, com pedagogos, psicólogos, educadores 47, nem um projeto d 

formação sistemática para os servidores que atuam com o tema. É comum 

perceber o desconhecimento em relação a alguns direitos de adolescentes em 

conflito com a lei por parte de alguns servidores. A ausência de uma política 

institucional de formação traz como conseqüência diferentes visões,e por vezes 

contraditórias e equivocadas, do que significa o processo de responsabilização 

pela prática do ato infracional.   

Interessante notar que a necessidade de um processo seletivo qualificado 

na escolha de um juiz da infância e da juventude, tendo em vista a peculiaridade 

dos temas, e a sensibilidade, e humanidade exigidas para resolver os conflitos 

envolvendo adolescentes que praticam ato infracional.  

 

                                                 
47 A 5 Vara da Infância e da Juventude de Fortaleza, responsável pelo acompanhamento das medidas 
socioeducativas possue na sua equipe pscologo e assistente social que não atende a demanda.,  
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  3.4 Jogam-se os dados: Uma breve análise de sentenças de uma Vara da 
Infância e Juventude  

 

A análise de conteúdo tem se constituído ao longo do exercício da 

pesquisa como um instrumento de problematização dos processos de interação 

humana, possibilitando o estudo das idéias e símbolos expressos na 

comunicação. Diversos campos de aplicação têm surgido ao longo do tempo. 

(RICHARDSON, 1985, p.222). A pesquisa dividiu-se nas seguintes fases: pré-

análise, análise do material e sistematização e interpretação dos resultados 

(RICHARDSON, 2006, p.231). 

Foram analisados cerca de 240 sentenças proferidas entre os  meses de 

2009 e janeiro e fevereiro de 2011.  

Em praticamente todas as sentenças judiciais, percebe-se um modelo 

padrão que corresponde à apresentação dos fatos, o oferecimento do pedido do 

ministério público de aplicação de medida socioeducativa, o relato da audiência 

de instrução e oitiva dos adolescentes, as declarações finais do representante 

defensorial 48. Depois disso, inicia o relatório da decisão judicial, em que ,em 

tese,  deve-se expor os fundamentos completos desta decisão. A exceção a este 

modelo foi constatada nas sentenças de extinção do processo, ou remissão. 49

 Constata-se também a repetição de fundamentos doutrinários a respeito 

da responsabilização do ato infracional, com especial destaque a indicação da 

Doutrina da Responsabilidade Penal Juvenil, o que demonstraria um comodismo 

interpretativo e lingüístico das discussões acadêmicas sobre o tema. As 

normativas internacionais a respeito do adolescente em conflito com a lei 

também não são citadas em quase todos os processos.  

A maioria dos processos não faz referência aos pronunciamentos do 

adolescente nas sentenças, nem aos históricos e contextos de vida em que os 

atos infracionais foram praticados; e quando ocorre é no sentido de criminalizar 

condutas revelam comportamentos do adolescente, mesmo que atípicas. A 

                                                 
48 Cabe destacar que em todas as sentenças, a defesa técnica contou com a participação de 
defensores públicos, o que comprova a situação sócio-economica do adolescente e seus familiares.  
49 Durante o ano de 2009, 4 processos foram extintos devidos á morte do adolescente. 
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presença de testemunhas de defesa também quase inexiste, ou pelo menos, 

não cita seu depoimento na sentença judicial.  

Outro elemento percebido foi que os adolescentes, em sua extensa 

maioria, estavam respondendo a outros processos de responsabilização, os 

quais sempre eram lembrados na sentença como justificativa de “mal 

comportamento” . 

Tentou-se destacar trechos mais significativos da sentença, que 

denunciassem os elementos centrais justificadores da orientação da medida 

socioeducativa. Outro ponto relevante revela o que diversos estudos sérios já 

publicizaram a respeito da realidade brasileira, que a maioria dos atos 

infracionais cometido foram contra o patrimônio; roubo, furto, tentativa de roubo, 

e até a tentativa de furto representam cerca de 80% dos processos; porte de 

armas e tráfico de drogas seguem logo depois na estatística da incidência. A 

medida mais aplicada foi a da internação.   

Percebe-se também um uso freqüente de uma linguagem, carregada de 

resquícios do Código Penal, como circunstâncias atenuantes, agravantes, 

motivo torpe, que contribuem no processo de responsabilização do adolescente 

em conflito com a lei. Outra constatação relaciona-se com uma não apropriação 

por parte dos juízes, dos princípios processuais que poderiam ser utilizados 

como o da retributividade da medida (em relação ao ato infracional), bem como 

da necessidade de aplicação do Direito Infracional, ou o princípio da 

economicidade, segundo Moraes da Rosa (2005, p.151), compondo o cenário do 

garantismo jurídico.  

Percebe-se também a referência a decisões em sede de tribunais, ou seja, 

jurisprudência como mecanismo legitimados dos argumentos elencados, porém 

datados do final dos anos 90; revelando interpretações conservadoras, e 

discriminatória em relação à comportamento, condutas dos adolescentes. Em 

um acórdão citado, lê-se até sobre a autorização para que os adolescentes 

possam cumprir a medida socioeducativa em delegacias, no caso de não existir 

locais adequados ao seu atendimento. Mesmo considerando todas as críticas as 

poucas delegacias especializadas daí infância, não parece possível admitir uma 

adequação destes locais a uma proposta que dialogue com os adolescentes, 
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numa ruptura da lógica do sistema penal, até porque ambas representam o 

poder do isolamento sobre os corpos, numa perspectiva foucaultiana.  

 

a) Sobre os fundamentos da responsabilização, penalização, e punição aos 
adolescentes.  

"A inimputabilidade do adolescente simplesmente o exclui da resposta 

prevista no Código Penal, mas não o torna isento de qualquer 

responsabilidade, a qual se definirá segundo os critérios da lei especial, o 

ECA."  

"de outro modo, não é porque a violação de norma penal foi praticada por 

adolescente que o ordenamento jurídico pode prescindir de coibi-la." 

"o Eca, pois, na opinião de seus redatores, de fato consagra um sistema 

de responsabilização penal do adolescente" 

 
"restando provada a autoria e materialidade, é imperioso suprir a lacuna 

deixada pela família desidiosa e pela sociedade indiferente. A punição 

não pode ser afastada, tem que se adequar ao adolescente e ao ato 

infracional cometido" 

 

"A necessidade de segurança é vital de forma que a prática de ato 

equiparado a crime faz nascer uma pretensão de defesa social" 

 

"Ao adolescente, pessoa em estágio de desenvolvimento, são previstas 

algumas medidas socioeducativas quando do cometimento de atos 

infracionais. Tais medidas são suficientes e capazes de reinserir os 

adolescentes em conflito com a lei no convívio social, favorecendo assim, 

a sua educação e socialização." 

 

"Enquanto o Direito Penal se preocupa em tutelar os bens jurídicos, o 

Direito menorista se preocupa com o próprio menor, ser humano ainda 

em formação" 
Observa-se nos argumentos a idéia predominante de que o adolescente 

precisa ser punido por seus atos, mesmo que sob o pretexto de ser para o seu 

próprio bem , já que ele é identificado como  “ser humano ainda em formação”. A 

condição peculiar de desenvolvimento do adolescente não deverias ensejar a 

uma negação da autonomia de ser, da construção de vida deste sujeito, de 

forma a entender que os termos “ autoria e materialidade” são transferidos do 

Direito Penal, resguardando uma lógica perversa, de tratamento, isolamento, 
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para o seu próprio bem . Percebe-se claramente uma confusão a respeito do 

que representa o Direito Infracional , e quais os princípios e possibilidade do 

processo de responsabilização do adolescente. resquícios do Código Penal, 

como circunstâncias atenuantes, agravantes, motivo torpe, que contribuem no 

processo de responsabilização do adolescente em conflito com a lei. Outra 

constatação relaciona-se com uma não apropriação por parte dos juízes, dos 

princípios processuais que poderiam ser utilizados como o da retributividade da 

medida, em relação ao dano causado a outrem, e o da necessidade do Direito 

infracional.  

 
b) Sobre os fundamentos e objetivos das medidas socioeducativas: 

 
"não se sabendo se estudam, se são ou não usuários de drogas, se tem 

assistência familiar, ou seja, não houve qualquer preocupação em se 

colher dados sobre a condição individual dos adolescentes em que muito 

prejudica a melhor medida socioeducativa a ser aplicada" 

"a medida de internação provisória colabora para uma maior reflexão 

acerca de seus atos e comportamentos" 

"visando, pois, a reeducação e a ressocialização, satisfatória parece impor-

lhes a medida de liberdade assistida" 

"com relação à aplicação da medida socioeducativa, há de se considerar a 

participação do representado no evento bem como a primariedade. Assim, 

no caso presente...adequa-se melhor ao caso a medida socioeducativa de 

liberdade assistida, pois  a punição tem que se adequar às condições do 

adolescente" 

 

"Impondo-se coercitivamente ao cidadão, enquanto expressão do poder 

estatal, interferindo em sua esfera de liberdade individual, a medida 

socioeducativa também terá um impacto aflitivo que funcionará na 

prevenção geral. " 

"Neste passo viável afirmar-se que a pena é socioeducativa e que a 

medida socioeducativa é punitiva. Seus objetivos são os mesmos: 

defender a sociedade das condutas criminosas através da prevenção geral 

e ressocialização do infrator" 

"A medida socioeducativa, enquanto resposta imediata à ação ilícita, vai 

cumprir este papel, impondo-se coercitivamente ao transgressor como 

instrumento para sua socialização ajustada”  
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"Tratando-se o adolescente de pessoa ainda não amadurecida, não pode 

ser objeto de sanção. Destituída de caráter punitivo pelo próprio 

ordenamento jurídico, a medida socioeducativa assumiria então natureza 

tutelar, de proteção do jovem, fixada em favor de sua ressocialização" 

 

A medida socioeducativa é identificada como salvadora do adolescente 

que “ainda não amadurecido” comete atos ilícitos. Mas a medida também é 

apresentada como resposta a sociedade que se encontra violada no direito a 

segurança, portanto sendo reforçada sua pretensão de prevenção geral.  

 
c) Algumas justificativas à implementação da medida de internação: 

"conclui-se que o adolescente necessita refletir sobre seu modo de vida 

desregado e o futuro que pretende seguir" 

 

"entendendo necessitar de tratamento mais personalizado a fim de que 

adote uma mudança de comportamento e volte a integrar a comunidade" 

 
 

d) Descortinando uma sentença: Um adolescente comercializa drogas no 

seu bairro, e responde por infração denominada tráfico de drogas. 
"O adolescente é inimputável, mas não é impune, responde conforme à 

legislação especial que leva em conta a capacidade peculiar de 

desenvolvimento, enquanto incompleto física, afetiva e intelectualmente." 

 

"Conclui-se, portanto, que a verdadeira prevenção da criminalidade é a 

justa distribuição do trabalho, do lazer, da cultura, da saúde, enfim é o 

exercício da justiça social" 

 

"A escolha da medida socioeducativa a ser aplicada ao adolescente infrator 

deve levar em conta a possibilidade de levá-lo à autocrítica, permitir a 

afirmação de valores ético-sociais, como alguém que pode e deve se 

transformar, aprendendo moralmente." 

 
A sentença revela o que o adolescente afirma em audiência; o discurso 

do adolescente é algo incomum na amostra pesquisada.  

 
"Que atribui conduta infracional ao uso de drogas, tais como maconha e 

crack. Que sustentava o vício com a prática de roubos. Que nunca foi 

encaminhado a qualquer instituição de desintoxicação.Urge que haja um 
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acompanhamento cuidadoso, muito mais por se primar a justiça pelo bem-

estar em todas as áreas na vida da crianças e do adolescente." 

 

"O adolescente infrator declarou, sem rebuço, que vendia crack nas 

imediações de sua casa e como o resultado da venda comprava roupas" 

 

A leitura das sentenças revelam uma prática judicial, em que o ator juiz é 

chamado pra opinar sobre tudo o que escolher em relação ao dado concreto, a 

partir de sua conveniência. Tal fato, conjugado com a situação de desinformação 

que muitos adolescentes e familiares se encontram constrói uma relação 

desigual no diálogo entre os sujeitos. Acerca disso, invocamos reflexões de 

Bourdieu: 
a situação judicial funciona como lugar neutro, que opera uma 
verdadeira neutralização das coisas em jogo por meio da “des-
realização” e da distanciação implicadas na transformação da 
defrontação directa dos interessados em diálogo entre mediadores. Os 
agentes especializados, enquanto terceiros – indiferentes ao que está 
directamente em jogo (o que não quer dizer desinteressados) e 
preparados para apreenderem as realidades escaldantes do presente 
atendo-se a textos antigos e a precedentes confirmados – introduzem, 
mesmo sem querer nem saber, uma distância neutralizante a qual, no 
caso dos magistrados pelo menos, é uma espécie de imperativo da 
função que está inscrita no âmago dos habitus: as atitudes ao mesmo 
tempo ascéticas e aristocráticas (...) constantemente lembradas e 
reforçadas pelo grupo dos pares (...).(BOURDIEU,2000,p.245) 

 
e) Referências ao mal comportamento do adolescente para justificar a 

responsabilização do ato infracional.  

 
"Ficou noticiado o envolvimento do representado com gangues e ao deleite 

da marginalidade. Ficou demonstrado o seu mal comportamento social na 

comunidade, aterrorizando as pessoas que lá residem, expondo-os ao 

perigo. Sua conduta autoriza a aplicação da medida socioeducativa de 

internação" 

 

"apesar de não existir sentença (de) ato infracional anterior ao fato 

praticado pelo representado, o mesmo possui uma conduta desregada, 

conforme certidão de antecedentes infracionais, demonstrando que o 

exercício de seu direito à liberdade ambulatória (apresenta) um elevado 

risco à sociedade cearense, mormente porque totalmente fora do controle 

dos pais ou responsáveis" 
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"adolescente de péssima conduta social, marcada pela absoluta falta de 
controle dos pais ou responsáveis legais, reclamando a imediata 

intervenção do Estado Juiz, seja para conter a onda de criminalidade 

juvenil, seja para suprir a total ausência de autoridade paternal, decorrente 

do exercício regular do poder familiar, praticamente inexiste no caso, 

merecendo realce de conteúdo negativo o fato do mesmo não estudar e 

nem trabalhar, o que tem lhe propiciado mais disponibilidade de tempo 

para usufruir da sua equivocada, desorientada e perniciosa liberdade 

juvenil, em detrimento da paz social dos cearenses, bem como de 

turistas nacionais e estrangeiros que visitam Fortaleza, com deletérias 

conseqüências sobre a economia do Estado do Ceará, e Município de 

Fortaleza, mas principalmente sobre a sua própria formação, enquanto 

pessoa em desenvolvimento" 

 

 
f) Ciclos de violências: Os fatos versam sobre uma adolescente,que é 

usuária de drogas e vive na rua, e para comprar o entorpecente, obriga as 

sobrinhas de seu ex-namorado a pedir esmola para ela. O ato infracional 

a ela imputado foi de lesão corporal grave. Observa-se que embora, 

possível legalmente, a medida de proteção, enquanto direito de 

assistência aos adolescentes e familiares, previstos no Estatuto da 

Criança e do Adolescente não foi cumprido, sendo indicado a ela a 

internação pela sua conduta em detrimento da paz social dos cearenses, 

sendo sua conduta um prejuízo imensurável para sua própria formação, 

enquanto pessoa em desenvolvimento". Nesta mesma sentença, a 

adolescente é identificada como "sem limites individuais e sociais", e 

classificada como "pessoa incomum" 

 
"apesar de teoricamente primária, a representada confessou envolvimento 

com drogas, declarando-se usuária e ao mesmo tempo traficante, 

realçando viver pelas ruas e albergues da capital, em razão de haver 

fugido da casa de sua mãe, alegando ter sido violentada sexualmente por 

seu padrasto e não contar com o apoio de sua mãe, justificando-se a 

intervenção extrema do Estado"  

 
g) Sobre atos infracionais, adolescência e segurança pública: 

 
"nenhum argumento justificativa o comportamento infracional do 

representado, na medida em que se afasta da normalidade social 
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cearense, da decência, moralidade e legalidade, redendo-se à famigerada 

Lei de Gerson, ou seja, tentando levar vantagem em tudo" 

"aumentando as estatísticas da criminalidade infanto-juvenil, cuidando-se 

de motivo tacanho e despropositado, que reclama maior censurabilidade 

jurídica" 

 

Os atos infracionais são identificados como desvios de conduta do 

adolescente que precisa trabalhar para ser reinserido na sociedade; por outro 

lado, um discurso absoluto, e por isso ingênuo ou outra adjetivo que não cabe 

dizer aqui, é defende que não hã justificativas para a prática de infrações pelos 

adolescentes, como se o juiz tivesse o dom de controlar o comportamento e 

atitudes do sujeito. Identificados como defeitos morais, a expressão dos atos 

infracionais existe uma política de educação, que seria a medida socioeducativa.  

 Percebe-se que não há brechas para um processo justo,que dialogue 

com o adolescente enquanto o sujeito,em sua autonomia, e que respeite 

parâmetros objetivos e transparentes no processo de julgamento, cujo ônus e 

deve cabe somente ao Estado, porém em último caso, e de forma a garantir a 

dignidade e os processos de construção dos sujeitos.  

 
(...) o conteúdo prático da lei que se revela no veredicto é o resultado 
de uma luta simbólica entre profissionais dotados de competências 
técnicas e sociais desiguais, portanto, capazes de mobilizar, embora de 
modo desigual, os meios ou recursos jurídicos disponíveis, pela 
exploração das “regras possíveis”, e de os utilizar eficazmente, quer 
dizer, como armas simbólicas, para fazerem triunfar a sua causa; o 
efeito jurídico da regra, quer dizer, a sua significação real, determina-se 
na relação de força específica entre os profissionais, podendo-se 
pensar que essa relação tende a corresponder (tudo o mais sendo 
igual do ponto de vista do valor na equidade pura das causas em 
questão) à relação de força entre os que estão sujeitos à jurisdição 
respectiva.( BOURDIEU,2000,p.224) 
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3.5 Percursos internos: os bastidores de uma pesquisa de campo   
 
  

“Se o olhar e o ouvir podem ser considerados como os 
atos cognitivos mais preliminares no trabalho de 
campo..é, seguramente, no ato de escrever, portanto, 
que a questão do conhecimento torna-se tanto ou mais 
crítica.” (OLIVEIRA, 2000, p. 22) 
 

 
 Compartilha-se neste espaço um pouco de algumas percepções, das 

observações, dos diálogos, muitas vezes inesperados no processo da pesquisa. 

O contato com o Outro sempre traz algo que nos provoca leitura e reflexões. O 

desafio era freqüentar novamente os espaços dos Juizados da Infância, e 

exercitar um estranhamento diante dos discursos e práticas ali realizadas. O 

distanciamento que permitisse além de críticas ou simpatias pessoais passadas 

advindas da interação com alguns sujeitos, enxergar a prática institucional com 

os adolescentes em conflito com a lei.  

  Há estudiosos que pensam o encontro entre pesquisador e ator social 

como intrinsecamente conflituoso, mas tal compreensão apresenta-se em uma 

perspectiva positiva deste encontro. Outros compreendem tal relação como uma 

forma de dominação do pesquisador, que detêm as possibilidades geradas no 

campo desta interação.  A escolha metodológica ora feita enfrenta o risco que o 

encontro interacional pode gerar na formulação e proposição de questões,e suas 

respostas;  e conforme alguns estudiosos - Goffman e Berreman, compreende o 

movimento pesquisador/pesquisado como gerador de potencialidades mútuas 

(MINAYO, 2004, p.213) 

A presente pesquisa compreende o encontro entre pesquisador e 

entrevistado como um espaço de troca de saberes, em que ambos são 

responsáveis pelas descobertas (MINAYO, p.210). Neste exercício acadêmico, o 

encontro entre a pesquisadora e os atores sociais justifica-se pela possibilidade 

de discussão sobre as práticas institucionais do Judiciário cearense em 

processos de responsabilização juvenil, sob o paradigma normativo do Estatuto 

da Criança e do Adolescente. Identificou-se o papel relevante, pra não dizer, 

determinante, que um Juiz assume ao ter o poder de decisão nos processos 

judiciais que versam sobre adolescentes em conflito com a lei.  
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A entrevista é tida como uma possibilidade de interação entre 

pesquisador e entrevistado, numa perspectiva em que ambos podem contribuir 

com a descoberta intentada pela pesquisa. Assim, algumas questões novas 

surgem e atualizam ou modificam as situações problemas pensadas pela 

pesquisadora.  Levou-se em consideração também a reflexão de que a troca de 

informações entre os sujeitos participantes são influenciadas pela natureza 

deste encontro (MINAYO, 2004, p. 2010).  

Inicialmente, foi socializado entre os entrevistados a proposta inicial de 

identificar a práxis do Judiciário cearense a partir da função exercida pelos juízes 

na contemporaneidade. Tomando o cuidado de mitigar uma influencia, por 

ventura, negativa da proatividade do pesquisador no caso concreto, foi 

possibilitada a criação de um ambiente propenso a livre expressão dos atores 

entrevistados a respeito das questões indagadas. Não se queria ter uma postura 

julgadora diante do que foi dito; o objetivo não era constranger os emissores 

com os quais interagimos, mas tentar explorar ao máximo outros  olhares e 

percepções, críticas ou não, sobre a relação entre direito, norma, sociedade, 

responsabilização, judiciário, recebendo também provocações destes sujeitos. 

Interessante notar que no diálogo com os juízes, percebeu-se uma 

disposição em narrar sobre os aspectos positivos de um avanço legal na seara 

infracional, sendo necessário que o Estado, aqui o Poder Executivo, exercesse o 

seu papel de efetivar políticas públicas. É muito forte a idéia de separação 

concreta entre os Poderes, e que o Judiciário, deve julgar muitas vezes, o que  a 

Administração Pública pode ter causado pela não garantia de políticas públicas. 

Apesar de ter insistido em tentar problematizar o papel do Judiciário, os 

processos de comunicação social sobre o direito e as desigualdades sociais; 

esse tema não seduziu a retórica dos juízes. 

Outro elemento interessante foi a indisposição de um entrevistado a 

participar da pesquisa, porque já estava atuando no crime agora, e a criança 

ficou no passado. Só faltou completar com Graças a Deus! Apesar de um 

esforço em explicar as justificativas da pesquisa; o peso nas costas de um juiz 

criminal- infracional não permitiam refletir sobre esta prática.  

Foi interessante perceber no dialogo com um ex-juiz, a percepção de que 

só quem fosse muito humano, poderia atuar com este tema. Refleti sobre como 
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os espaços e deveres públicos, assumidos sob um compromisso político 

comum, é relativizado a depender do comportamento do juiz. Sobre isso, uma 

servidora de uma Vara reportou ao fato de que aquele juiz era bom demais, 

pessoa legal, maravilhosa, vai fazer falta no Juizado.  Isso provocou reflexões 

sobre até que ponto nossa conduta pessoal relaciona-se com o olhar sobre o 

trabalho público exercido. 

Desde a apresentação do tema de pesquisa ao coordenador das Varas 

da Infância e Juventude de Fortaleza, à época até a leitura de sentenças 

judiciais, diversos questionamentos sobre o presente trabalho surgiram. Qual 

sua finalidade? Qual a problemática identificada? As aberturas para descobrir 

outros nós entremeados aos problemas visibilizados?  

 A surpresa de muitos atores jurídicos, profissionais desta política de 

ressocialização no âmbito do Judiciário quando do contato com a pesquisa 

revelou diversos elementos deste espaço. Algumas pessoas disseram ser 

importante fazer reflexões neste tema, que é tão abandonado pelos atores de 

justiça, e que queria ter acesso ao trabalho depois.  

 Então, o diálogo com os profissionais das varas da infância, que iniciou na 

defensiva, foi encontrando brechas que informavam que não se tinha o intuito de 

pré-julgar nenhuma pessoa nem seu trabalho,a priori, mas pensar o sistema de 

justiça, com os desafios e limites, sob uma perspectiva pública. 

 A rotina pode ajudar a "embaçar "o olhar sobre o que se está fazendo, e 

confesso que depois de horas a fio, lendo as sentenças, as extinções de 

processo, as remissões, pensei aí meu Deus, o que se esperar de um 

profissional naquele ambiente, com aquela proposta, com a (precária) estrutura. 

Será que eu também construiria sentenças padrões, discursos de autoridade 

diante do adolescente enquanto eles esperam as audiências??? 

 Como resultado dessa experiência de campo, diversos questionamentos 

acerca das relações de poder entre os atores que fazem uma Vara da Infância, e 

os adolescentes e familiares foram semeados, assim como a reflexão sobre a 

legitimidade construída socialmente sobre os papéis ideais e reais de um juiz da 

infância e da juventude. Muitas indagações vêm à tona ao lembrar das dúvidas e 

anseios daqueles que se encontram com a sensação de que suas vidas estão 

nas mãos  de um juiz.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS OU INDAGAÇÕES INCONCLUSAS  
 

 
Quando se finda um trabalho, encontram-se mais dúvidas e questões, 

que em muito contribuem para o processo de aprendizado acadêmico.  A 

proposta inicial consistia em (re)conhecer os fundamentos teóricos no processo 

de responsabilização de adolescentes que cometem algum ato infracional.  

O mergulho na história brasileira, sobretudo, demonstrou que o ser 

crianças e adolescente passou por um lento e sofrido processo de construção e 

afirmação de identidades. Diversas violências foram direcionadas a este grupo, 

que conjugadas com opressões de geração, gênero e classe repercutiram em 

profundas resistências a este cenário. Não se pode falar que no passado, 

adolescentes viviam melhores. Cada tempo tem o seu próprio processo de 

significantes sócio-culturais que permitiram que os discursos do medo, do 

controle, da segurança sejam utilizados para tolher a energia criativa dos 

adolescentes, em especial. 

Neste sentido, a transformação de mecanismos legais de proteção e 

afirmação de direitos a este segmento social ainda clama pela necessidade de 

luta e organização para construção cotidiana de sociabilidades mais justas e 

solidárias com os diferentes sujeitos em movimento. 

Importante foi tentar fugir do senso comum de que todo adolescente 

pobre é um pretenso infrator. Esta etiquetagem midiática responde ao interesse 

de tolhimento do desenvolvimento do adolescente. As infrações, que em sua 

maioria, são contra o patrimônio, representam muitas vezes respostas à 

necessidades criadas pela sociedade do consumo, ou experiências de ruptura 

com o que é proibido, ou podem refletir um processo de violência intrafamiliar. 

As leituras no campo da criminologia crítica e psicanálise elucidam a tentativa de 

sentir prazer e se forjar na descoberta do que é ou não permitido do 

adolescente, que o direciona a exercer atos, tomados pelo pacto social coletivo, 

em tese, solidário, como ato infracionais.   

A percepção de que algo é uma infração e de que a resposta institucional 

a isso não é pior do que a vida que se leva, ou maior do que o desejo de viver 

experiências de autonomia, superioridade, masculinidade tem levados 
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adolescentes a comporem os quadros estatísticos dos centros de internação; 

onde a ordem é o desrespeito aos direitos fundamentais.  

O Estatuto da Criança e do Adolescente representou de fato um avanço 

legislativo e político, já que fruto, da mobilização social em prol de direitos. Mas 

a realidade predominante é que se rasga todos os dias esta carta legal. Isto 

talvez me leve a pensar que é necessário o processo educativo; numa 

perspectiva emancipatória dos agentes de justiça,sobretudo.  

Em se tratando da seara infracional, a perspectiva de afirmação de todos 

adolescentes enquanto sujeitos de direitos inaugurou outros mecanismos que 

possibilitassem a responsabilidade do adolescente pela prática de condutas 

atentórias a determinados bens jurídicos. Ao mesmo tempo, em que reservou 

locais específicos para o cumprimento das medidas socioeducativas, prazos 

para avaliações da internação, defesa técnica do adolescente, direito a falar e 

ser ouvido, o Estatuto ainda guarda resquícios de uma perspectiva 

adultocêntrica e criminalizante do ser adolescente e de suas condutas.  

Pode-se citar a possibilidade de decretação de internação provisória, a 

internação sanção, bem como a afirmação do caráter pedagógico da medida 

como fundamento de correção de comportamento, características, julgados 

incorretos ou desviantes pelos juízes, muitas vezes a partir da idéia de mundo 

que ele acredita.  

O Estado enquanto regulador das práticas sociais, afeta e é afetado pela 

dinâmica de relações desenvolvidas. O exercício de efetivação de princípios 

constitucionais como a dignidade, solidariedade não podem restar prejudicados 

durante a prática perpetrada na seara da administração da justiça juvenil. 

Parece-me que estamos deixando nos seduzir pela linda letra da lei, que 

afirma direitos a todos, e que todos são iguais, e esquecendo que os homens 

são seres complexos, e quando permitidos, pelo pacto do Estado Democrático 

de Direito, exercitar o poder de responsabilizar, só o é justificado pela afirmação 

de direitos fundamentais de crianças e adolescente, não podem utilizar o que 

quiserem como argumentos para necessária reeducação, reinserção social dos 

adolescentes.  

Quando se apresenta conveniente, os fundamentos penais são utilizados 

acriticamente no processo de responsabilização, a despeito das nefastas 
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conseqüências que tem causado ao sistema carcerário. A proposta de se 

delimitar princípios e normas para a prática do direto processual infracional pode 

até beber da fonte garantista, mas ela se coloca diante do desafio de utilizar 

minimamente os mecanismos estatais para restringir direitos, como forma de 

responsabilizar o adolescente que comete ato infracional.  

Compreendo a reflexão trazia por Morais da Rosa e tantos outros como 

uma pista desafiadora para refletirmos sobre os processos de construção da 

administração judicial de conflitos na seara infracional. Não se pode fechar os 

olhos para a realidade da prática menorista a que se observa ainda hoje, porém 

a aceitação de um modelo adaptado do sistema penal para adolescentes, 

promoverá  um retrocesso e, ao meu ver, alimentará discursos a favor de 

redução da maioridade penal.  

Penso ser necessário refletir sobre a que serve as medida 

socioeducativas realmente, bem como mecanismos extrajudiciais de resolução 

de conflitos que envolvam a prática de ato infracional.  

Resgatar a criticidade diante da leitura jurídica que se faz dos conflitos 

percebidos na adolescência, representa a não conformismo com a maré atual 

que tem provocado apenas destruição de histórias de vida, e não uma efetiva 

política de segurança. Creio ser fundamental, aliás, ressignifircamos o que seria 

política de segurança, e pensar como isto pode repercutir de fato em política 

públicas intersetoriais, que atuam na perspectiva de garantia real dos direitos 

fundamentais.  

O Juizado da Infância e da Juventude não tem se mostrado o que o texto 

do Estatuto lhe indica. Não se tem a presença de profissionais de outras áreas, 

com o fito de reforçar o diálogo com o adolescente, e provocar práticas 

afirmadoras de direitos neste ambiente. Porém, penso que, embora necessário, 

uma maior processo de formação dos atores jurídicos, e campanhas 

informativas na sociedade, não pode se fugir de refletir os fundamentos teóricos, 

com repercussões técnicas, acerca do deste poder estatal na responsabilização 

do adolescente. Se não, corre-se o risco de continuarmos afirmando direito a 

torto e a direito, pra que o menino deixe sua vida equivocada e libidinosa.  
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APÊNDICE 
 
 
 

Guia para entrevista semi-estruturada direcionada aos entrevistados.  

 

 

 

1-  Qual a compreensão do Judiciário acerca da afirmação e efetivação 

dos direitos de crianças e adolescentes?  

 

2- Qual o papel do juiz nos processos de responsabilização de 

adolescentes em conflito com a lei?  

 
 

3- Qual o papel desempenhado por outros atores de justiça, como 

promotores e defensores públicos? 

 

4- Como se dá o processo de formação de um juiz da Vara da Infância e 

da Juventude? 

 

5- O que o motivou a ser juiz da infância e da Juventude? Quais as 

dificuldades encontradas no exercício da profissão?  

 


