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Resumo: As reflexões pautadas neste trabalho decorrem do referencial bibliográfico 
consultado para elaboração da Dissertação de Mestrado do Curso de Serviço Social pela 
Unioeste campus de Toledo/PR. Tem como objetivo refletir sobre a historicidade dos direitos 
humanos e como se efetivam junto aos adolescentes em cumprimento de medida 
socioeducativa de internação. As bases consultivas do estudo foram pautadas nas 
referências bibliográficas a partir de uma perspectiva crítica e nas legislações que 
contribuíram para a construção do referencial jurídico da política da criança e do 
adolescente em território nacional. 
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Abstract: The thoughts in this paper work come from the books search of the Master's 
Degree Report of the Couse Social Service from Unioeste Toledo/PR Campus. Has a main 
goal to think about the historicity of human rights and how they got effective with teenagers in 
socioeducative internation. This consultives bases that study were taken from bibliographics 
references fron a critic perspective and the legislations  that contributed for the construction 
of the juridic referencial of child and teenagers politic in national territory. 
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1. INTRODUÇÃO 

 O exercício de refletir e investigar cientificamente sobre os direitos humanos e a 

socioeducação decorrem da experiência de trabalho nos Centros de Socioeducação I e II de 

Cascavel, onde se observou um cotidiano desconexo a partir do que preconizam as 

legislações e a realidade do sistema socioeducativo no Brasil que expressa às violações de 

direitos. 

 A promulgação da Constituição Federal de 1988 se constituiu num avanço à medida 

que formulou juridicamente a base de direitos para todo cidadão. A partir do texto 
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constitucional, dois anos depois, em 1990 foi promulgado o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, estabelecendo as diretrizes para o atendimento desse público a partir da 

doutrina da proteção integral. De modo específico o Estatuto possibilitou que o adolescente 

autor de ato infracional fosse reconhecido como sujeito de direitos que, por estar nessa 

condição, não pode ser despido da proteção integral que a Lei lhe confere. 

 A partir disso, nos propomos num primeiro momento compreender o contexto no qual 

estão envoltas as questões pertinentes a legislação sobre o contexto socioeducativo junto 

ao adolescente privado de liberdade, considerando sua trajetória desde o Código de 

Menores de 1927 até a implantação do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – 

Sinase, de 18 de janeiro de 2012, que se constitui num guia para a implementação das 

medidas socioeducativas, tanto em meio aberto, quanto em meio fechado1.  

 Num segundo momento buscou-se refletir sobre o processo de construção e 

efetivação dos direito humanos junto ao adolescente em conflito com lei, a partir um 

contexto societário em que o modo de produção interfere diretamente nas relações sociais, 

políticas e principalmente econômicas. Os conceitos sobre os direitos da pessoa humana 

são divergentes, mas há concordância, a partir dos autores pesquisados para a elaboração 

desde trabalho, de que a instituição de um aparato jurídico-formal não garante, segundo 

FLORES (2009), a efetividade de acesso a bens necessários a uma vida digna de qualquer 

cidadão.  

 As reflexões aqui propostas pautaram-se em referenciais bibliográficos e legislações 

sobre a política da criança e do adolescente, considerando que sua principal vantagem, 

“reside no fato de permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito 

mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente”. (GIL, 2002, p. 45).  

2. O SISTEMA SOCIOEDUCATIVO NO BRASIL NA PERSPECTIVA DA PROTEÇÃO 
INTEGRAL 

O atendimento socioeducativo destinado aos adolescentes autores de ato infracional, 

na perspectiva dos direitos humanos, tem seu marco a partir das legislações de âmbito 

nacional e internacional2. No Brasil a promulgação da Constituição Federal de 1988 e 

Estatuto da Criança e do Adolescente possibilitaram a implantação do Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo – Sinase – entre 2006 e 2012. Não há como desconsiderar, no 

entanto, o percurso percorrido desde o Código de Menores até as referidas Legislações. Ao 

mesmo tempo se faz necessário compreender em quais circunstâncias e condições 

históricas essas normativas se fizeram presentes. 

                                                           
1
 As medidas socioeducativas a serem cumpridas, tanto em meio aberto, quanto em meio fechado estão previstas no Artigo 

112 do Estatuto da Criança e do Adolescente. (BRASIL, 1990). 
2
 Regras Mínimas das Nações Unidas para a administração da justiça da infância e da juventude – Regras de Beijing (1985); 

Diretrizes das Nações Unidas para prevenção da delinquência juvenil – Diretrizes de Riad (1988); Regras Mínimas das Nações 
Unidas para a Proteção dos Jovens privados de liberdade (1986).(Curitiba,2013). 



As discussões versando sobre o atendimento a esse público e as formas de 

assistência aos “menores” abandonados são materializados, segundo Cossetin (2012), no 

primeiro Código de Menores de 1927. 

Com a promulgação desse Código instituiu-se um novo entendimento sobre a 

infância, sobressaindo duas categorias de crianças: aquela pertencente à uma determinada 

família e a abandonada. “E ainda nesse segundo abstrato se encontra outra divisão: entre 

os abandonados coitadinhos, recém-nascidos e os menores perigosos que precisam ser 

recuperados”. (TRINDADE, 1993, p. 239 apud. COLOMBO, 2006, p. 84). Eram penalizados 

aqueles que não se adequavam ao sistema de normas estabelecidas pelos dogmas da 

igreja ou à filosofia das entidades que os assistiam. A função assistencial, nesse contexto 

era apenas simbólica, considerando a inexistência de ações legais para todas as crianças e 

adolescentes. Filhos de escravos, negros, desprovidos de condições financeiras não eram 

reconhecidos como sujeitos dignos ao exercício da cidadania, ficando sempre à mercê do 

auxílio dos programas assistencialistas. 

A partir dessa concepção, o governo investia cada vez mais na organização do 

aparato policial sendo que os dirigentes de Estados eram nomeados pela ditadura militar, 

sistema que se responsabilizava em dar continuidade ao controle social de forma rígida e 

repressiva. A pobreza era analisada e tratada como caso de segurança nacional, logo 

crianças e adolescentes mais desprovidos economicamente estavam sempre a mercê de 

tais comandos. (COSSETIN, 2012) 

A construção social e ideológica desse Código propiciava o 

  
[...] o enquadramento do público infanto-juvenil pobre na categoria de menor. Uma 
vez categorizado pejorativamente neste grupo, estava sujeito ao cumprimento de 
normas legais que previam a sua inserção no trabalho desde tenra idade, o que iria 
ajudar em sua recuperação e diminuir sua periculosidade. Esses objetivos seriam 
alcançados por meio da disciplina e do trabalho. Assim, se reeducariam os 
moralmente abandonados e até mesmo os que cometiam crimes. (COSSETIN, 
2012, p. 74) 

 
O Código de Menores previa plenos poderes para que os juízes aplicassem as 

penalidades que julgassem pertinentes àqueles que cometiam determinados crimes e que 

destituíssem o “pátrio poder” daqueles que se encontravam em situação não condizente 

com os parâmetros societários naquele período. Normalmente, a medida mais 

frequentemente tomada era a de colocar as crianças e os adolescentes sob a tutela do 

Estado. E sob justificativa de zelar pela sua proteção muitas delas foram institucionalizadas 

e perderam completamente o referencial de relação familiar. 

Essa Lei Instituía uma intervenção fundamentada, segundo Zaniani (2012), no 

binômio carência-delinquência e estabelecia diretrizes para o trato com a infância e a 

juventude de uma determinada classe social. Além disso, regulamentava “questões que iam 



desde as medidas a serem aplicadas aos menores abandonados, aos delinquentes, à 

regulamentação do trabalho infantil, até sobre a tutela [...] e a liberdade vigiada”. (ZANIANI, 

2012, p. 65). 

No ano de 1979 foi instituído o segundo Código de Menores que, a partir das 

considerações de Colombo (2006), previa uma conexão em nível estadual entre o Judiciário, 

a Assistência Social e o Instituto de Assistência ao Menor (IAM) estabelecendo um corpo 

técnico para realizar a triagem dos adolescentes para posterior internamento. Contudo, essa 

Lei não alterou o aparato ideológico repressivo presente no Código de 1927. Somente a 

partir da promulgação da nova Constituição Federal em 1988, das Declarações 

internacionais e das lutas dos movimentos sociais é que houve a indicação da necessidade 

de criação de uma Lei que substituísse o Código de Menores.  

Assim em 1990, foi promulgado o Estatuto da Criança e do Adolescente que 

estabelece as novas diretrizes para as ações destinadas a esse público especificando as 

medidas socioeducativas cabíveis ao adolescente que praticou um ato infracional 

respeitando, no entanto, sua condição de especial desenvolvimento. 

A partir do que preconiza o Capítulo IV, nos Artigos 112 ao 128 do Estatuto as 

medidas socioeducativas constituem-se em Advertência, Reparação do Dano, Prestação de 

Serviços à Comunidade, Liberdade Assistida, Semiliberdade e Internação. Estas têm como 

objetivos: 

 
I – a responsabilização do adolescente quanto às consequências lesivas do ato 
infracional, sempre que possível incentivando a sua reparação; II – a integração 
social do adolescente e a garantia de seus direitos individuais e sociais, por meio do 
cumprimento de seu plano individual de atendimento; e III – a desaprovação da 
conduta infracional, efetivando as disposições da sentença como parâmetro máximo 
de privação de liberdade ou restrição de direitos, observados os limites previstos em 
lei. (BRASIL, 2012). 

 
 A medida socioeducativa de Internação, prevista no Artigo 121 do Estatuto se 

constitui em “medida privativa da liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, 

excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento” (BRASIL, 

1990), diferente dos conceitos previstos no Código de Menores que seguiam uma linha de 

arbitrariedade e repressão sendo a punição o único meio considerado possível para 

“recuperação” desses adolescentes.  

No entanto, ainda que o Estatuto apresentasse propostas de mudanças significativas 

em ralação às intervenções voltadas a esse público, as propostas se limitavam ao plano 

jurídico-formal, não chegando ao seu destinatário de maneira efetiva. Evidenciavam-se 

situações em que adolescentes cumpriam suas sentenças em locais que, além das 

estruturas físicas precárias e inadequadas para alojá-los, também não dispunham das 

demais condições básicas e necessárias (alimentação, vestimentas, acesso a saúde, entre 

outras) ao desenvolvimento da dignidade humana. Tais aspectos ainda denotam uma 



cultura repressiva-punitiva que afeta especialmente a população jovem, negra e pobre que 

constantemente tem seus direitos violados3.  

Ainda que com limitações e sem resultados muito expressivos o Estatuto tem 

possibilitado novos direcionamentos na política da criança e do adolescente. É a partir 

dessa Lei que o adolescente autor de ato infracional tem um espaço, o qual resultará em 

ações especificas que serão previstas no Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo 

– Sinase no ano de 2006, através da Resolução 119 do Conselho Nacional dos Direitos da 

Criança e do Adolescente – CONANDA e, em 2012 com a promulgação da Lei 12.594. Esta 

se constitui num guia para a implementação das medidas socioeducativas já estabelecidas 

pelo Estatuto em 1990. (BRASIL, 2012, p. 13) 

O Sinase, entendido como um “conjunto ordenado de princípios, regras e critérios 

que envolvem a execução de medidas socioeducativas, incluindo-se [...] os sistemas 

estaduais, distrital e municipais, bem como todos os planos, políticas e programas” 

(BRASIL, 2012, p.137) direcionado especificamente para adolescentes em conflito com a lei, 

possibilitou que as medidas socioeducativas previstas no Estatuto se tornassem mais 

concretas. A partir disso, uma nova concepção sobre socioeducação vai sendo discutida. 

Compreende-se que, enquanto terminologia, a socioeducação é algo incipiente 

sendo muitas vezes, restringido a um significado reduzido de espaço da educação voltada 

para a coletividade e que, embora se constitua num direito 

 
[...] é ainda entrecortada por muitas ambiguidades e contradições. Assim para 
efetivar tal especificação, é possível deparar-se com a seguinte subdivisão: uma de 
‘caráter mais protetivo’ (para os que não transgrediram as regras sociais e cujas 
existências sociais estão no liame da ameaça ou violação de direitos) e outra de 
‘caráter mais socioeducativo’, que se destina aos adolescentes que cometeram atos 
infracionais, para os quais a socioeducação deve visar promover uma formação 
educacional que permita integrá-los, satisfatoriamente, ao convívio social. 
(BIDARRA e ROESLER, 2011, p 13-14). 

 
Nesse sentido, a promulgação do Sinase trouxe avanços importantes4 que vão se 

constituindo no âmbito da regulamentação do processo de execução, incluindo outras 

dimensões de sua intervenção (financiamento do sistema, controle de gestão, etc) voltadas 

a esse público. A Lei cria condições possíveis para que o adolescente em conflito com a lei 

possa ser considerado como sujeito e que tem prioridade absoluta por estar em condição 

peculiar de desenvolvimento e assim sendo, digno ao exercício da cidadania.  

Seguindo ainda as considerações de BIDARRA e ROESLER, para “o Sinase a 

                                                           
3
 População jovem e a violação de direitos [...] em 2012, mais de 120 mil crianças e adolescentes foram vítimas de maus tratos 

e agressões segundo o relatório dos atendimentos no Disque 100. Deste total de casos, 68% sofreram negligência, 49,20% 
violência psicológica, 46,70% violência física, 29,20% violência sexual e 8,60% exploração do trabalho infantil. Menos de 3% 
dos suspeitos de terem cometido violência contra crianças e adolescentes tinham entre 12 e 18 anos incompletos, conforme 
levantamento feito entre janeiro e agosto de 2011. Quem comete violência contra crianças e adolescentes são os adultos 
(BRUN, 2013, s/p). 
4
 O fato de considerarmos os avanços proporcionados a partir da promulgação do Sinase, não se esta minimizando a 

importância do Estatuto da Criança e do Adolescente no que concerne às medidas socioeducativas. Aprofundou-se mais 
especificamente no Sinase considerando os objetivos da pesquisa. 



socioeducação  pressupõe a capacidade de ofertar a experimentação, a participação em um 

projeto social compartilhado cujo fundamento seja o da constituição autônoma do ser social” 

(BIDARRA e ROESLER, 2011, p. 14). Dessa forma, a constituição de valores com fins de 

participação do adolescente na vida em sociedade, face a uma perspectiva de ação para o 

exercício da cidadania, tendem a ser ressignificados. 

 A ação socioeducativa, sustentada nos princípios dos direitos humanos encontra de 

modo geral, dificuldade de compreensão e de aceitação. Tais situações são recorrentes, 

dado o desconhecimento do que a Lei preconiza e dos valores intrínsecos à moral e aos 

costumes numa determinada sociedade. Se por um lado há a natureza sancionatória pela 

prática de um ato infracional, por outro e ao mesmo tempo, há a necessidade da defesa do 

direito previsto e pactuado nacional e internacionalmente. 

3. O SIGNIFICADO DOS DIREITOS HUMANOS NO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO  

Não há dúvidas quanto aos avanços que estas legislações trouxeram no campo de 

atuação junto a esse público, ao menos do ponto de vista jurídico-formal, o que caracterizam 

ganhos na perspectiva de direitos. O paradigma da prioridade absoluta previstos na 

Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente é “uma normativa avançada 

e concretamente cidadã” (SALES, 2007, p. 14), porém, a ideologia punitiva e repressiva 

prevista nas Legislações anteriores (Códigos de 1927 e 1979), na prática, não sofreu 

grandes alterações. O discurso ideológico conservador ainda é constantemente suscitado 

nos mais diversos extratos da sociedade especialmente quando se refere ao adolescente 

em cumprimento de medida privativa de liberdade – Internação. Das prorrogativas de 

acesso aos bens que propiciam a efetividade de direitos, grande parcela os adolescentes 

autores de ato infracional ficam alijados. 

 
Assim, o Estado brasileiro fez opção formal por sistema de justiça juvenil calcado 
nos direitos fundamentais, com respeito a direitos e garantias individuais e com foco 
na promoção e proteção dos direitos humanos. Infelizmente, não e isso que se 
comprova na prática. (ALENCAR, 2010, p. 56) 

 
As violações de direitos dentro das unidades de internação, em nível de Brasil, ferem 

os princípios de dignidade5 humana e colocam questionamentos sob o sistema 

socioeducativo do país. Segundo levantamento feito por membros do Conselho Federal de 

Psicologia e Ordem dos Advogados do Brasil no ano de 2006, as violações mais acentuadas 

na maioria dos Estados brasileiros são os espancamentos – por parte de policiais no ato da 

apreensão ou enquanto aguardam em delegacias pela disponibilização de vagas em 

                                                           
5
 Entende-se que o conceito de dignidade humana é amplo e não cabe o desenvolvimento mais aprimorado deste elemento na 

elaboração desse trabalho. Sem a pretensão de minimizar seu significado, por ora, utilizar-se-á a definição de que “[...] a 
dignidade é um fim material. Trata-se de um objetivo que se concretiza no acesso igualitário e generalizado aos bens que 
fazem com que a vida seja ‘digna’ de ser vivida”. (FLORES, 2009, p. 37). 



Unidades socioeducativas; ausência de atividades escolares e profissionalizantes; 

alojamentos superlotados, insalubres, sem higiene e em condições precárias de 

habitabilidade; assistência jurídica deficiente; precariedade ou inexistência de atendimento a 

saúde; maus-tratos, torturas, entre outros. (ALENCAR, 2010, p. 56-57). 

Nos últimos levantamentos sobre o atendimento socioeducativo nos anos de 2011 e 

2012, realizado pela Secretaria de Direitos Humanos dão conta de que são 452 Unidades 

que executam as medidas restritivas e privativas de liberdade. Onde 95% delas destinam-se 

ao atendimento de adolescentes do sexo masculino e apenas 5% atendem adolescentes do 

sexo feminino. Quanto as condições físicas das Unidades e as adequações a partir do 

Sinase, 74,78% delas atendem parcialmente o que é preconizado, 16,74% são inadequadas 

e apenas 6,03% foram consideradas adequadas ao atendimento. (BRASIL, 2011, p. 39). 

Observa-se assim, que a prática de um ato infracional e a condição de privação de 

liberdade tende a desqualificar o adolescente enquanto sujeito de direitos e com 

necessidades materiais e imateriais. O reconhecimento do ser cidadão nesse contexto 

 
parece ser um exercício difícil e, para alguns, inapropriado. Neste contexto de 
indefinições crescem os preconceitos e alastram-se explicações simplistas, ficando a 
sociedade exposta a um amontoado de informações desencontradas e desconexas 
usadas para justificar o que no fundo não passa de uma estratégia de criminalização 
da pobreza, especialmente para os pobres de raça negra. (VOLPI, 2010, p, 9) 

 
Este cenário de segregações é resultante de um modelo de sociedade que, 

historicamente tem excluído esse público da seara de acesso aos bens necessários a uma 

vivencia de forma digna. É inegável que a promulgação de legislações de âmbito nacional e 

internacional, implantadas ou implementadas através Pactos, Convenções e Declarações 

possibilitaram a construção de um novo modelo na política de atendimento aos 

adolescentes autores de ato infracional, na perspectiva de direitos humanos. 

Quanto ao conceito – direitos humanos – não há consenso, mas há, entre os autores 

consultados, concordância de que para que sejam absorvidos e efetivados numa 

determinada sociedade necessitam, segundo Barroco (2011), de consentimento de âmbito 

político e social.  

 
[...] os direitos sempre refletiram os estágios de desenvolvimento das sociedades. 
Os direitos são produtos históricos, resultantes da relação entre as demandas da 
sociedade civil. São oriundos da transformação social ocorrida por meio dos 
conflitos, lutas de classe, processos sociais e políticos que acompanham o 
desenvolvimento econômico da produção e da riqueza. (WENDHAUSEN, 2006, p. 
128). 

 

 Dessa forma, o campo de lutas por direito se dá dentro de uma ordem burguesa, 

logo, também está submetido às determinações das bases constitutivas do capital que lhe 

serve como fundamento. Assim, as relações oriundas da contradição de uma sociedade de 

classes afetam o ordenamento jurídico. 



 São essas precondições que vão estruturar as relações em sociedade e que não por 

acaso constituirão as bases da estrutura econômica que se fundamenta na relação capital e 

trabalho. Portanto, “os direitos humanos não são [...] uma dádiva da natureza, um presente 

da história, mas fruto da luta contra o acaso do nascimento, contra os privilégios que a 

história até então vinha transmitindo hereditariamente” [...]. (MARX, 1991, p. 38).   

 
Não por acaso Marx (1975, p. 29), menciona que os chamados direitos humanos em 
sua forma autêntica, sob a forma que lhes deram seus descobridores norte-
americanos e franceses, [nada mais são que] direitos políticos, direitos que só 
podem ser exercidos em comunidade e, concretamente, na comunidade política, no 
Estado. Esses direitos se inserem na categoria de liberdade política, na categoria de 
direitos civis [...] (apud FREIRE, 2013, p. 152). 

 

Neste enfoque, a discussão sobre os fundamentos dos direitos humanos remete a 

uma reflexão sobre a emancipação humana que se configura na possibilidade de uma forma 

de expressão que se coloca contrária às forças de uma ordem vigente. A alteração de um 

determinado direito não se dá apenas pela explicitação de ato jurídico, pois “o direito é a 

expressão de determinado patamar da materialidade”, que se expressa nas relações a partir 

de um contexto societário. (IASI, 2013, p. 190). 

Também há consenso entre os autores pesquisados de que teria sido a partir do 

século XVIII a ampliação das discussões sobre os direitos humanos, ainda que 

apresentando limitações.  

  
No momento em que os seres humanos se tornam supérfluos e descartáveis, no 
momento em que vige a lógica da destruição, em que cruelmente se abole o valor da 
pessoa humana, torna-se necessária a reconstrução dos direitos humanos, como 
paradigma ético capaz de restaurar a lógica do razoável. A barbárie do totalitarismo 
significou a ruptura do paradigma dos direitos humanos, por meio da negação do 
valor da pessoa humana como valor fonte de direito. Diante dessa ruptura, emerge a 
necessidade de reconstruir os direitos humanos, como referencial e paradigma ético 
que aproxime o direito da moral. (PIOVESAN, 2006, p. 116). 
 
 

A reconstrução de novos paradigmas desses direitos é, segundo essa autora, uma 

importante resposta de repúdio as atrocidades cometidas contra pessoas no período das 

Guerras e deve ultrapassar o âmbito de poder de um Estado, por se tratar de um problema 

de relevância internacional6. Assim, a soberania estatal não é mais entendida como um 

princípio absoluto, estando sujeita a certos limites quando ferirem os direitos humanos.  

Na modernidade a perspectiva sobre os direitos humanos 

 

                                                           
6
 Nesse contexto, o Tribunal de Nuremberg, em 1945-1946, significou um poderoso impulso ao movimento de 

internacionalização dos direitos humanos. Ao final da Segunda Guerra e após intensos debates sobre o modo pelo qual se 
poderia responsabilizar os alemães pela guerra e pelos bárbaros abusos do período, os aliados chegaram a um consenso, com 
o Acordo de Londres de 1945, pelo qual ficava convocado um Tribunal Militar Internacional para julgar os criminosos de 
guerra.” (PIOVESAN, 2006, p. 118) 

 



[...] representou um grande avanço no processo de desenvolvimento do gênero 
humano, pois, ao retirar os direitos humanos do campo da transcendência, 
evidenciou uma inscrição na práxis sócio-histórica [...]. Ao se apoiar em princípios e 
valores ético-políticos racionais, universais, dirigidos à liberdade e à justiça, a luta 
pelos direitos humanos incorporou conquistas que não pertencem exclusivamente à 
burguesia, pois são parte da riqueza humana produzida pelo gênero humano ao 
longo de seu desenvolvimento histórico, desde a antiguidade”. (BARROCO, 2011, p. 
55). 

 
 A história social dos direitos humanos é, segundo a autora, resultado da forma de 

organização da classe trabalhadora e de sujeitos políticos que diante de um contexto de 

exploração e desigualdades, na segunda metade do século XIX passa a exigir tanto do 

Estado quanto do empresariado as condições mínimas para sua reprodução enquanto força 

de trabalho, amparados por direitos universais. E é justamente a universalidade que 

constitui a novidade dos direitos humanos porque reconhece a todas as pessoas, sem 

exclusão, a possiblidade do seu exercício. Por outro lado, quando há a necessidade de 

reivindicação de um determinado direito é porque, de certa forma, sua presença no cotidiano 

de vida social em sentido amplo, universal ainda se traduz numa abstração.  

 Nesse sentido compreende-se que  

 
Os direitos humanos, mais que direitos ‘propriamente ditos’, são processos; ou seja, 
o resultado sempre provisório das lutas que os seres humanos colocam em prática 
para ter acesso aos bens necessários para a vida [...] Uma constituição ou um 
tratado internacional não criam direitos humanos [...] Os Direitos humanos são uma 
convenção que utilizamos para introduzir uma tensão entre os direitos reconhecidos 
e as práticas social que buscam tanto seus reconhecimento positivado como outra 
forma de reconhecimento (FLORES, 2009, p.34). 

 

  Considera-se, no entanto, a necessária atenção para o processo construção e 

efetivação dos direitos que, na contemporaneidade, tem obtido avanços apenas no plano 

jurídico-formal não se estendendo em sua plenitude mesmo pelos Estados-parte, inclusive 

pelo Brasil. Num contexto societário em que o modo de produção interfere diretamente nas 

relações sociais, políticas e principalmente econômicas, os direitos da pessoa humana 

enquanto discurso de universalidade, tende a ser subjugado a um plano secundário. A visão 

de direitos ancorada numa perspectiva neoliberal é concebida de forma abstrata, gera uma 

pseudo sensação de igualdade e impede a ampliação do campo de lutas pela sua concreta  

efetivação.   

 No limiar do século XXI convive-se com um ordenamento jurídico positivado que 

contempla todas as necessidades da pessoa humana e que são definidos como direitos 

humanos que, dada sua característica de universalidade deveriam proteger os indivíduos 

contra ações que ferem sua dignidade. Segundo Trindade (2013), nenhum deles é mais 

importante que o outro, logo, não devem ser tratados de maneira independente. Ou seja, a 

efetivação de um deles – como, por exemplo, a educação – não exclui todos os demais 



direitos previstos nas legislações tendo como fim a satisfação de necessidades sejam 

materiais ou imateriais. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A promulgação da Constituição Federal de 1988, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente de 1990 e do Sinase em 2012 se constitui em avanços na adoção do sentido 

da proteção integral aos adolescentes autores de atos infracionais. É o Direito Positivado 

estabelecendo as novas diretrizes no atendimento, fundadas na proteção integral e com 

respeito à sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Esse processo não se dá 

de forma simples, pois uma norma jurídica promulgada não é garantia de sua efetivação.  

“As Leis em si podem ter objetivos nobres, mas se não tiver pessoas com a mesma 

nobreza de intenções e possibilidades” serão apenas compilados que, por mais completas 

que sejam, não alcançam seus objetivos e não mudam a realidade dos sujeitos inseridos 

nesse processo. Em termos práticos, situações de violações que ferem o princípio da 

dignidade humana dentro do contexto socioeducativo, ainda persistem. (COLOMBO, 2006, 

p.286). 

Compreende-se assim, que os direitos construídos na coletividade devem 

ultrapassar o aspecto jurídico-formal e contemplar efetivamente a pessoa em toda sua 

generalidade. Possibilitar ao adolescente autor de ato infracional, a superação da situação 

que o levou ao exercício de práticas ilícitas é possibilitar a ressignificação de valores e 

superação de condição de exclusão, logo, o acesso à participação da vida social. 
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