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Resumo: O presente artigo visa problematizar a questão do adolescente em conflito com a 
lei sob a luz das concepções abordadas no Código de Menores, baseado na Doutrina de 
“Situação Irregular” e o Estatuto da Criança e do Adolescente regido pela Doutrina de 
Proteção Integral, abordando como panorama histórico a intervenção e respostas dadas 
pelo Estado a esta problemática. Trata-se da análise crítica de um tema de grande 
relevância social, visto que atualmente está em discussão a redução da maioridade penal 
no cenário brasileiro. A metodologia utilizada para a realização da pesquisa foi a pesquisa 
bibliográfica e o método Dialético. 
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Abstract: This article aims to discuss the issue of adolescents in conflict with the law in the 
light of the concepts addressed in the Juvenile Code, based on the doctrine of "irregular 
situation" and the Statute of the Child and Adolescent governed by Integral Protection 
Doctrine, addressing how panorama historical intervention and answers given by the State to 
this issue. This is the critical analysis of a topic of great social relevance, as is currently being 
discussed reducing the legal age in the Brazilian scenario. The methodology used for the 
research was the literature search and the dialectic method. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Com a elaboração e promulgação do Estatuto da Criança e do adolescente 

em 1990, criou-se um novo instrumento jurídico, cuja base se instituiu na Doutrina da 

proteção integral, fundamentado no reconhecimento da criança e do adolescente como 

sujeitos de direitos em condição peculiar de desenvolvimento, atribuindo o dever de 

proteção e promoção dos direitos essenciais das crianças e adolescentes brasileiros à 

família, à sociedade e ao Estado. Ressalta-se a evolução histórica da legislação brasileira 

no tratamento ao adolescente em conflito com a lei. 
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Contudo, apesar de configurar-se como um grande marco legal, político e 

social em relação ao desenvolvimento de políticas direcionadas a esses sujeitos, não 

modificou o quadro de vulnerabilidade e risco social em que as crianças e os adolescentes 

estão expostos. Por outro lado, embora os avanços prescritos no arcabouço jurídico 

brasileiro, como o ECA e o SINASE sejam significativos, não gozam de aceitação ampla, 

visto que a sociedade contemporânea brasileira ainda conserva resquícios da cultura 

punitiva resignada nos Código de Menores e afirmada nas antigas Febems. 

O presente artigo visa assimilar os avanços da legislação brasileira em 

relação à garantia de direitos do adolescente autor de ato infracional, desvelar as 

dificuldades de superação de concepções estigmatizantes no que tange a ressocialização 

do adolescente em conflito com a lei, a partir de uma perspectiva crítica, buscando analisar 

o contexto político, econômico, social e cultural em que este se encontra inserido. O objeto a 

ser discutido é a transição de paradigmas arcaicos e estigmatizantes à atual concepção 

regida pela Doutrina da proteção integral adotada pelo ECA no Brasil. 

Primeiramente, torna-se essencial compreender o percurso histórico da 

intervenção estatal em relação às respostas manifestadas a questão do adolescente e o ato 

infracional. A diante, se discutirá a mudança da cultura punitiva ao aspecto pedagógico das 

medidas socioeducativas. Posteriormente, se abordará o adolescente em conflito com a lei 

no interior da conjuntura capitalista.  E por fim, se discutirá sobre a construção ideológica e 

social da imputabilidade penal e a discussão da redução da maioridade penal. 

Trata-se da discussão de um tema significativo, pois compreender o 

adolescente que praticou o ato infracional como sujeito de direitos, na perspectiva de 

abordá-lo no contexto da sociedade capitalista contemporânea e como expressão da 

questão social, significa reconhecer a responsabilidade do Estado na efetivação dos direitos 

desses sujeitos e interpretar os impasses das políticas públicas voltadas a esse público no 

cenário neoliberal. 

A pesquisa realizada é de caráter básico, com abordagem qualitativa. O 

método de análise utilizado para realização da pesquisa foi o materialismo histórico 

dialético, pelo qual foi possível visualizar o amplo conjunto das relações sociais, 

complexidades e contradições presentes na realidade social da sociedade brasileira no 

contexto neoliberal capitalista, tendo por base a pesquisa bibliográfica através de uma 

abordagem explicativa. 
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2. O CÓDIGO DE MENORES E O ECA: DIVERGÊNCIAS E AVANÇOS 

 

 

Durante a década de vinte, o Brasil estava atravessando uma grave crise 

econômica, política e social mediante a inabilidade do sistema oligárquico vigente no 

período da República Velha. Neste contexto fortemente marcado por altas taxas de 

mortalidade infantil, epidemias, condições precárias e insalubres de sobrevivência, a 

intensificação da institucionalização de crianças entregues às Santas Casas de Misericórdia, 

se centralizará a discussão da criminalidade juvenil. 

No interior dessa preocupação a necessidade de intervenção estatal se 

expressará numa perspectiva higienista, moralizante e civilizatória em que o “problema do 

menor” era considerado uma ameaça ou risco para a sociedade. Nesse cenário se originará 

a primeira legislação voltada à criança e o adolescente: o Código de Menores de 1927 o 

parâmetro presente nesta legislação era a Doutrina da Situação Irregular. 

Neste sentido, entendia-se que a intervenção e tutela do Estado 

eramdestinadas à criança\adolescente que estava em “situação irregular” compreendido 

como abandonado, vítima de maus-tratos, desamparado ou delinquente, isto é aqueles que 

se desviavam do modelo moral e ideológico dominante. 

No campo das políticas públicas, no Governo de Getúlio Vargas, se criará o 

Serviço de Assistência ao Menor centrado no desenvolvimento de atividades de assistência 

às crianças e adolescentes pobres compreendidos como uma disfunção social propícia à 

marginalidade. 

Posteriormente, em 1964, com o Golpe Militar o SAM (Serviço de Assistência 

ao Menor) será substituído pela FEBEM (Fundações Estaduais de Bem-Estar do Menor) 

alinhado a Política Nacional de Bem-Estar do Menor. Incorporava uma política 

assistencialista e repressiva que resultava na ineficiência das ações e o desrespeito aos 

direitos fundamentais e à dignidade humana. 

Surge então o Código de Menores de 1979 que se estenderá na destituição 

do poder familiar e o prosseguimento da política de internatos sob a ótica da 

prisionalização.Não havia a distinção das medidas designadas entre os adolescentes que 
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cometeram o ato infracional, abandonados e vítimas de abuso ou exploração e negavam-se 

os direitos constitucionais, monopolizando o poder de decisão ao juiz de menores. 

As instituições eram privilegiadas e orientadas pela tentativa de enquadrar o 

adolescente à disciplina e a submissão, cuja privação da liberdade era um meio de 

segurança externa com propósito de proteger a sociedade do crime, da desordem e 

anarquia, ou seja, o controle social era o principalrequisitoprescrito para a eficiência dos 

programas de assistência aos “menores”. Além disso, tratava-se da lógica funcionalista, na 

perspectiva de que cada indivíduo tem o papel de contribuir para o funcionamento 

harmonioso da sociedade, e utilitarista quanto ao ordenamento e preparação damão-de-

obra para o trabalho, perversamente legitimado como cidadania nos moldes capitalista e 

ideais positivistas da “ordem e progresso”. De acordo com Rizzini: 

 

Tais inovações, no entanto, tinham por fim atender a velhos objetivos: transformar 
em cidadãos úteis, indivíduos que tendiam a se constituir como pesos mortos para a 
sociedade. No discurso de proteção à infância estava embutida a proposta de 
defesa da sociedade - defesa contra a proliferação de vagabundos e criminosos, 
contra a instauração da indisciplina e da desordem, que não correspondiam ao 
avanço da relações capitalistas em curso. 

 

O ato infracional praticado pelo adolescente era reduzido a uma visão 

microscópica,individualizada, pois este era atribuído à má índole, visto como uma patologia 

social, um desvio comportamental.Essa lógica implicará nadesresponsabilização do Estado 

e na responsabilização da sociedade, visto que deixa de ser um problema social e passa a 

ser visto como problemas dos indivíduos. Não havia uma perspectiva de resolução do 

problema social do adolescente e o ato infracional, explícito na elaboração de respostas 

paliativas, focalizadas e pontuais. 

Observa-se também, a presença da criminalização da pobreza, uma vez que 

a situação de pobreza e a falta de condições econômicas da família para prover as 

necessidades básicas de seus membros justificavam a destituição do poder familiar e a 

institucionalização da criança ou adolescente. É possível perceber que o Estado ausentava-

se da sua responsabilidade de proteger, amparar e fornecer subsídios e meios para que a 

família possa cumprir sua função social, pois se tornava mais funcional a culpabilização e a 

penalização da família. Segundo essa concepção a situação irregular localizava-se na 

criança e no adolescente que causava a desordem social na família que era 

“desestruturada” e irresponsável, pois abandonava a criança, mas nunca no Estado que não 

investia nas políticas sociais. Segundo Rizzini: 

 



 

5 

Londrina PR, de 09 a 12 de Junho de 2015. 

A Justiça de Menores no Brasil foi fundamentada no debate internacional do final do 
século XIX sobre as estratégias de contenção da criminalidade infantil, tendo a 
América Latina como uma espécie de laboratório das idéias que circulavam na 
Europa e na América do Norte. Concebida com um escopo de abrangência bastante 
amplo, seu alvo era a infância pobre que não era contida por uma família 
considerada habilitada a educar seus filhos, de acordo com os padrões de 
moralidade vigentes. Os filhos dos pobres que se encaixavam nesta definição, 
sendo, portanto passíveis de intervenção judiciária, passaram a ser identificados 
como menores. (Congresso Nacional de Pedagogia Social, 2006, grifo da autora). 

 

Outro aspecto é a conotação reducionista do termo “menor” que designava 

inferioridade e incapacidade ao adolescente em relação à pessoa adulta, o caráter 

discriminatório e estigmatizante que incorporava provocava a marginalização deste na 

sociedade.Tratava-se de uma expressão que representava uma categoria tipificada por um 

estigma insuperável. Os adolescentes eram vistos como objetos das medidas judiciais, pois 

havia uma judicialização dos problemas sociais relativos à infância e a juventude da qual a 

responsabilidade penal se sobrepunha sobre a proteção. Segundo Violante:  

 

Ao erigir o personagem “Menor marginalizado” ou “marginal”, controem-se as 
representações necessárias à sua discriminação e estigmatização. Às categorias 
“trombadinha”, “marginal”, “maconheiro”, “ladrão”, se associam os atributos: sujo, 
ocioso, agressivo, inafetivo, com sexualidade precocemente desenvolvida, 
insensível à vida e à morte, fatalista, desconfiado, sem “projeto de vida”. (pág.187, 
1983) 

 

É possível verificar que as concepções predominantes até aquele momento 

se resumiam ao binômio correção e repressão, ou a filantropia e assistencialismo, cuja 

ineficácia estava explícita demandando mudanças profundas. Conforme Liberati: 

 

O Código revogado não passava de um Código Penal do “Menor” disfarçado em 
sistema tutelar; suas medidas não passavam de verdadeiras sanções, ou seja, 
penas, disfarçadas em medidas de proteção. Não relacionava nenhum direito, a não 
ser aquele sobre a assistência religiosa; não trazia nenhuma medida de apoio à 
família; tratava da situação irregular da criança e do jovem, que, na realidade, eram 
seres privados de seus direitos. (pág. 13, 2008) 

 

Em contraposição ao Código de Menores e a Política Nacional de Bem Estar 

do Menor, reconhecidos como instrumentos que integravam o aparato repressivo do regime 

militar, diversos atores da sociedade civil começam a se mobilizar em defesa da criação do 

Estatuto da criança e do adolescente. No entanto, houve grande resistência dos setores 

conservadores centralizados no pensamento da Doutrina da “situação irregular”, reforçada 

no assistencialismo aos carentes, abandonados e na repressão para os considerados 

infratores. 
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Contudo, o ECA foi promulgado em 1990 resultado da pressão de grupos 

socialmente organizados. Regido pela Doutrina da Proteção Integral cujas bases são a 

Convenção Nacional dos Direitos da Criança da ONU (1989) e a Declaração Universal dos 

Direitos da Criança (1959),o Estatuto da criança e do adolescente contrapõe-se 

historicamente com o passado da Teoria da Situação Irregular. Segundo o ECA, é dever da 

família, da sociedade e do Estado prover as necessidades fundamentais para o 

desenvolvimento da criança e do adolescente, concebendo estes de maneira universal 

como sujeitos titulares de direitos, ou seja, independentemente da etnia, condição 

econômica ou social, crença e cultura. Desta forma, se possibilitará a criação de novas 

instituições e espaços democráticos compromissados com questões relativas à infância e a 

juventude, como os Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente, os Conselhos 

Tutelares e Fundos Sociais da Infância e da Juventude, possibilitando a participação social 

na deliberação, formulação e no controle social das políticas públicas. 

Distingue-se das legislações anteriores, visto que é caracterizado pela lógica 

da responsabilização, adotando a expressão adolescente em conflito com a lei ou 

adolescente autor de ato infracional, pois exprimem a condição de circunstância de vida em 

contraposição ao termo “menor” antes utilizado. No que concerne ao adolescente em 

conflito com a lei e a prática do ato infracional, o Estatuto dispõe no artigo 112 as medidas 

socioeducativas de natureza pedagógico-educativa que são aplicadas mediante a existência 

de provas da autoria e do grau de infração de acordo com o processo legal. Além disso, 

estabelece um processo socioeducativo que reconhece a dignidade e subjetividade do 

adolescente em consonância com o desenvolvimento de capacidades e potencialidades. A 

legislação classifica os atos praticados que contrariam a lei, como infratórios e não crimes, 

vistos como contravenções e suscetíveis a medidas de correção orientadas pela lógica da 

responsabilização. Neste sentido, provocaram-se mudanças significativas na legislação 

brasileira no trato com o adolescente autor de ato infracional. Declara-se a condição de 

inimputável à criança e o adolescente com idade inferior aos dezoito anos que estão sujeitos 

as medidas previstas no estatuto. Portanto, a criança que comete infrações não será punida 

e processada, no entanto em relação ao adolescente a prática da infração é vista como ato 

infracional ou contravenção não sendo classificado como crime, cujos efeitos implicarão na 

aplicação exclusiva de medidas socioeducativas assegurando-lhe sua liberdade e garantias 

constitucionais e processuais reconhecendo-se o direito ao devido processo legal, exceto 

nos casos de apreensão, flagrante e ordem de internação fundamentada por autoridade 

judiciária. Afirma-se o aspecto pedagógico na operacionalização das medidas 

socioeducativas regidas pelo SINASE (Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo). 
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3. TRANSIÇÃO DA CULTURA PUNITIVA AO ASPECTO PEDAGÓGICO DAS MEDIDAS 
SOCIOEDUCATIVAS 

 

 

Após o golpe militar de 1964, se instalará no Brasil a ditadura militar 

caracterizada pela ausência da democracia, supressão dos direitos constitucionais, 

perseguição política, censura e repressão. Período fortemente marcado pela abertura ao 

capital internacional, concentração de renda, desemprego e agravamento das 

desigualdades sociais. O governo militar buscará se legitimar através da ênfase nas 

políticas sociais sobre a expansão da oferta de bens e serviço que visavam favorecer os 

segmentos médios e burgueses. 

No que concerne aos adolescentes autores de ato infracional, o discurso 

adotado pela autocracia burguesa vigente configurava os “menores” como uma questão de 

segurança nacional, isto é, reforçava-se o caráter repressivo no tratamento à infância e 

adolescência. Direcionada pela Política Nacional de Bem-Estar do Menor criada pelo regime 

militar, se constituiu uma rede nacional de internatos chamados Fundações Estaduais de 

Bem-Estar do Menor (FEBEMS) derivadas da Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor 

(FUNABEM).  

Os motivos do internamento se baseavam em três condições: abandonado, 

assistido ou infrator. O comportamento dos adolescentes era interpretado como causa da 

institucionalização, não havia uma cogitação da totalidade, ou seja, das condições de vida e 

do contexto que estes estavam inseridos e o reconhecimento destes como sujeitos de 

direitos.  

Essas instituições eram orientadas por uma proposta de prevenir a 

marginalidade e reparar as causas dos desvios de comportamento do “menor em situação 

irregular”. O processo de ajustamento se entendia como a promoção do equilíbrio moral, 

emocional, intelectual e físico, voltado ao “adestramento do infrator”, rotulado como anti-

social, agressivo, com sexualidade precoce e insensível a vida. Na prática se vigorava a 

tentativa de dominação da instituição, cuja estratégia era controlar, vigiar e punir e a 

sujeição do atendido as condições impostas. A “regeneração” do adolescente é 

compreendida como a sua adaptação e adesão aos valores e a dinâmica da sociedade 

burguesa. Segundo Violante (pág. 52, 1983) “Socialmente, o que se espera é que o 
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dominado reconheça seu lugar e a ele se adapte, caso contrário, seus comportamentos é 

que são considerados “anti-sociais” e não sua condição de vida”. 

A institucionalização dos adolescentes se justificava em manter distantes os 

adolescentes considerados como ameaças à sociedade e a ordem burguesa. O adolescente 

que cometia o ato infracional era ora categorizado agente da delinquência, ora carente e 

abandonado pela família.  

Enfatizava-se a pedagogia da ordem sob a perspectiva das normas 

disciplinares e o sistema de castigos nas instituições, que compreendia a punição através 

dos castigos físicos, reclusão, trabalho forçado, diminuição do tempo livre, transferência 

para uma unidade mais fechada e internamento em hospital psiquiátrico. O castigo era 

justificado pelos técnicos como uma necessidade educativa. 

Os agentes institucionais possuíambaixa qualificação e despreparo 

profissional, visto que reproduziam os estigmas presentes no meio social. Eram 

responsáveis pela ordem, normalização e moralização no âmbito das unidades, detinham o 

poder sobre os “menores” por meio de práticas coercitivas e punitivas. Orientada pela lógica 

da culpabilização e repressão, que se reproduzia no tratamento desumano dos 

adolescentes, ainteração entre os agentes e técnicos que trabalhavam nas instituições e os 

adolescentes era conflituosa. 

Ainda, pode-se destacar o processo de dessocialização dos adolescentes em 

conflito com a lei, mediante a cultura repressiva presente nessas instituições, resultado da 

ausência de relações humanas e do tratamento sub-humano. Por outro lado, afirmava-se o 

fenômeno da prisionalização, disciplinamento e submissão do adolescente atendido às 

regras impostas pela cultura presente no ambiente das unidades, em decorrência da 

generalização dos adolescentes, na qual era evidente a influência das organizações 

criminosas no interior das instituições, tornando-se mais dificultoso a ressocialização dos 

adolescentes. 

A falta de qualificação dos técnicos envolvidos e o ambiente das instituições 

acabavam por reforçar a prisionalização, uma vez que segregavam os adolescentes do 

convívio social e familiar, consolidando a agressividade e reproduzindo a marginalidade. 

Havia, portanto, um aparato jurídico e institucional ineficaz e falido, que produzia efeitos 

contraditórios aos seus propósitos. 

Todavia, com a publicação do Estatuto da criança e do adolescente houve 

uma evolução no tratamento e proteção da criança e do adolescente reconhecendo sua 

absoluta prioridade aos direitos e garantias previstas na legislação, desse modo o 

atendimento socioeducativo incorporará um aspecto pedagógico em contraposição ao 
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caráter punitivo e estigmatizante antes vigorado que reforçava a exclusão social. Caberá, 

portanto, às esferas governamentais eliminar o modelo repressivo-assistencial elaborado no 

regime militar e substituí-lo por um novo projeto educacional no atendimento socioeducativo 

para atender as exigências da atual legislação, pois o novo projeto educacional é orientado 

por uma perspectiva pedagógica, e é regido pelos preceitos estabelecidos pelo ECA , como 

a condição peculiar de desenvolvimento do adolescente; o bem comum; os direitos 

individuais e coletivos e tem como finalidade a formação da cidadania do adolescente. 

O exercício da cidadania pelo adolescente autor de ato infracional se dá na 

organização e planejamento das regras de convivência e atividades, discutidas e definidas 

em conjunto com os educandos, baseada na co-gestão entre os profissionais e os 

adolescentes internos. Em caso de descumprimento das normas instituídas são utilizados 

como instrumentos de contenção métodos disciplinares não violentos. 

Sob essa perspectiva se prevê o desenvolvimento de atividades culturais, 

esportivas, lúdicas; o respeito à individualidade, privacidade e às especificidades dos 

adolescentes internos da vida cotidiana na unidade; a interação da família e da comunidade 

compreendidos como elementos essenciais para facilitar o retorno ao convívio social, a 

partir do fortalecimento da família e da inclusão social; a separação dos adolescentes 

internos por idade, condição física e gravidade da contravenção. 

Além disso, pressupõe a centralidade da escolarização dos adolescentes 

internos; a profissionalização e preparação para o mundo do trabalho, orientada pelo 

desenvolvimento pessoal e estipulada pela participação do adolescente na definição das 

atividades produtivas, dos fins da produção e dos lucros que esta possa gerar. 

Seguindo o princípio da incompletude institucional estabelecido pelo SINASE, 

a política de recursos humanos é configurada pelo cumprimento da jornada de trabalho 

integral em diferentes serviços e áreas de atuação, combinando a capacitação e 

manutenção da saúde psíquica e dos vínculos afetivos entre os técnicos, profissionais e os 

adolescentes internos. Em relação ao controle das ações desenvolvidas no atendimento 

socioeducativo, cabe a qualquer cidadão, ao Conselho Tutelar, Ministério Público e o Juiz da 

Vara da Infância e da Juventude a função de fiscalizar as unidades na qualidade dos 

serviços prestados e coibição de violação de direitos dos adolescentes atendidos. 
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4. CONSTRUÇÃO IDEOLÓGICA E SOCIAL DA IMPUTABILIDADE PENAL E A 
DISCUSSÃO DA REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL 

 

 

Atualmente, muito se tem discutido sobre a questão da maioridade penal na 

sociedade contemporânea brasileira, trata-se de uma problemática social polêmica e 

extremamente difundida pelos meios de comunicação em massa. Simultaneamente se 

intensifica a discussão a respeito da redução da maioridade penal, sob a justificativa da 

impunidade e da crueldade dos atos infracionais cometidos por crianças e adolescentes. 

Desconsidera-se que estes são sujeitos de direitos e pessoas em condição peculiar de 

desenvolvimento, consolidando-se representações sociais e rotulações estigmatizantes. 

Conforme Volpi: 

 

Não encontram eco para a defesa dos seus direitos, pois, pelo fato de terem 
praticado um ato infracional, são desqualificados como adolescentes e rotulados 
como infratores, predadores, delinquentes, perigosos e outros adjetivos 
estigmatizantes que constituem uma face da violência simbólica. (pág. 14, 2001) 

 

No entanto, essas concepções são antagônicas à realidade vigente, pois não 

possuem veracidade, trata-se de hipérboles jornalísticas derivadas do sensacionalismo 

provocado pelos meios de comunicação social. Outra expressão errônea é a potencialidade 

criminosa dos adolescentes em conflito com a lei, visto que os atos infracionais cometidos 

por estes são em sua maioria contra o patrimônio. 

Acrescenta-se a esses argumentos a justificativa de que a prática do ato 

infracional está relacionada à proteção regida pelo Estatuto da criança e do adolescente, ou 

seja, dissemina-se sob o senso comum a irresponsabilização do adolescente perante a 

legislação. No entanto, a condição de inimputável não é sinônimo de impunidade, pois as 

medidas socioeducativas, que abrangem desde a advertência, obrigação de reparar o dano, 

prestação de serviços à comunidade e a liberdade assistida até a privação de liberdade, 

visam à responsabilização do adolescente em conflito com a lei. 

Considerando que, os meios de comunicação de massa tem significativo 

poder de influência sobre a opinião pública, espetacularizam-se as situações de violência, 

apresentando apenas um ângulo da situação sem analisar sua complexidade, distorcendo 

as informações e manipulando os receptores que as assimilam como verdades, provocando 

um cenário de hostilidade e exclusão social em relação a essa problemática. Conforme Guy 

Debord (pág. 21, 2003) “Destituída de seu poder prático, e permeada pelo império 
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independente no espetáculo, a sociedade moderna permanece atomizada e em contradição 

consigo mesma”. 

Reside em torno do discurso sensacionalista da imprensa absorvido e 

expressado por um público passivo e acrítico, a estigmatização dos adolescentes que 

cometem o ato infracional. Trata-se da categorização, rotulação e exclusão de indivíduos 

que são reduzidos e classificados pela contravenção praticada, dificultando-se a sua 

ressocialização. 

 

Tal característica é um estigma, especialmente quando o seu efeito de descrédito é 
muito grande - algumas vezes ele também é considerado um defeito, uma fraqueza, 
uma desvantagem - e constitui uma discrepância específica entre a identidade social 
virtual e a identidade social real. (...) O termo estigma, portanto, será usado em 
referência a um atributo profundamente depreciativo. (GOFFMAN, pág. 6, 1891). 

 

Neste sentido, a discussão da redução da maioridade penal é orientada pela 

defesa da exclusão social dos adolescentes em conflito com a lei, pois estes são 

considerados ameaças ao convívio social, recorrendo a exigências punitivas, em 

contraposição a perspectiva preconizada no ECA , cuja base é a proteção integral e a 

condição  peculiar de desenvolvimento atribuída aos adolescentes.  

No entanto, aponta-se que a redução da maioridade penal não resultaria na 

redução da criminalidade juvenil, uma vez que é necessário considerar o adolescente e o 

ato infracional no seu entorno social, isto é, as condições econômicas, sociais e culturais 

presentes na sua realidade e a notável omissão do poder público quanto ao seu dever de 

promover os direitos sociais previstos na Constituição Federal de 1988. Além disso, é 

perceptível a inexistência de resolutividade do problema social sob o privilegiamento de um 

sistema penitenciário falido e ineficaz no seu ofício social. 

É possível notar, que apesar da evolução na legislação em relação ao 

tratamento ao adolescente e a prática do ato infracional, ainda há uma dissonância, 

mistificação e equívocos provindos do senso comum que se perduram na sociedade 

contemporânea e que, portanto faz-se necessária a superação de paradigmas punitivos e a 

desconstrução da irresponsabilidade do adolescente em conflito com a lei, buscando o 

fortalecimento da luta pela proteção e efetivação dos direitos dessa parcela da população, 

cuja responsabilidade é da família, do Estado e da sociedade. 
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5. O ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI NO INTERIOR DA CONJUNTURA 
CAPITALISTA 

 

 

Analisar o ato infracional como problemática social perpassa as contradições 

presentes no interior da sociedade sob a hegemonia do capital, cujos traços são expressos 

nas desigualdades sociais, econômicas e culturais estabelecidas e inerentes ao sistema 

capitalista. Na atual conjuntura capitalista neoliberal, é evidente a ausência da esfera estatal 

diante das demandas que envolvem o adolescente autor de ato infracional. O modelo de 

gestão neoliberal da máquina estatal pressupõe um Estado mínimo, a redução dos gastos 

públicos com a área social, o desmantelamento dos direitos sociais no qual as demandas 

dos indivíduos ficam a mercê da iniciativa privada e das manobras do Estado. Diante disto, 

se promove programas e projetos pulverizados, limitados e fragmentados que visam à 

reparação de problemas específicos, dificultando o reconhecimento do problema como 

expressão da questão social, sob uma ótica estrutural e de responsabilidade pública. 

Verifica-se a individualização dos problemas sociais, que implica na 

desresponsabilização do Estado e responsabilização da sociedade e do cidadão. Neste 

cenário, as expressões da questão social são despolitizadas, os problemas de ordem social 

são transformados em problemas dos indivíduos, vistos como crise individual. Nessa lógica, 

o envolvimento do adolescente em conflito com a lei em furtos, organizações criminosas, 

drogadição e tráfico de drogas perde a conotação de expressão da questão social, 

resultando na culpabilização da família e do indivíduo. 

É necessário compreender o contexto político, econômico, social e cultural 

em que os adolescentes em conflito com a lei estãoinseridos, o conjunto de fatores que 

levam a prática do ato infracional, reconhecendo-os como sujeitos que vivenciam de modo 

particular e universal as expressões da questão social. Ou seja, é preciso analisar as 

especificidades e a totalidade, uma vez que cada sujeito possui diferentes respostas e 

reações diante das expressões da questão social. De acordo com Violante: 

 

Seus comportamentos não podem ser considerados contestadores e nem 
revolucionários da ordem social vigente, mas denunciadores dessa desordem. São 
comportamentos de não submissão às condições que lhes são impostas, às quais 
se espera que ele se adapte pela sujeição. (pág. 190,1983) 

 

Ainda, no âmbito da sociedade do consumo, da primazia dos valores da 

cultura consumista expostos pela indústria cultural, ressalta-se o fetiche da mercadoria, em 

que a mercadoria deixa de ter sua utilidade real e passa a significar um valor simbólico, 
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sobrepondo o valor abstrato sobre o valor de uso, nesta condição o produto exerce domínio 

sobre o sujeito gerando padrões de comportamentos e a formação do potencial de 

consumo, incidindo em maior proporção no público infantil e juvenil. 

Observa-se que os adolescentes em conflito com a lei, em sua maioria 

vivenciam realidades configuradas pela desigualdade social, exclusão social, o não acesso 

aos bens de consumo, à renda, cultura, lazer, educação e profissionalização, em situação 

de risco e vulnerabilidade social. Portanto, buscam estratégias de sobrevivência e inclusão 

nos espaços existentes em seu cotidiano, pautados na criminalização, violência, omissão, 

descaso e desproteção do Estado. 

Neste sentido, é importante englobar as estratégias de subsistência da família 

em relação ao trabalho e emprego, a importância dos vínculos e relações afetivas presentes 

no interior da família, a rede escolar como espaço de aprendizagem, socialização e 

cidadania, a comunidade no que tange a inclusão social, o poder judiciário, a segurança 

pública e o acesso às políticas sociais, como circunstâncias indispensáveis na construção 

do projeto de vida do adolescente em conflito com a lei.  

É preciso garantir a reinserção social, o fortalecimento de vínculos familiares 

e comunitários, enfatizando a centralidade do Estado na efetivação da proteção e direitos da 

criança, do adolescente e da família, na prevenção da prática do ato infracional, buscando 

consolidar a cidadania, dignidade e emancipação humana. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS: DESAFIOS E PERSPECTIVAS 

 

 

No decorrer do presente trabalho buscou-se facilitar a compreensão e 

comparação de novos paradigmas e arcaicos discursos existentes na sociedade 

contemporânea brasileira, no que concerne ao adolescente e o ato infracional. Diante dos 

elementos apresentados, pode-se constatar a existência de resquícios das concepções pré-

estatutárias do Brasil, enraizadas na cultura punitiva estigmatizante, e que é preciso, 

portanto, uma redefinição das percepções refletidas na sociedade, buscando o 

fortalecimento de uma consciência crítica em relação à proteção e aos direitos preconizados 

no Estatuto da criança e do adolescente, pois o ordenamento jurídico fundamentado na 

Doutrina da proteção Integralainda disputa e confronta-se com outras perspectivas distintas 

em relação ao tratamento do adolescente em conflito com a lei. 
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Neste sentido, é de extrema significância repensar o papel social da mídia 

como instrumento de transmissões de informações, conhecimento e valores, principalmente 

no que tange a cidadania, como meio de conscientização dos cidadãos sobre a condição 

peculiar de desenvolvimento e de sujeitos de direitos e deveres do adolescente que 

cometeu o ato infracional, através da problematização e defesa coletiva pela efetivação de 

direitos no âmbito político, problematizando na condição de problema social e não mais no 

plano individual e familiar, contribuindo e reforçando o dever do Estado em proteger e 

efetivar os direitos deste com absoluta prioridade. Nesse diapasão, é fundamental a 

desconstrução social e ideológica dos estigmas presentes na sociedade, para que se possa 

promover a inclusão social na ressocialização do adolescente observante das medidas 

socioeducativas. 

Também, pode-se concluir, que a evolução da legislação brasileira no âmbito 

jurídico não está adjuntaas respostas do Estado referentes à questão do adolescente autor 

de ato infracional na realidade vigente, visto as dificuldades de concretização dos direitos 

regidos pelos instrumentos jurídicos, regulamentadores e operativos e a ineficácia e 

precariedade das redes de proteção e políticas sociais. 

No entanto, deve-se considerar a importância da prevenção dos riscos sociais 

e vulnerabilidades, da garantia do acesso dos adolescentes aos recursos e serviços 

públicos, reforçando a necessidade de um Estado forte, provedor com ação positiva no 

âmbito das políticas sociais. 
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