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RESUMO 

 

A prática do ato infracional e o descaminho para a delinqüência já na menoridade são 

atualmente objeto da preocupação não apenas de pais, educadores e religiosos, mas 

também de juristas, chamados a repensarem a eficácia das medidas educativas 

destinadas ao adolescente infrator. Para enfrentar o desajustamento social do ser 

humano, antiqüíssimo problema que permanece sem solução na filosofia, torna-se 

imprescindível enriquecer o saber jurídico através da perspectiva multidisciplinar, 

ganhando relevância as contribuições da Psicologia e da Sociologia. Destaca-se, em 

especial, as noções freudianas, que permitem conceber a delinqüência como doença e a 

transgressão como um pedido de ajuda do adolescente, fazendo do ato infracional uma 

peça no “quebra-cabeças” que corresponde ao processo de formação da sua 

personalidade. Não obstante, muitos outros aspectos podem levar os adolescentes à 

prática do ato infracional, devendo-se reconhecer que as novas democracias 

revelam-se profundamente marcadas por um desequilíbrio social que favorecem a 

da ação delitiva, uma das poucas “estratégias” ao alcance de uma vasta gama de 

adolescentes. Os dados levantados neste estudo, referem-se às diferenças estaduais e 

regionais, não apenas no que concerne refere à ocorrência de infrações, mas, 

principalmente, no tocante às medidas sócio-educativas aplicadas. O que se pretende, 

em última análise, é fornecer subsídios para uma otimização da atual realidade 

configurada no Brasil a partir do seu sistema jurídico-menorista, mediante uma 

investigação mais aprofundada da condição psicossocial própria do adolescente e da 

realidade social brasileira. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The practice of infringements and the road to delinquency crime in yang age are, in a 

present days, object of preoccupation not only to parents, teachers and priests, but jurists 

too, because they are invoked to think effectiveness of educational procedures with focus in 

a delinquent adolescent. With the goal to face up the loss of social balance of human 

beings, historical problem that stay without solution in philosophy, making indispensable to 

increase the juridical knowledge with a interdisciplinar perspective, when takes relevance 

psychological and sociological contributions. We can put in special evidence some Freud's 

notions, that permit understand delinquency like as a form of illness and infringement like a 

asking for help from adolescent, what means to understand infringement as one part of a 

big puzzle that is the personality building process. There are many others aspects 

conducting adolescents to infringement practice, and we must assume that new 

democracies are deeply marked by social unbalance that transform infringement in one 

of a few “strategies” that can use a big group of adolescents. The specific information 

showed in this study is concerning to regional and states differences, not only about 

practice of infringements, but specially concerning to social-educational procedures in use. 

The goal is to offer one contribution to make the present brazilian reality better, starting 

from one analyses of his juridical system and passing to one deep investigation about 

psycho-sociological condition of adolescent in a brazilian social reality. 
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INTRODUÇÃO 

 

A menoridade nem sempre constituiu uma preocupação fundamental e 

universalmente relevante. Badinter (1985:87) destacava que até o século XVIII, diferentes 

culturas não dispensavam às suas crianças os cuidados e os afetos propagados pelos 

psicólogos e pedagogos da atualidade. 

Hoje, apesar do discurso eloqüente acerca do papel da família e de vários outros 

segmentos da sociedade civil organizada em relação ao adolescente, observa-se que 

persiste, apesar do trabalho dos educadores, religiosos e juristas a incidência da infração 

dentro desta faixa etária. 

Discussões sobre a natureza e eficácia das medidas educativas destinadas ao 

adolescente infrator têm demarcado no campo do Direito a questão da menoridade. Para 

alguns, somente a repressão dura e simples pode coibir os ilícitos penais cometidos por 

menores; para outros a introdução de elementos humanitários e individualizantes produz 

efeitos mais positivos e duradouros e, conseqüentemente, para a sociedade em geral. Um 

meio termo, nesta polarização poderia representar uma saída para o problema. 

Debate-se, essencialmente, a natureza da condição humana e a natureza da relação 

entre homem-sociedade. É, pois, imprescindível neste trabalho tentar enriquecer o saber 

jurídico, procurando-se ressaltar a perspectiva interdisciplinar através da contribuição de 

outras áreas do saber que lhe são pertinentes, a exemplo da Filosofia e da Psicologia, de 

modo a não reduzir o adolescente infrator a um objeto de vigilância e punição, mas sim 

entender as características e fraquezas que estão presentes em sua fase maturacional. 

Na legislação atual, por um lado, verifica-se um direcionamento bastante acentuado 

no sentido de modificar os tradicionais mecanismos punitivos do Estado e empreender 

medidas educativas para recuperação do infrator, com vistas à sua reintegração, respeitando 

sua condição de cidadão e pessoa em fase de desenvolvimento. Por outro, há também uma 

séria deficiência ou ausência das estruturas necessárias à implementação efetiva deste 

processo de reeducação, em especial no que se refere à aplicação de medidas sócio-

educativas como, por exemplo, a prestação de serviço à comunidade. 

Assim sendo, torna-se também imprescindível empreender uma reflexão de cunho 

sociológico-jurídico, cuja tônica é a preocupação com a influência dos fatos sociais sobre a 
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ordem jurídica e a adequação desta ordem às necessidades sociais (Cavalieri Filho, 1987: 

45), abordando-se o perfil nacional referente à ocorrência de infrações cometidas por 

adolescentes e as medidas sócio-educativas aplicadas, de modo a avaliar a interação entre 

os aspectos subjetivos (psicológicos) do fenômeno delitivo e os aspectos sócio-estruturais 

(sociológicos). 

A hipótese que permeia este trabalho é a de que se deve abordar a questão do 

desajustamento social de adolescentes infratores, considerando-se com sua estrutura 

psicológica também as orientações ideológicas ou sócio-culturais dos vários agentes 

sociais, civis e governamentais, empenhados no enfrentamento do problema. Estes, em 

maior ou menor grau, representam uma “sociedade dividida” (Baratta, 1976: 13), na qual 

impera uma justiça de classe e predominam o medo, o descaso e o preconceito gestados nas 

novas democracias. Segundo Moisés (1992:06), as sociedades, hoje, estão 

“profundamente marcadas por uma distribuição desigual, não só dos bens 

materiais, mas também dos bens simbólicos e dos recursos de poder através dos 

quais elas enfrentam os conflitos societários fundamentais”. 

Partindo-se desse pressuposto, este trabalho obedece a seguinte seqüência: o 

capítulo primeiro trata de identificar algumas das principais concepções filosóficas e 

psicológicas do homem que podem clarificar a problemática referente aos adolescentes com 

problemas de ajustamento social. No segundo capítulo será abordada a trajetória dos 

dispositivos e procedimentos legais de âmbito nacional e internacional, elaborados para 

orientar a ação social no tocante aos adolescentes infratores. 

O terceiro capítulo destina-se a uma apresentação mais detida do dispositivo 

legal denominado Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, cuja base doutrinária vem 

assegurar aos seus beneficiários direitos inerentes a sua condição humana. Esta postura 

distingue-se, daquela contida nos antigos códigos, segundo os quais os menores eram 

simplesmente objetos sujeitos a medidas judiciais severas quando em situação irregular. 

Por fim, o último capítulo oferece um conjunto de dados sobre as diferenças 

estaduais e regionais no Brasil em relação às medidas sócio-educativas aplicadas, para 

demonstrar estatisticamente a ocorrência das infrações e o que se pretende com isso, é 

trazer à tona as atuais precariedades que caracterizam a implementação e o 
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acompanhamento das medidas adotadas e das equipes interprofissionais encarregadas desta 

tarefa. 

Em última análise, com este trabalho, serão apresentados subsídios para expor 

realisticamente à fragilidade e a impotência de instituir no Brasil, com base num sistema 

jurídico humano e eficaz, uma política concetânea com o papel e a importância do 

adolescente para a realidade social brasileira. 

 



Capítulo Primeiro 

O INFRATOR ADOLESCENTE À LUZ DAS VICISSITUDES 

DA CONDIÇÃO HUMANA 

 

“O homem está colocado entre os deuses e as feras”. 

                                                                          Plotino 

 

 

Sumário:  1.1 Concepções filosóficas de homem.  1.1.1 O homem e a razão  1.1.2 O 

homem e o social  1.2 O homem na ciência psicológica  1.2.1  Comportamentalismo 

1.2.2  Subjetivismo 1.2.2.1  Cognitivismo 1.2.2.2  Psicanálise 1.3 Transgressão e 

adolescência na ótica da teoria psicanalítica.  1.3.1  Freud e a teoria psicanalítica  1.3.2 

Contribuições de Winnicott para a análise do adolescente infrator  1.3.2.1 Intervenção 

externa amorosa e firme  1.3.2.2 Processo de Identificação  1.3.2.3 Deslocamento e 

Sublimação  1.4 O princípio da responsabilidade. 

 

 

1.1  Concepções filosóficas de homem 

 

Diferem nos diferentes períodos que a humanidade atravessou, o conceito do que 

seja o homem, qual o seu papel, qual o seu destino. O homem é um conceito integral. 

Entretanto, é na infância e na adolescência que irá se estruturar a personalidade do homem 

maduro. O problema se torna tanto mais crítico, na medida em que, o menor ingressa no 

mundo da criminalidade e delinqüência precocemente. 

Debate-se, essencialmente, a natureza da condição humana e a natureza da relação 

entre homem e sociedade. É, pois, imprescindível neste trabalho identificar e analisar as 

principais concepções de homem que podem orientar a ação da sociedade no tocante aos 

adolescentes com problemas de ajustamento social, destacando-se inicialmente o 

pensamento grego, posto que, via de regra, constitui a base de várias conceitualizações 

tanto de cunho sócio-cultural quanto científico. 
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De fato, as considerações filosóficas sobre estas questões ensejam a apresentação 

das principais teorias da Psicologia acerca do desenvolvimento humano, permitindo uma 

compreensão mais aprofundada das propostas psicológicas de intervenção educativa junto 

ao indivíduo em geral e, em especial, ao adolescente em desajustamento social. 

 

1.1.1 O homem e a razão 

 

O pensamento grego tem como marco inicial o mito. O mito, (Marcondes 1997: 20)  

subordina o homem e mundo a desígnios sobre-naturais, expressos em elementos como o 

destino, deuses e espíritos, magia e simbologias deste gênero. 

Esse tipo de pensamento continua o autor, dependia essencialmente da adesão dos 

indivíduos; assim, não se permitiam correções ou críticas aos mitos. Um longo período de 

transformações sócio-político-econômicas tornou possível na sociedade grega do século VI 

a. C. o surgimento do chamado pensamento filosófico, caracterizado por buscar 

compreender o mundo natural a partir de causas também naturais (naturalismo). 

Isso significava situar no próprio mundo natural os ingredientes necessários a uma 

melhor compreensão do homem partindo das suas capacidades intelectuais e sensíveis e 

não, situando-os em alguma dimensão misteriosa e acessível apenas a iniciados, magos e 

religiosos.  

Desta forma, após o fracasso do investimento nos sentidos, os filósofos 

consideraram como da maior relevância no homem a razão, então apontada como a 

faculdade superior, graças ao aparecimento da lógica e da matemática, que assumiria papel 

de destaque na elucidação da “verdadeira” realidade, ou seja, na ordenação e interpretação 

do material captado pelos sentidos. 

Por isso, boa parte das concepções de homem surgidas na mentalidade ocidental ao 

longo da história têm subjacente a idéia de superioridade racional humana em relação a 

todos os outros seres animados, defendida pelos gregos através da expressão “animal 

racional”. Entretanto, observa Kaufmann (1997:28) que, mesmo assim, historicamente, o 

pensamento esteve ainda durante certo tempo influenciado pela metafísica religiosa. Na 

Idade Média e no século XVII, havia ainda grande preocupação com o mistério da criação 

divina. 
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Segundo Camino (2000:4), a Filosofia patrística, pensamento filosófico cristão que 

se expandiu a partir do século I e se firmou como Filosofia medieval a partir do século VIII 

dissocia a condição animal (corporal) do homem de sua condição subjetiva (espiritual), 

criando nova concepção de homem em que a fé torna-se o grande critério de superioridade 

humana, causando grande abalo ao poder atribuído pelos gregos à razão – algo que lhe era 

conferido apenas como dádiva divina e que podia ser retirada. Conseqüentemente, o 

homem, que passa de animal racional a “filho de deus”, a quem devia total obediência. 

Santo Agostinho representa um paradigma desta interpretação. 

O poder antes dado à razão começa a ressurgir no período do Renascimento (séculos 

XV e XVI), com a retomada da cultura greco-romana, voltando a plenitude a partir do 

século XVII, em plena Modernidade, na qual se retoma a problemática do racionalismo 

mediante uma profunda revolução científica, promovida principalmente por Galileu, 

Newton, Bacon e por Descartes. Esse último, com o seu “cogito ergo sum”, subordina as 

crenças religiosas à razão, então definida como a única capaz de mostrar o que susceptível 

de crença. Além disso, fica mantida por Descartes a dicotomia entre corpo e alma, dualismo 

herdado do pensamento medieval, eternizando a indagação acerca do aspecto prevalente no 

animal racional: sua racionalidade ou sua animalidade? 

Algumas tentativas de superação da dicotomia cartesiana deram-se nos períodos 

seguintes, através de grandes debates como o dualismo empirismo versus racionalismo, e 

entre racionalismo e irracionalismo. 

No Iluminismo (séc. XVIII), prevaleceu o embate entre o empirismo de Hume e o 

racionalismo Kant. Na ótica empirista, o conhecer significa a realização de uma operação 

mental de associação de idéias derivadas da atividade sensorial, enquanto para Kant a 

gestação da atividade cognoscitiva demanda estruturas internas, inerentes a condição 

humana, necessária à transcendência da experiência, conferindo-lhe inteligibilidade. 

(Arruda, 2001:7). 

Já no período correspondente ao idealismo (final do séc. XIX), as revoluções da 

ciência “obrigaram os filósofos, até os mais distantes da mentalidade e das preocupações da 

pesquisa científica, a terem que se defrontar com o desenvolvimento da ciência” (Reale e 

Antiseri, 1991: 353). Os autores referem-se principalmente a teoria do evolucionismo 
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darwiniano que, contrastando com o espiritualismo hegueliano, reacendia o peso do estreito 

parentesco entre homens e animais. 

Assim sendo, Camino (2000:8) observa que, apesar do esforço de vários pensadores 

no sentido de defender a bandeira da racionalidade na conceituação do ser humano, o fim 

de século traz consigo uma crise intelectual, reafirmadora da tendência de revelar aspectos 

irracionais da natureza humana, contestando-se particularmente seu poder de 

autodeterminação. 

Essa tendência obtém eco, sobretudo, na discussão da realidade social, ou seja, no 

tocante a convivência social humana, questão decisiva a ser examinada visando-se um 

maior esclarecimento das reais possibilidades de intervenção da sociedade junto à chamada 

“natureza do homem”. Cabe, portanto examinar esta perspectiva de reflexão sobre o 

homem. 

 

1.1.2 O homem e o social 

 

Assumir a condição animal do homem implicou ao pensamento filosófico grego 

assumir também o naturalismo da razão, permanecendo esta como característica 

fundamentalmente indissociada da condição animal. Para Camino (2000:3) a compreensão 

desta indissociação recai sobre o papel eminentemente político da racionalidade grega, isto 

é, o logos, fusão entre discurso e razão que surgiu a partir do desenvolvimento da pólis, séc. 

VIII a. C., tendo como objetivo central os debates sobre a ordem social e a defesa de idéias 

políticas, colocando-se para tanto o poder de convencimento acima do que se poderia 

denominar de realismo do discurso.  

Significa, portanto, afirmar também o naturalismo da política, sinônimo da condição 

social humana, cabendo ressaltar o pensamento de Aristóteles, que em seu livro I da 

Política descreve o homem utilizando a expressão zôon politikon, animal político em que 

palavra e pensamento constituem os elementos fundantes da possibilidade de existência 

humana em sociedade (Pequeno, 2001:55), muito embora, como ressalva Camino (2000: 

12), essa idéia de Aristóteles dirija-se contra os pensamentos sofista e platônico. 

No que se refere aos sofistas, o autor trata da afirmação feita por Protágoras de que 

“o homem é a medida de todas as coisas”, fazendo da Cidade um simples produto das 
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atividades humanas, e das leis, mero resultado de convenções. Quanto a Platão, refere-se a 

concepção de política fundada na idéia de conhecimento exato das coisas. Para Aristóteles, 

a lei é expressão política que tem por base a situação da Cidade e da história, não se 

tratando, portanto, nem de uma construção artificial nem de um dado da pura razão. 

Passando-se ao pensamento cristão, Chauí (2000:343) demarca algumas importantes 

diferenças a serem consideradas. Em primeiro lugar, quebra-se o naturalismo do social, 

posto que até o século XV os monoteístas desenvolveram uma concepção de política 

estreitamente ligada à religião, ficando a convivência social subordinada ao sobrenatural, e 

definindo-se o homem não por sua relação com a polis, mas sim com “deus”. Segundo, e 

mais importante nesta discussão, associa-se à idéia de livre-arbítrio ao pecado, atribuindo-

se ao homem um impulso irracional dirigido para o mal e para a transgressão. Em resumo, 

“enquanto para os filósofos antigos a vontade era uma faculdade racional, capaz de dominar 

e controlar a desmesura (...), para o cristianismo, a própria vontade está pervertida pelo 

pecado”. 

É oportuno frisa que, a contestação do poder romano juntamente com as lutas 

religiosas visando à volta do cristianismo primitivo contribuiu para a substituição da noção 

de ordem imposta por “deus” pela noção de existência coletiva. Essa visão, defendida por 

Maquiavel (1991:44), retoma a tradição grega e, contrariando os ensinamentos da religião e 

da teologia, aponta o Estado como fundamento da vida coletiva e equipara as leis sociais às 

leis do mundo físico, associando a existência social com o ato racional de legislar sobre o 

que é justo ou injusto, incluso o próprio exercício do poder. 

No século seguinte, são novamente enfocados os impulsos destrutivos do homem. 

No Leviathan, publicado em 1651, Hobbes (1983:103) afirma ser contraditória e selvagem 

a natureza do homem, lobo para os outros homens (homo homini pupus): 

 

“O fim último, causa final dos desígnios dos homens (que amam 
naturalmente a liberdade e o domínio sobre os outros), ao introduzir 
aquela restrição sobre si mesmos sob a qual os vemos viver nos 
Estados, é o cuidado com sua própria conservação e com uma vida 
mais satisfeita. Quer dizer, o desejo de sair daquela mísera condição 
de guerra que é a conseqüência necessária das paixões naturais dos 
homens (...)”. 
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Essa tese da natureza humana perversa foi contestada por Locke anos mais tarde, 

em 1690, com a publicação de Dois Tratados Sobre o Governo. Embora concordasse com o 

risco de conflito entre os homens, para ele a sociedade constitui uma reunião de indivíduos 

que visam simplesmente assegurar o estado de direito natural, ou seja, suas vidas, liberdade 

e propriedade.  

Nas palavras de Marcondes (1997:199), “John Locke, ao contrário de Hobbes, pode 

ser visto como um otimista em relação à natureza humana e ao convívio entre os 

indivíduos, considerando como princípio básico da existência da sociedade o entendimento 

racional entre os homens”.Também Rousseau, leitor de Locke, discordava de Hobbes; 

afirmando que ele descrevia não a natureza humana, mas sim os homens daquela época. 

Racial defendeu o contrato social, mas atribuiu a maldade humana ao corrompimento do 

homem pela sociedade. 

Segundo Camino (2000:15), “construiu-se assim a perspectiva liberal do Estado: a 

de um pacto social que transfere o poder a uma instituição pública destinada a garantir os 

direitos naturais dos indivíduos”. Tal Filosofia obteve reflexos em vários campos além do 

político e intelectual, chegando ao pensamento moral com Kant, e reafirmando o 

racionalismo como base da natureza, da liberdade e da responsabilidade social de cada 

indivíduo. Contudo, o autor destaca no final do século XIX novas considerações sobre a 

prevalência social da irracionalidade humana, postulada e enfatizada por filósofos 

criminalistas como Scipio Sighele e Gabriel Tarde acerca do comportamento coletivo 

durante movimentos sociais de protesto e reivindicação das classes trabalhadoras. 
 

“Pensadores como Sieghele, 1892; Tarde, 1892; e Le Bom, 1895, ao 
analisarem as diversas formas de atividade coletiva que se 
desenvolviam neste período, constataram que o ser humano, quando 
só, se comporta de maneira civilizada, mas quando se junta à massa, 
transforma-se num bárbaro, numa criatura atuando unicamente por 
instinto” (Camino, 2000:33). 

 

Do exposto, pode-se constatar um aspecto consensual entre os pensadores no que se 

refere ao papel da sociedade quanto à condução ou orientação do homem, isto é, à 

necessidade do estabelecimento de normas que assegurem a boa convivência entre os 

indivíduos através da defesa e do cumprimento dos direitos do homem. Verifica-se, 
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entretanto, uma oscilação na visão quanto ao predomínio de aspectos irracionais ou 

racionais humanos e a suas condições de ajustamento. 

Para Pequeno, (2001:60) o problema do ajustamento do homem à vida em sociedade 

está posto desde o intelectualismo moral socrático, apresentado por Aristóteles em Ética a 

Nicômaco, sob a afirmação de que ninguém age deliberadamente mal, caberia então 

perguntar como admitir o ajustamento social frente à incapacidade de domesticação das 

inclinações malévolas e ímpetos destrutivos da humanidade? Mas, se o mal não repousa na 

irracionalidade das paixões, configurando-se como possibilidade da liberdade humana de 

fazer escolhas e tomar decisões, como pensar o ajustamento social, significando isso 

transformar a curva da liberdade em linha reta do direito, sem desfigurar sua geometria 

irregular? 

Esse impasse deixa sem resposta filosófica definitiva a questão do desajustamento 

social dos indivíduos. Trata-se de fraqueza da vontade, algo irracional, ou de uma escolha 

racional do caminhO à margem do socialmente estabelecido? Portanto, tendo em vista o 

objetivo principal deste trabalho, que é o de discutir a recuperação de indivíduos 

adolescentes em desajustamento social, deve-se formular esta discussão através de outro 

importante campo de conhecimento sobre o homem, a saber, a Psicologia. 

 

1.2  O homem na ciência psicológica 

 

A Psicologia também apresenta controvérsias entre suas teorias sobre a natureza 

humana, o que se justifica; primeiro, por ser a Psicologia herdeira direta da Filosofia e, 

segundo, devido à enorme complexidade humana, de um ser com demandas biológicas, 

mas dotado de uma subjetividade culturalmente orientada, e transpassado por uma história 

emocional e afetiva que evolui em diferentes estágios.  

Assim, à semelhança da Filosofia, algumas teorias psicológicas priorizam a 

racionalidade, enquanto outras incidem sobre processos irracionais, divisão que remete à 

própria constituição científica da chamada Psicologia, tendo em vista que: “o mundo 

psicológico do homem e sua consciência foram vistos durante séculos como fenômenos de 

tipo especial, isolados de todos os outros processos naturais” (Luria 1979:2). 
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A cisão promovida pela Filosofia entre os fenômenos físicos, passíveis de 

explicação causal, e os fenômenos psíquicos que perdurou até o século XVII atrasaram o 

surgimento da Psicologia científica, uma vez que neste enfoque a vida psíquica fica situada 

na categoria dos eventos espirituais. Somente no século XIX apareceu finalmente a 

Psicologia naturalista, visando aplicar o método das ciências naturais para estudar e definir 

as leis objetivas reguladoras dos fenômenos psíquicos elementares como as sensações, e a 

Psicologia subjetivista, visando estudar e compreender as formas superiores de psiquismo, 

a exemplo da consciência, mediante métodos de cunho descritivo. 

Observa-se, que essa divisão na Psicologia reflete ainda a concepção cartesiana de 

homem, tratada no tópico anterior, pois na Psicologia naturalista, em sintonia com a 

acepção mecanicista determinista de mundo, visa-se estudar o comportamento, tratando-se 

o homem à semelhança do animal, ou seja, um ser passivo subordinado, a leis biomecânicas 

e ambientais. Por outro, na Psicologia subjetivista foge-se ao âmbito puramente animal 

visando-se estudar a mente, e tratando-se o homem como ser ativo, capaz criar suas 

próprias experiências. 

O naturalismo dá origem a duas perspectivas psicológicas de homem; a primeira 

delas, citada por Rego (1996:88), é a perspectiva inatista, também denominada de nativista, 

que atribui aos planos genéticos e maturacional o papel de definidores da constituição 

psicológica humana, quer em condição manifesta, quer em condição latente (potencial), isto 

é, dependendo de maior maturação para que se produza. A segunda perspectiva, ainda 

conforme esta autora, corresponde ao ambientalismo, que “atribui exclusivamente ao 

ambiente a constituição das características humanas”, postulando para a experiência externa 

a condição de fonte formadora tanto de comportamentos habituais quanto de 

conhecimentos.  

Uma importante escola da Psicologia encontrou seus fundamentos no 

ambientalismo e obteve marcante influência durante décadas, sobretudo nos Estados 

Unidos. Trata-se do Behaviorismo, que propunha uma ciência psicológica estritamente 

baseada na análise do comportamento como uma resultante de contingências do ambiente. 
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1.2.1    Comportamentalismo 

 

Na visão de Bruner (1997:25), impregnados pelo empirismo e pelo positivismo, os 

cientistas de orientação comportamental viam como “pecado” a elevação da subjetividade 

ao status de conceito explicativo. Em outras palavras, os behavioristas radicais 

consideravam não apenas desnecessário, mas equivocado postular a existência de processos 

de fato mentais, e atribuem a constituição das características humanas exclusivamente a 

condições ambientais específicas. John Watson (apud Mussen, Conger, Kagan e Huston, 

1995:16), um dos pioneiros divulgadores da Psicologia behaviorista, chegou a firmar: 
 
“Dai-me uma dúzia de bebês saudáveis, bem formados, um mundo 
segundo minhas especificações para criá-los, e eu garanto tomar 
qualquer um deles aleatoriamente e treina-lo para se tornar especialista 
na área que eu quiser – médico, advogado, comerciante, chefe e, claro, 
até pedinte e ladrão, não importando seus talentos, pendores, 
habilidades, vocações e a raça de seus ancestrais.”  

 

Nesta perspectiva, desenvolvimento psicológico e aprendizagem passam a ser 

concebidos praticamente como sinônimos, cabendo explicitar algumas discrepâncias quanto 

às concepções de aprendizagem assumidas pelos comportamentalistas. 

Como observa Río (1995:27), o comportamento era definido por Watson 

simplesmente como o movimento físico, corporal, executado pelo organismo e passível de 

observação, explicando-se a aprendizagem basicamente através de um mecanismo 

fisiológico que liga a estimulação sensorial proveniente do meio às respostas reflexas inatas 

ou condicionadas, isto é, associadas a determinados estímulos mediante experiências 

repetitivas. Por outro lado, na leitura de Skinner (1982:32) e seus seguidores o 

comportamento é mais amplamente definido como uma interação entre o indivíduo e seu 

meio ambiente, possibilitando-lhes tratar o comportamento como resultado de doutrinações 

e “contingências de reforçamento”, entendidas como sendo a ocorrência de conseqüências 

favoráveis advindas da emissão de um determinado comportamento. 

Segundo o autor, as contribuições do behaviorismo watsoniano não chegaram a gerar 

o impacto que se verificou quanto aos princípios do condicionamento operante e da análise 

experimental do comportamento proposto por Skinner, cuja aplicabilidade apareceu desde 

as suas primeiras formulações teóricas, configurando dois amplos campos teórico-práticos: 
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a programação educativa e a modificação de conduta, aplicada em diferentes planos 

educacionais e terapêuticos, como a educação especial, distúrbios da comunicação e da 

linguagem, e psicopatologia infantil e de adultos. 

As técnicas comportamentais para a modificação de conduta poderiam representar 

um grande aporte à discussão sobre o tratamento a ser dado ao adolescente infrator. 

Entretanto, várias críticas são feitas contra o behaviorismo, que tem por base explicações 

lineares, relações de causa-efeito, o que impede a análise de processos amplos envolvendo 

fenômenos humanos que se inter-relacionam, excluídos a priori da teoria. Embora as novas 

teorias comportamentais que abordam o comportamento como interconduta superem em 

grande parte estes problemas, como afirma Río (1995:42), a postura antimentalista mantida 

na ótica comportamental condiciona o descaso com âmbito disposicional ou motivacional – 

o que faz os seres humanos pulsar – abordado originalmente na literatura psicológica 

mediante os conceitos de “impulso” ou “drive”. 

Autores como Fred Keller e William Schoenfeld (apud Murray, 1978:13) chegaram 

a classificar o conceito de “motivação” como anti-econômico; segundo afirmavam, os 

estímulos é que desempenhavam uma função disposicional, o que tornaria a chamada 

“motivação” simplesmente um estado ou situação ambiental expresso em termos de 

privação ou exposição a estimulação aversiva. 

Entretanto, “disposições subjetivas” como acreditar, valorizar, desejar, pretender, 

planejar, compreender, comprometer-se, entre outras, representam uma realidade que, 

apesar de imaterial, é sumariamente importante para a explicação das variações de resposta 

de um indivíduo a um mesmo estímulo. O próprio Skinner, não atribuiu obstinadamente aos 

estímulos a condição de preditores de comportamento; em vez disso, contentou-se em 

qualificar os estímulo a posteriori, isto é, mediante seu poder de reforçar ou não o 

comportamento (Pinker, 1999:74). 

Com isso, afirma Bruner (1997:16), Skinner assegurou a pertinência de suas 

premissas com a “realidade”, tratando indistintamente estímulos físicos e simbólicos de 

modo a escamotear o problema da subjetividade, que não apenas é responsável pela 

mediação da relação estímulo-resposta, mas também pela própria constituição do estímulo, 

ou seja, decisiva para a interpretação que cada pessoa faz do mundo. 
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Como salienta Pinker (1999:74), o fato do ser humano responder a algo tão 

materialmente nebuloso quanto uma crítica ou um elogio (objetos simbólicos) constitui 

parte do mistério que a Psicologia precisa desvendar e não parte de sua solução. Diante 

destas críticas, torna-se relevante salientar a oposição feita ao behaviorismo por outras 

perspectivas psicológicas. 

Seguindo o que se pode denominar de orientação subjetivista, todos visam 

evidenciar um referencial teórico-psicológico que oriente o enfrentamento do problema do 

desajustamento social do adolescente infrator, sem reduzi-lo à noção de que o homem é 

produto das contingências de seu meio, sobretudo, quando o próprio Skinner (1982:107) 

admite ser fácil perder de vista tais contingências. 

 

 

1.2.2    Subjetivismo 

 

No que se refere a uma oposição à escola behaviorista, pode-se mencionar várias 

correntes da Psicologia das quais fazem parte a Gestalt e o Humanismo. A limitação 

imposta por este trabalho, todavia limita-o apenas a dois marcos da contestação do 

behaviorismo, com possibilidades para pensar o tratamento a ser dado ao adolescente 

infrator: a visão racionalista do homem, o cognitivismo, e a visão irracionalista, a 

psicanálise. 

 

1.2.2.1  Cognitivismo 

 

Segundo Gardner (1996:27), durante a hegemonia behaviorista nos Estados Unidos 

o estudo científico da mente era tratado com muita dificuldade e quase às escondidas, pois 

temas como a solução de problemas, a imaginação e a linguagem, eram rejeitados, o que 

impedia o desenvolvimento de qualquer teoria sobre os comportamentos humanos 

complexamente organizados. 

Assim, no final dos anos cinqüenta um congresso sobre os mecanismos cerebrais do 

comportamento marcou o início de uma nova corrente científica que teve como seu 
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objetivo central trazer a “mente” de volta às ciências humanas: foi a chamada revolução 

cognitiva. 

Neste campo, destacam-se as contribuições críticas dos matemáticos John Von 

Neumann e Warren Mcculloch sobre a capacidade cerebral de processamento de 

informação, e o criticismo de Karl Lashley em relação ao tratamento dado pelos 

behavioristas aos processos cerebrais e comportamentos complexos. Para Lashley, 

esclarece Gardner (1996:28), ao contrário do que professavam os behavioristas, o sistema 

nervoso se encontra em atividade durante a maior parte do tempo e os reflexos não são 

ativados apenas via estimulação específica: 
 

“O sistema nervoso contém um plano ou estrutura geral, dentro do 
qual unidades de resposta individuais podem – na verdade têm de – 
ser encaixadas, independentemente de feedback específico do 
ambiente. Ao invés de o comportamento ser conseqüência de 
incitações ambientais, processos cerebrais centrais, na verdade, 
precedem e ditam as maneiras pelas quais um organismo realiza um 
comportamento complexo” (Lashley apud Gardner, 1996:28). 

 

Infelizmente, alerta Bruner (1997:17), cedo a ciência cognitiva derivou para tópicos 

marginais, pois, sob a influência dos neurocientistas e cientistas da computação, terminou 

igualando os processos mentais aos programas que podiam ser rodados em um dispositivo 

computacional, um reducionismo que se mostrou tão permissivo que até mesmo os antigos 

teóricos behavioristas puderam aderir diretamente à perspectiva cognitivista, bastando para 

tanto recondicionar os conceitos antigos através da utilização de novos termos, empregados 

no campo do processamento de informação. 

Segundo Bruner (1997:19), o modelo eletrônico de mente não provocou entre os 

comportamentalistas o tradicional pânico antimentalista, bastando substituir as concepções 

de estímulo-resposta por “input” e “output”, e comparar a noção de reforço ao processo de 

“feedback” (retroalimentação ou alimentação do sistema computacional com informações 

sobre os resultados ou implicações de seus próprios outputs) para que não fosse diretamente 

necessário lidar com os próprios fatos mentais. 

Como conseqüência, continua o autor, foram avivados os debates sobre a natureza 

humana, destacando-se dois grandes pontos. O primeiro é o fato de que tecer uma analogia 

entre a mente humana e um dispositivo computacional implica em reduzi-la a um 
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processamento de informações totalmente cego em relação aos conteúdos tratados. Em 

outras palavras, a informação é indiferente aos “significados”, posto que a operação 

computacional apenas lista, ordena, combina ou manipula informações previamente 

codificadas e rigidamente definidas, escapando de seu domínio a imprecisão, a dubiedade, a 

incoerência, bem como as proposições conotativas, metafóricas ou poéticas, que 

caracterizam o humano. 

Isso conduz ao segundo ponto: a “mente” igualada a um programa de computador 

não há lugar para os estados mentais – disposições subjetivas, a exemplo do acreditar, 

valorizar, desejar, pretender, e compreender, comprometer-se, etc, decisivos para a 

construção do “mundo” de cada pessoa. 

Assim sendo, apesar da Psicologia cognitiva ter contribuído muito para a 

compreensão de processos mentais como memória e raciocínio, não pode haver dúvida 

sobre o fato de que os seres humanos empregam atividades simbólicas muito subjetivas que 

constituem seus próprios modos de avaliar a realidade. 

Somando-se a isto a lacuna referente ao fator motivacional, que acaba por excluir 

questões como a afetividade e o comportamento emocional, torna-se necessário passar a 

próxima perspectiva psicológica, a psicanálise. 

 

1.2.2.2  Psicanálise 

 

Nos Estados Unidos, durante a primeira metade do século passado, predominou a 

Psicologia behaviorista. Na Europa, entretanto, era a teoria psicanalítica que ia se tornando 

amplamente conhecida. Foram às hipóteses desenvolvidas pelo médico psiquiatra Sigmund 

Freud que deram origem à chamada teoria psicanalítica, bem como a uma gama mais 

extensa de teorias denominadas psicodiâmicas (Mussen et all, 1995:17). 

Conforme enfatizado por Bock (2001:71), Freud alterou radicalmente as concepções 

acerca da vida psíquica humana. De fato, behaviorismo e psicanálise personificam o debate 

sobre o status científico da Psicologia, representando uma histórica e polêmica distinção 

entre ciência natural e humana. Isso porque, apesar da psicanálise haver iniciado seu 

desenvolvimento no final do século XIX, quando predominavam o fisiologismo e o 

experimentalismo, caudatários do ideal positivista, Freud teve contrariamente a coragem de 
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tentar buscar na mais profunda subjetividade a explicação para o desenvolvimento humano 

Apresentando um modelo teórico do psiquismo cuja pedra angular era, o desejo humano – 

conteúdo descartável por boa parte da Psicologia científica, fugia-se assim exatamente 

daquilo que lhe cabia explicar (Arruda, 2002, 5:6). 

O enfoque psicanalítico recai sobre o desenvolvimento psico-afetivo, norteado por 

fatores sócio-simbólicos, ou seja, de natureza física e emocional, racional e irracional, 

como se pode verificar na própria afirmação de Freud (1978:9): 
 

“Tinha-se de admitir que a doença se instalava porque a emoção 
desenvolvida nas situações patogênicas não podia ter exteriorização 
normal; e que a essência da moléstia consistia na atual utilização 
anormal das emoções ‘enlatadas’. Em parte ficavam estas como carga 
contínua da vida psíquica e fonte permanente de excitação para a 
mesma; em parte se desviavam para insólitas inervações e inibições 
somáticas, que se apresentavam como os sintomas físicos do caso. 
Para este último mecanismo propusemos o nome de ‘conversão 
histérica’. (...). A conversão histérica exagera então essa parte da 
descarga de um processo mental catexizado emocionalmente; ela 
representa uma expressão mais intensa das emoções, conduzida por 
nova via”. 

 

Para Fadiman e Frager (1979:3), “sua visão da condição humana, atacando 

violentamente as opiniões prevalecentes na sua época, Freud oferece um modo complexo e 

atraente de perceber o desenvolvimento normal e anormal”, salientando ainda a trajetória 

percorrida na elaboração do modelo estrutural da personalidade que permite delinear o 

curso destes dois desenvolvimentos: 
 

“As observações de Freud a respeito de seus pacientes revelaram uma 
série interminável de conflitos e acordos psíquicos. A um instinto 
opunha-se outro; proibições sociais bloqueavam pulsões e os modos 
de enfrentar situações freqüentemente chocavam-se uns com os 
outros. Ele tentou ordenar este caos aparente propondo três 
componentes básicos estruturais da psique: o id, o ego e o superego”. 
(Fadiman e Frager, 1979:11) 

 

Assim, sobre a dinâmica da personalidade cabe ressaltar que seu desenvolvimento, 

logo no início da infância, depende de conflitos intrapsíquicos, cuja resolução ou 

manutenção influencia no ajuste do sujeito com relação ao meio e, conseqüentemente, com 

relação às normas sociais e legais (Hall, Lindzey e Campbell, 2000:53). A preocupação do 
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modelo teórico psicanalítico com o desenvolvimento normal e anormal, sobretudo tendo 

como referencial a adequação dos indivíduos à realidade social, constitui um aspecto de 

extrema relevância em se tratando de abordar a problemática do adolescente infrator. 

Rezende (2002:116) parece corroborar essa premissa; em primeiro lugar, afirma  

que o conceito de personalidade, independentemente de seus diferentes significados 

encontrados em teorizações distintas, representa uma noção científica importante não 

apenas para a compreensão da conduta humana, mas também para subsidiar os vários 

processos de intervenção nessa conduta, visando-se manter ou restabelecer a saúde mental, 

de modo que se torna fundamental nas questões envolvendo a imposição de penas e outras 

medidas corretivas. 

Segundo, a autora (2002:124) subdivide em três os modelos de cunho psicológico 

da criminologia científica – a abordagem psiquiátrica, o empirismo psicológico, e o 

psicodinâmico, apoiado em hipóteses freudianas – considerando que: 
 

“(...) entre as várias teorias da personalidade aquelas classificadas 
como psicodinâmicas fornecem maiores subsídios para o estudo do 
ajustamento inadequado dos indivíduos. Em última instância, significa 
dizer que esse grupo de teorias é o que se centra mais especificamente 
nas causas subjacentes responsáveis pelo ato delitivo, haja vista que 
enfatizam a importância dos motivos, emoções e outras forças internas 
na explicação do desenvolvimento e da dinâmica da personalidade e, 
por conseguinte, da conduta humana” (Rezende, 2002, 125:126). 

 

Na verdade, o próprio Freud (apud Winnicoott, 1999:135), na introdução ao livro de 

Aichhorn, Wayward Youth, considerou que a psicanálise poderia não só contribuir para a 

compreensão da delinqüência como também enriqueceria o trabalho daqueles que lidam 

com o delinqüente. Torna-se, portanto, mais do que relevante abordar os principais 

conceitos psicanalíticos circunscritos à noção freudiana da personalidade, e avaliar as 

contribuições da psicanálise quanto ao psiquismo de infratores. 

 

1.3  Transgressão e adolescência na ótica da teoria psicanalítica 

 

De acordo com Hall, Lindzey e Campbell (2000:39), além das teorias 

psicodinâmicas pode-se identificar, dentre outras, as teorias psicossociais de Adler, Fromm, 

Honey e Sullivan; a personologia de Henry Murray; a teoria individualista de Gordon 
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Allport; a teoria de traço fatorial-analítica de Raymond Cattell; a teoria de traço biológico 

de Hans Eysenck; a teoria do constructo pessoal de George Kelly; a teoria humanista de 

Carl Rogers; o condicionamento operante de B. F. Skinner; a teoria de estímulo-resposta de 

Dollard e Miller; e a teoria da aprendizagem social de Albert Bandura. Entretanto, segundo 

os autores, a teoria psicanalítica apresenta várias características que permitem distingui-la 

das demais.  

 

1.3.1    A teoria psicanalítica e suas interpretações mais recentes 

 

Segundo a teoria freudiana o desenvolvimento da personalidade resulta da interação 

entre os três grandes sistemas do psiquismo, o id, o ego , e o superego. Assim sendo, Hall, 

Lindzey e Campbell (2000:53), salientam que dificilmente a conduta de uma criança ou 

adolescente poderá ser tomada como fruto de um único destes sistemas, uma vez que 

“raramente um sistema opera com a exclusão dos outros dois.” 

De acordo com estes autores, Freud definiu o id como tudo aquilo que de 

psicológico é herdado, estando presente já no nascimento, incluindo-se os instintos. 

Considera-se, pois, o id como sendo o sistema original da personalidade, do qual se 

originam o ego e o superego. O id encontra-se alheio à realidade externa e objetiva, pois 

representa a realidade interna de experiências subjetivas do ser, obedecendo apenas ao 

princípio do prazer. 

A distinção básica entre o id  e o ego é que o segundo distingue as coisas da mente 

das coisas do mundo externo, obedecendo ao princípio da realidade, suspendendo 

temporariamente o princípio do prazer até que o objeto apropriado para a satisfação seja 

descoberto, quando, finalmente, o princípio do prazer é atendido e a tensão reduzida.  

O processo realizado pelo ego é o meio pelo qual ele formula o plano para a 

satisfação dos desejos humanos, demandas muitas vezes conflitantes com o superego. Este 

representante intrapsíquico dos valores e ideais da sociedade, interpretados para a criança 

pelos pais, já que as crianças pequenas são amorais e não sentem muita inibição para seguir 

os seus impulsos, e impostos por um sistema de recompensas e de punições. 

A medida que, é a partir destas punições e recompensas aplicadas pelos pais, o 

supergo consolida-se como moralizador internalizado da conduta, a função precípua do 
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superego consiste então em determinar se uma ação é certa ou errada, verifica-se o papel 

central que o superego desempenha na orientação do comportamento da criança. Pode, com 

isso, contribuir para o desenvolvimento de uma personalidade com grande força moral, 

voltada mais para a busca da perfeição do que do prazer (Hall, Lindzey e Campbell, 

2000:55). 

Esta colocação requer um esclarecimento de modo a manter diferenciados os 

modelos psicodinâmico e empirista, anteriormente mencionado. Trata-se de salientar a 

condição simbólico-afetiva que as punições e recompensas assumem no universo psíquico 

da criança, não contemplada na ênfase ambientalista do empirismo psicológico mas 

evidenciada na concepção psicanalítica denominada “introjeção.” 

Explicam Hall, Lindzey e Campbell (2000:55), que o superego, apresenta 

ainda dois subsistemas, a saber: a consciência e o ideal do ego; tudo o que é aprovado ou 

reprovado pelos pais a criança tende a incorporar em sua consciência, introjetando-se assim 

seu ideal do ego, contrário aos impulsos primitivos do homem, especialmente os de 

agressão, que pune as transgressões através do sentimento de culpa cuja origem se 

confunde com o próprio surgimento do superego, formado a partir da solução do complexo 

de Édipo. 

Como afirma Molina e Gomes (2000: 245), na ótica psicanalítica o sentimento de 

culpa está de fato associado à rivalidade do menino com seu pai, e da menina com sua mãe, 

que poderia ser resolvida se o rival morresse, um desejo então inconsciente. Este conflito, 

denominado complexo de Édipo, possivelmente é resolvido aos 6 anos de idade, 

desencadeando a formação do superego; entretanto, quando não superado o Édipo 

prevalece por toda a vida, podendo gerar um complexo de culpa com um componente 

autopunitivo tão intenso que o indivíduo, movido pelo desejo de purgar uma pena, pode ser 

levado a transgredir a lei. Nos termos de Pavon (1997:91), “o criminal por sentimiento de 

culpa, delinqüe para ser castigado”. 

Significa, então, assumir que quando do bom andamento do desenvolvimento da 

personalidade, o sentimento de culpa se constitui no inibidor das transgressões mas, em 

caso contrário, seria a origem do delito, constatando-se que o complexo de Édipo mal 

resolvido pode ter um poderoso efeito criminógeno. 
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Se levada a termo, essa perspectiva de análise permite reflexões que implicam 

conseqüências práticas com relação ao enfrentamento do crime e da delinqüência. Pavon 

(1997:92), por exemplo, considera que:  

 

“Si el criminal tiene el deseo inconsciente de ser castigado, es 
evidente que la pena tal como es actualmente concebida no puede 
servir como prevención para el criminal ya que lejos de evitarlo lo 
favorece. El problema consiste en encontrar penas que vayan 
dirigidas no solamente al consciente, sino que pudieran controlar, en 
alguna forma, al incosnciente.” 

 

Corroborando a posição de Pavon, Reik (apud Molina e Gomes, 2000:247) rechaça 

a política criminal que tem em sua base a pena como mecanismo supostamente preventivo 

ou dissuasório, porque acredita ser esta inadequada para chegar ao mundo do inconsciente e 

neutralizar o complexo de culpa. 

No que se refere ao adolescente autor de um ato infracional, verifica-se a 

necessidade de encarar seu ato delituoso não em si mesmo, de maneira isolada, mas 

enquanto uma peça no “quebra-cabeças” que corresponde ao processo de formação da sua 

personalidade. Segundo Rezende (2002:125), a partir desta linha de raciocínio numerosos 

teóricos da psicanálise inauguraram novas considerações, denominadas neofreudianas, 

buscando contribuir para o desenvolvimento e aplicação do enfoque psicanalítico na 

resolução de problemas gerais de ajustamento e desajustamento dos indivíduos, geralmente 

fundamentados em suas experiências terapêuticas com pacientes. 

A autora destaca Carl Jung, Alfred Adler, Karen Horney, Harry Stack Sullivan, Erik 

Erikson, Melanie Klein, e Françoise Dolto, salientando, entretanto, os nomes de Jaques 

Lacan, Jean Laplanche e Donald Winnicott por terem se preocupado especificamente com 

as personalidades anti-sociais criminosas, os indivíduos chamados boderline, visando 

encontrar para eles soluções práticas a fim de que, mesmo diante de sua propensão ao 

comportamento desajustado, “não ultrapassem o limite que os põe dentro da categoria dos 

infratores, isto é, pelo desajuste que mostram em relação às normas sociais e legais”. 

Dentre os trabalhos dos citados, será enfatizado o de Winnicott, posto ter dedicado 

boa parte de suas reflexões a intervenção psicanalítica em situações de delinqüência, 

cabendo assim examinar mais detidamente suas proposições. 
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1.3.2   Contribuições de Winnicott para a análise do adolescente infrator 

 

Seguindo os pressupostos de Freud, Winnicott (1999:129) adota duas asserções 

fundamentais para a compreensão de sua obra. Primeiramente, concebe o crime como uma 

doença psicológica, dada a estreita relação entre a privação da vida familiar e a 

delinqüência: “Tudo o que leva as pessoas aos tribunais (ou manicômios, pouco importando 

o caso) tem seu equivalente normal na infância, na relação da criança com o seu próprio lar. 

Se o lar consegue suportar tudo o que a criança pode trazer para desorganizá-lo, ela sossega 

e vai brincar(...)”. 

Em segundo lugar, assume ser função da personalidade capacitar o indivíduo a 

superar progressivamente o plano instintual, o que “envolve a capacidade crescente para 

reconhecer a própria crueldade e avidez, que então, e só então, podem ser dominadas e 

convertidas em atividade sublimada” (1999:102). Cada uma destas colocações merece uma 

explanação que viabilize seu devido desenvolvimento e compreensão. 

 

1.3.2.1  Intervenção externa amorosa e firme 

 

Sobre a primeira asserção, o autor é extremamente enfático, considerando que 

crianças e adolescentes necessitam viver num círculo de “amor e força” a fim de que não 

sinta medo de seus pensamentos e de sua imaginação; todavia, quando se sente totalmente 

livre para fazer o que quer, o quadro de referências para a interdição de suas atividades se 

desfaz e, como conseqüência, ela torna-se angustiada (Winnicott, 1999:130). 

Numa clara alusão ao sistema de recompensas e de punições paternais engendrador 

do superego, mencionado no tópico anterior, Winnicott afirma que, durante a formação de 

sua personalidade, a criança precisa da interdição amorosa porém firme dos pais, ou até 

mesmo de uma pessoa responsável por ela, de alguém que possa repreendê-la, repreensão 

esta feita por amor, visando seu bem-estar, através do reconhecimento dos limites impostos 

pela sociedade. 
 

“O pai rigoroso que a criança evoca também pode ser amoroso mas 
deve ser, antes de tudo, severo e forte. Somente quando a figura 
paterna rigorosa e forte está em evidência a criança pode recuperar 
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seus impulsos primitivos de amor, seu sentimento de culpa e seu 
desejo de corrigir-se.” (Winnicott, 1999:131) 

 

De fato, conforme Pavon (1997:86), “si o super ego consigue demasiado éxito en 

sus demandas, tenemos una personalidad rígida e inhibida. Si fracasa totalmente, surgirá 

una personalidad antisocial”. Em outras palavras, a figura dos pais severos mas amorosos 

faz com que eles desenvolvam sua capacidade de autocontrolar-se, seguindo as normas de 

conduta social e entendendo o seu papel na sociedade, uma intervenção externa que será 

muito importante para a prevenção da conduta criminal.  

Vários autores corroboram este posicionamento. Para Hungria (1945:53), por 

exemplo, com exceção dos casos limítrofes, a criminalidade vista na ótica da psicanálise 

“não é uma tara de nascimento, mas um defeito de educação”, sendo de grande valor o 

cuidado e a atenção que devem ser desprendidos no desenvolvimento da personalidade da 

criança e na noção dos bons costumes e da moral. 

Também Bollea e La Rocca pactuam do mesmo pensamento de Winnicott em 

relação à interferência da família na determinação da possibilidade de delinqüir, sendo que 

para Bollea, o ambiente familiar é que determinará a probabilidade do delinqüir, e para La 

Rocca a intervenção externa amorosa é fator primordial no processo educativo do 

adolescente. 

Mais precisamente, para Bollea (apud Cortelessa, 1975: 170-171), o ambiente 

familiar é determinante posto que nascemos com grande poder de adaptação ao mundo 

externo e, assim sendo, primeiramente o ambiente familiar e depois o social delinearão o 

nível de aceitação da norma social. No caso de inadaptação da criança ao ambiente familiar, 

a conseqüência é o desequilíbrio, do qual pode resultar a delinqüência juvenil, expressão 

clínica cuja compreensão demanda o estudo de vários fatores que conduzem a essa 

inadaptação social e que constituem a base da anormalidade de caráter ou comportamento: 
 

“A delinqüência juvenil, para nós neuropsiquiatras da infância, não 
passa de um dos aspectos multiformes da inadaptação, ou melhor de 
desajustamento social que, em qualquer caso, por uma confluência de 
causas concomitantes, pode desembocar no ato social ou associal.” 
(Bollea apud Cortelessa, 1975: 166).  

 

Quanto a Rocca (2001:1), diretor do projeto Axé de defesa e proteção à criança e ao 

adolescente de Salvador, a ênfase recai sobre a relação entre adolescência e violência, 
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também acreditando o autor que a intervenção externa amorosa é fator primordial no 

processo educativo do adolescente. 

Daí o termo doença utilizado por Winnicott (1999:131) em sua compreensão acerca 

do crime Refere-se a um “sentimento de segurança” que não chega a tempo de ser 

introduzido na vida da criança de modo a promover o que Freud denomina interdição. 

Segundo afirma: 
 

“A unidade familiar é mais do que uma questão de conforto e 
conveniência. De fato, a unidade familiar proporciona uma segurança 
indispensável à criança pequena. A ausência dessa segurança terá 
efeitos sobre o desenvolvimento emocional e acarretará danos à 
personalidade e ao caráter” (Winnicott, 1999:18). 

 

É pois consensual a idéia de que a problemática da criança anti-social decorre em 

muito da falta de preparo dos pais para educá-las. Não obstante, muitos outros aspectos 

podem levar os adolescentes à prática do ato infracional. De fato, a pesquisa realizada por 

Glueck e Glueck (apud, Cortelessa, 1975:172) sobre o efeito criminológico da ausência de 

coesão e de integração da família, identifica três grupos de fatores - sociais, psicológicos e 

psiquiátricos - com características negativas associadas à criminalidade, predizendo 

aproximadamente 90% da conduta criminal 

Os fatores sociais são: disciplinas mais rígidas ou sem continuidade praticadas pelo 

pai; supervisão inadequada da mãe; pai delinqüente e grosseiro; mãe indiferente e hostil; e 

família sem coesão. Foram encontrados como fatores psicológicos: o desejo e as atitudes 

exacerbados de afirmação da pessoa na sociedade, de desprezo, de desafio, de suspeição, de 

destrutividade, de labilidade emotiva e de impulsividade. E como fatores psiquiátricos estão 

o aventureirismo, a extroversão, instabilidade emotiva, sugestionabilidade e obstinação. 

Além disso, para Spranger (1970:260), por exemplo, o ato infracional é um 

problema que apresenta raízes sociológicas além das psicológicas, observando que o alto 

índice de adolescentes infratores está entre os de famílias mais pobres, muito embora nem 

todos adolescentes carentes cheguem a delinqüir, enquanto muitos oriundos de lares bem 

estabelecidos de classe média se transformam em infratores. 

Posto assim, Winnicott (2001, 130:131) não visa colocar os pais como os únicos 

responsáveis pelo desenvolvimento de um adolescente infrator. O autor começa por 

reconhecer  que o controle inicialmente exercido pelos pais vai sendo ampliado, passando a 
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incluir os parentes próximos, entre eles avós, tios, primos, e padrinhos como orientadores 

do seu comportamento. O apoio de um tio, amigos, avós ou da escola – conclui - se 

encontrado a tempo reverte a situação fazendo com que a criança cresça segura e torne-se 

independente, de forma positiva e eficaz.1

Também Giacotti2 (apud Cortelessa, 1975:173) salienta a multiplicidade de fatores 

ambientais ligados ao desenvolvimento da conduta anti-social, e La Rocca (2001:1) 

acredita que inclusive a intervenção externa amorosa na escola e na comunidade são 

primordiais no processo educativo do adolescente: 
 

“Quando o adolescente encontra na família, na escola, na comunidade, 
um ambiente de compreensão que, longe de excluí-lo e marginalizá-
lo, o incluí na colocação gradativa de limites, ele consegue gerir sua 
tendência à transgressão e à violência. Ternura e firmeza são os dois 
pólos entre os quais deve fluir o processo educativo do adolescente”. 

 

Trata-se, pois, de alertar para o fato de que, caso a família não se torne para o menor 

um quadro de referência, o menor passará a buscar um quadro de referências fora do lar, 

criando-se assim mais uma porta para a delinqüência, devido ao processo psicológico 

denominado identificação. 

 

1.3.2.2  Processo de Identificação 

 

Buscando resolver suas frustrações, conflitos e ansiedades, o adolescente 

desenvolve um processo de identificação, em que assume as características de outra pessoa 

                                                           
1 “ A criança cujo lar não lhe ofereceu um sentimento de segurança busca fora de casa as quatro paredes; 
ainda tem esperança e recorre aos avós, tios e tias, amigos da família, escola. Procura estabilidade externa sem 
a qual poderá enlouquecer. Fornecida em tempo oportuno, essa estabilidade poderá ter crescido na criança 
como os ossos em seu corpo, de modo que, gradualmente, no decorrer dos primeiros meses e anos de vida, 
terá avançado, da dependência e da necessidade de ser cuidada, para a independência. É freqüente a criança 
obter em suas relações e na escola o que lhe faltou no próprio lar.” (Winnicott, 1999: 131) 
2 “A antissocialidade não tem naturalmente apenas uma gênese interfísica, mas inclui também, muitas vezes 
preeminentemente , aqueles multíplices fatores ambientais que influenciam o desenvolvimento de qualquer  
caraterologia. No caso particular, a formação de um distúrbio estrutural da personalidade é própria do 
ambiente, quando este último não se encontra em grau de impor limites de qualquer natureza para a 
manifestação da inquietude interior do ansioso. Os genitores podem , consciente ou inconscientemente, 
encorajar a atividade antissocial da criança quando procuram reprimir o seu senso de culpa, ao sugerir outras 
relações afetivas como possível causa do distúrbio emotivo da criança. A escola, antes, e a sociedade, depois, 
tornam-se o objeto da hostilidade do paciente, cuja psicologia se cristaliza em atitudes mais ou menos claras 
de antissocialidade.” (apud, Cortelessa,1975: 173) 
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fazendo com que se torne parte integrante de sua personalidade como forma de reduzir a 

tensão e modelar seu comportamento (Hall, Lindzey e Campbell, 2000:61). 

Esta identificação, explicam os autores, ocorre no nível de inconsciente, não sendo 

necessária uma identificação total, ou seja, relativa a todos os aspectos da pessoa com quem 

se está identificando. Sem dúvida, a tendência a identificar-se com uma pessoa ou grupo é 

uma característica marcante entre os adolescentes, podendo verificar-se através daquilo que 

vestem, do modo como falam, e de inúmeras outras formas, sendo que a formação da 

estrutura da personalidade envolve o acúmulo de várias identificações, ocorridas nos 

diversos períodos da vida, sem que necessariamente os pais deixem de ser considerados as 

figuras de maior identificação na vida de qualquer pessoa. 

Entretanto, os pais não são a única fonte possível de identificação; neste sentido, um 

adolescente que não tenha tido pais a lhe servirem de modelo em termos de valores morais 

e sociais, pode criar novos referenciais para o superego, comprometendo suas 

possibilidades de vir a frear os impulsos do id, pois qualquer que seja o modelo da 

identificação, o resultado é sempre um afetamento do ego, para melhor ou para pior. 

É nesses casos que se verifica a importância dos referenciais externos à família, 

como educadores3, por exemplo, que podem constituir um “bom exemplo” para os 

adolescentes. Além disso, esta questão é grave por causa de outro fator decisivo que 

colabora para a formação do adolescente infrator, que são as gangs. Nestes grupos, além da 

busca de emoções fortes através do álcool e drogas, outro aspecto muito negativo é a busca 

por prestígio e poder através da violação deliberada das normas de conduta social, 

correndo-se o risco de o adolescente identificar-se com líderes da gang. 

De fato, ao analisar a criminalidade juvenil, Cohen (apud Cortelessa, 1975:174-175) 

atribui a essas associações em bandos uma função complexa, a de suprir as carências 

ambientais, familiares, de oportunidades sociais, de auto-estima e autoconfiança, 

supostamente atendidas através da aprovação do grupo, o que acaba impedindo-os de 

satisfazerem de forma verdadeira e consistente essas necessidades, desviando inteiramente 

a sua personalidade. 

                                                           
3 O termo educadores não se restringe unicamente ao professor da escola, mas aos que tem como função 
formar o adolescente, sejam os pais, familiares ou pessoas da comunidade que participam direta ou 
indiretamente da formação do adolescente. 
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Algumas pesquisas dão suporte a este posicionamento, a exemplo da realizada por 

Assis (1999:35) junto a adolescentes infratores, na qual se verificou que a influência dos 

amigos que participavam de delitos foi o motivo que mais os levou a delinqüir. Também a 

recente pesquisa feita no Estado de Santa Catarina pelo Ministério Público (1999:48), 

constata que, em relação aos motivos que levaram à prática do ato infracional, constatou-se 

que 44,44 % dos 196 adolescentes que estavam sob a custódia do Estado e alegaram que a 

influência dos amigos os levou a praticar atos infracionais. Posto isso, cabe ressaltar a 

importância de dois outros mecanismos psicológicos: deslocamento e sublimação, que 

podem diminuir as tensões do adolescente. 

 

1.3.2.3  Deslocamento e Sublimação 

 

No desenvolvimento da personalidade o deslocamento atua alterando a escolha 

inicial de um objeto desejado que, por ser inacessível devido a alguma barreira externa ou 

interna, necessita ser substituído por outro, capaz de trazer certo alívio à tensão; o 

deslocamento poderá ocorrer diversas vezes, até que seja encontrado um objeto apropriado 

para diminuir a tensão. 

Segundo Hall, Lindzey e Campbell (2000:61), o objeto desejado é investido4 até 

perder seu poder de reduzir a tensão e, nesse momento, é instituída nova busca por um 

objeto apropriado, durante a qual a fonte e a meta do impulso permanecem, ficando 

alterado apenas o objeto5. Um aspecto muito importante do deslocamento é que muitas 

vezes o objeto substituto ao inicial não diminui a tensão tanto quanto o objeto original; em 

conseqüência, ocorrem vários deslocamentos e a tensão vai-se acumulando, constituindo-se 

em uma força motivacional para o comportamento humano, uma vez que a pessoa irá 

buscar constantemente uma maneira nova e melhor de reduzir a tensão. Para os autores, 

“isso explica a variedade do comportamento humano” (2000:63), visão que contrasta com 

o ideário comum a muitos dos estabelecimentos de cumprimento de medidas sócio-

                                                           
4Sinônimo de catexias, que segundo Teoria Psicanalítica:  são forças pulsionais 
5 Hall, Lindzey e Campbell (2000:56) esclarecem que a  fonte , a meta e o objeto são aspectos característicos 
do instinto. A fonte “é uma condição corporal ou uma necessidade. A meta é a remoção da excitação, 
corporal. E todas as atividades que intervêm entre o aparecimento do desejo e sua realização são agrupados 
sob o nome de objeto.” 
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educativas, em que algumas pessoas da equipe interprofissional desejam que os 

adolescentes infratores sejam máquinas e se adaptem ao seu pensamento e padrões morais. 

Outra maneira para se trabalhar com os adolescentes infratores seria criar 

oportunidades para que o deslocamento de seus objetos produzisse uma realização superior 

ao objeto desejado, fenômeno que Freud chamou de sublimação. Nos termos de Pavon 

(1997:88), a sublimação  dar-se quando “el sujeto desvía la finalidad inmediata inacptable 

y la encausa hacia otra nueva que generalmente tiene valores sublimes. Este mecanismo 

transforma un impulso instintivo en algo socialmente valioso y aceptable.” 

Esse não é um fenômeno capaz de solucionar por si só o problema da delinqüência, 

posto que, não pode ser controlado segundo a vontade de quaisquer pessoas da equipe 

interprofissional ou determinação de qualquer medida sócio-educativa. No entanto, permite 

discutir a questão do nível de responsabilidade a ser imputado ao adolescente por seus atos 

delituosos e, conseqüentemente, levantar a questão do tratamento que lhe é oferecido. 

 

1.4  O princípio da responsabilidade 

 

Responsabilidade parece ser o primeiro ponto central da discussão em curso neste 

trabalho, isto é, a aplicação das medidas educativas ao adolescente infrator e suas garantias 

fundamentais. O primeiro julgamento recai, no mais das vezes, sobre os atos praticados 

pelos indivíduos, como expresso no clássico mito de Édipo, em que este comete parricídio 

sem qualquer sombra de dúvida de que estava tirando a vida de seu pai ao invés de um 

simples agressor, mas, mesmo assim aplicou, a si próprio a punição que julgou necessária, a 

cegueira. 

No que concerne aos atos criminosos infanto-juvenis, no passado, tanto as crianças 

quanto os adolescentes eram considerados como adultos e, por conseguinte, penalizados 

por tais atos sem que se levasse em conta as características biopsicológicas inerentes ao seu 

desenvolvimento físico e mental. Ainda hoje, em alguns países, crianças são julgadas e 

perdem a liberdade como se fossem adultos, dependendo do tipo de crime que tenham 

cometido. Entretanto, como ressalta Pequeno (2001:55): 

 

“Não basta praticar determinado ato segundo a norma ou regra que o 
disciplina. É preciso também examinar as condições concretas nas 
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quais ele se realiza. Afinal, para que possamos imputar a alguém uma 
responsabilidade moral por determinado ato, é necessário que o sujeito 
não ignore as circunstâncias nem, tampouco, as conseqüências de sua 
ação, e que a causa de seus atos esteja nele próprio, ou seja, que sua 
conduta seja livre. Conhecimento das lei e liberdade prática são 
prerrogativas que nos remetem ao princípio da responsabilidade. 
Assim, para que o indivíduo possa escapar das possíveis sanções, ele 
precisará justificar o desconhecimento de tais normas ou então o fato 
de que não é obrigado a segui-las.” 

 

Essa justificativa é aceita no que se refere aos adultos que comprovadamente 

cometem crimes durante estado temporário de insanidade e, particularmente, no que se 

refere àqueles inimputáveis cuja responsabilidade encontra-se prejudicada por seu grau de 

integração consciente e livre com a sociedade dita civilizada. Em se tratando do infrator 

adolescente, legalmente qualificado como não responsável de forma equivalente ao adulto, 

o desenvolvimento dos estudos sobre as teorias da personalidade promoveu, conforme foi 

visto no tópico anterior, uma verdadeira revolução no campo psicológico e de suas 

implicações e aplicações à criminalidade, que pode então ser abordada na condição de uma 

disfunção do desenvolvimento normal, a exemplo do que propõe Winnicott. 

Não obstante, Bovet (apud Cortelessa,1975:161) discorda do pensamento de 

Winnicott ao afirmar que “não existe uma doença chamada delinqüência e ainda menos um 

tipo psicológico para todos os delinqüentes.” Vale ressaltar que a idéia principal de 

Winnicott quanto à conduta anti-social do adolescente apenas deriva de sua concepção de 

delinqüência como doença; seguindo o ensinamento de Freud – o adolescente delinqüe para 

que a sociedade o interdite – o autor concebe a transgressão como um pedido de ajuda do 

adolescente: 
 

“O comportamento anti-social nada mais é, por vezes, do que um 
SOS, pedindo o controle de pessoas fortes, amorosas e confiantes. 
Entretanto, a maioria dos delinqüentes é, em certa medida, doente, e a 
palavra doença torna-se apropriada pelo fato de que, em muitos casos, 
o sentimento de segurança não chegou à vida da criança a tempo de 
ser incorporado às suas crenças. Enquanto está sob forte controle, uma 
criança anti-social pode parecer muito bem. Mas, se lhe for dada 
liberdade, ela não tardará em sentir a ameaça de loucura. Assim ,ela 
transgride contra a sociedade (sem saber o que está fazendo) a fim de 
restabelecer o controle proveniente do exterior.” (Winnicott, 1999: 
131) 
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Outros autores corroboram esta perspectiva. Para Racine, por exemplo, a 

delinqüência não apresenta necessariamente um fim em si mesma, podendo ser apenas um 

meio, e talvez o único, à disposição do jovem delinqüente em sua luta para obter 

consideração e de auto-afirmação. E Faustini lembra que esta reação pode se dar em 

indivíduos que atravessam uma crise gerada pela alteração de sua condição sócio-

psicológica, correspondente à passagem da infância para a condição adulta. (Cortelessa, 

1975:165-166). Vale também ressaltar as palavras de Spranger (1970:260): 
 

“Estes se tornam criminosos, porque está para eles barrado o caminho 
que conduz precisamente ao alto e à luz. Por isso, cumpre extrair dos 
adolescentes o que é positivo, e proporcionar-lhes espaço onde 
possam levar uma vida sadia. Se for proporcionada à juventude uma 
vida verdadeiramente alegre e livre, ela ingressará robustecida e cheia 
de boa vontade na sociedade atual. Os conflitos com a sociedade 
teriam então o sentido de enobrecê-la e não o de subvertê-la”. 

 

De fato, muitos adolescentes apresentam-se emocionalmente perturbados, com 

distúrbios de personalidade, sendo seus atos agressivos gerados a partir de frustrações, que 

surgem não só no seio familiar, mas até mesmo na escola, mediante experiências de 

desaprovação, punição ou menosprezo, que somam às frustrações o impulso para responder 

agressivamente.  

Alguns adolescentes infratores, relata Assis (1999: 23), chegam inclusive a negar o 

valor da vida dos outros e às vezes da sua própria vida, o que dá a dimensão da gravidade 

de sua situação, ou seja, torna-se enorme o risco que eles podem representar a si mesmos e 

a sociedade, em conseqüência desta negação. Assim sendo, deve-se considerar a 

possibilidade de o ato infracional ser realizado como produto de condições embaraçosas 

individuais, caracterizando um sintoma do mau ajustamento emocional ou uma resposta a 

frustrações acumuladas, como afirma Winnicott (1999: 174): 
 

“A criança anti-social está procurando de um modo ou de outro, 
violenta ou brandamente, levar o mundo a reconhecer a sua dívida 
para com ela, está tentando fazer com que o mundo reconstitua o 
quadro de referência que se desmantelou. Na raiz da tendência anti-
social está a privação”. 
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Por essa razão, a incumbência de fornecer segurança de forma amorosa e firme a 

esses adolescentes cabe necessariamente aos adultos, que deverão estar preparados para não 

ceder simplesmente aos caprichos do adolescente que busca esta segurança ignorando o que 

realmente precisa, bem como preparados para não alimentar sua agressividade, para que 

venham a adquirir capacidade de auto-controle e de avaliação acurada do certo e do errado. 

De acordo com o exposto neste capítulo, pode-se constatar que o ajustamento 

social do ser humano constitui um antiqüíssimo problema, que não encontra solução na 

filosofia, dividida entre pensadores que afirmam a irracionalidade do homem e a 

impossibilidade de domesticação de suas inclinações malévolas e ímpetos destrutivos; por 

outro lado, pensadores que para os quais o mal não repousa na irracionalidade, mas sim na 

liberdade humana de fazer escolhas e agir deliberadamente. 

À semelhança da filosofia, a Psicologia também apresenta controvérsias entre suas 

teorias sobre a natureza humana, verificando-se que as técnicas comportamentalistas para a 

modificação de conduta poderiam representar um grande aporte no tratamento a ser dado ao 

adolescente infrator, não fosse o fato de que as chamadas “disposições subjetivas” como 

acreditar, valorizar, desejar, pretender, planejar, compreender, comprometer-se, entre 

outras, representam uma realidade que, apesar de imaterial, não só constituem parte do 

mistério que a Psicologia precisa desvendar, como também elementos sumariamente 

importantes para um enfrentamento do problema do desajustamento social do adolescente 

infrator, de modo a não reduzi-lo à noção de “homem como produto das contingências de 

seu meio.” 

Isso faz da orientação subjetivista o referencial teórico-psicológico com 

possibilidades para pensar o tratamento a ser dado ao adolescente infrator, em especial no 

que se refere a psicanálise, ótica a partir da qual a família, fazendo frente a influência dos 

amigos ou grupos ligados à criminalidade, continua tendo o peso principal na prevenção do 

ato infracional, principalmente na formação ética e moral do adolescente, juntamente com a 

escola e a comunidade, que necessitam estar integrados com a família em busca de soluções 

para as dificuldades naturais da passagem da infância à vida adulta. 

Reafirma-se assim, a necessidade de que o Estado e toda a comunidade estejam 

alertas e dispostos a acolher o adolescente infrator, ajudando-o a ter um desenvolvimento 

sadio e seguro para que consiga se tornar cidadão consciente, de fato responsável por seus 
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atos, isto é, “apto a exercer plenamente direitos, a assumir deveres e a suportar ônus da 

comunidade” (Cortelessa, 1975:160). 

A despeito do caráter de obviedade inerente a estas constatações, elas não deixam 

de se configurar como reflexão histórico-científica necessária enquanto parâmetro para a 

avaliação das ações atuais da sociedade, destinadas ao reajustamento de adolescentes 

infratores, sendo na verdade fundamental no tocante a outros dois pontos a serem tratados 

neste trabalho, que são os dispositivos e discussões legais sobre a responsabilidade penal do 

adolescente infrator, e a aplicabilidade das medidas punitivas e educativas dispostas na 

legislação. 

Com relação a estes pontos, torna-se pertinente realizar no próximo capítulo uma 

apresentação dos principais marcos da evolução referente à problemática jurídico-

menoristas, resgatando alguns dos mais importantes mecanismos legais direcionados para o 

tema, que serviram de base de apoio para o surgimento do Estatuto da Criança e do 

Adolescente bem como, muitas vezes, para o legislador, na formação da Doutrina de 

Proteção Integral. 

 

 



Capítulo Segundo 
 

EVOLUÇÃO DO SISTEMA JURÍDICO-MENORISTA 

 
“É mais conveniente que sejamos governados pelo 
melhor homem ou pelas melhores leis? A lei não tem 
paixões que necessariamente se encontram em cada 
alma humana”. 

     Aristóteles 
 

 

Sumário:   2.1 Notas históricas  2.2 Da legislação internacional  2.2.1 Declaração 

universal de direitos da criança.  2.2.2 Regras mínimas das nações unidas para a 

administração da justiça da infância e da juventude.  2.2.3 Diretrizes das Nações Unidas 

para a prevenção da delinqüência juvenil.  2.2.4 Regras das Nações Unidas para proteção 

dos jovens privados de liberdade.  2.2.5 Convenção sobre os Direitos da Criança.  

2.2.5.1 O direito à vida, ao desenvolvimento e a identidade  2.2.5.2 O direito à família 

2.2.5.3  O direito à educação  2.2.5.4 O direito à defesa  2.2.6 Declaração Mundial sobre 

a sobrevivência, proteção e o desenvolvimento da criança  2.3 Da evolução da legislação 

menorista no Brasil.  2.3.1 O primeiro código de menores e as instituições menoristas  

2.3.2 O segundo código de menores e o surgimento da doutrina de proteção integral. 

 

 

2.1 Notas históricas 

 

Para uma compreensão realmente mais aprofundada acerca dos marcos legais 

referentes à inserção e ao papel de crianças e adolescentes na sociedade, bem como às 

estratégias de enfrentamento do problema de seu desajuste social, deve-se, como salienta 

Rezende (2002:07), atentar para a complexa sucessão de mudanças sócio-históricas que se 

refletiram nas formulações e aplicações das medidas legais ao longo dos séculos, inclusos 

os mecanismos de punição e outras estratégias, até chegar-se à estruturação dos atuais 

dispositivos jurídicos. 

Entre os gregos antigos, por exemplo, o pai tinha o poder de reconhecer ou não os 

filhos por ele gerados, eximindo-se de qualquer responsabilidade sobre aqueles que 

porventura fossem rejeitados. Em Esparta, cidade-estado caracterizada pela tradição militar, 

a criança era objeto do Estado, sendo preparada para a guerra desde pequena: bastava que a 
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criança tivesse um físico forte para ser selecionada, e com isso eles tinham legitimidade 

para sacrificar os menores que sofressem de alguma doença física, pois era considerado um 

peso para a cidade-estado que a possuísse. 

Também no direito romano primitivo o pai tinha sobre os filhos um poder absoluto, 

estando a seu alcance maltratar, abandonar na via pública, vender, e até matar impunemente 

os filhos, bem como fugir a obrigação de indenizar prejuízos por eles causados, entregando-

os ao prejudicado, que o teria numa condição análoga a do escravo. 

 

“O pai tinha o terrível jus vitae necis sobre a pessoa do seu filho não 
emancipado, podendo aliená-lo e, nos tempos mais recuados, até 
matá-lo. O filho pertencia ao pater, palavra esta que, segundo alguns 
romanistas, significava muito mais poder que paternidade 
propriamente dita, no sentido atual de relação parental e afetuosa de 
família. Vivia sob o poder absoluto do seu senhor, o chefe da clã, 
pontífice e autoridade única no interior do lar, como coisa de sua 
propriedade, sendo, assim, objeto de Direito e nunca sujeito de 
Direito.” (Tavares, 2001:46-47) 

 

Também os hebreus chegavam ao estremo de matar os filhos se julgassem 

necessário. Assim sendo, conclui Tavares (2001:46) que “em quase todos os povos antigos, 

tanto do Ocidente quanto do Oriente, os filhos, durante a menoridade, não eram 

considerados sujeitos de direito, porém servos da autoridade paterna”. A grande 

dificuldade sempre foi o estabelecimento dos limites da responsabilidade, isto é, da 

diferença entre o humano plenamente amadurecido, que podia ser responsabilizado 

penalmente pelos seus atos, e o homem não plenamente amadurecido, questão que ainda 

hoje é motivo de discussões doutrinárias entre os povos. 

Os romanos sempre consideraram o período da infância como de irresponsabilidade 

total. Assim sendo, na Roma antiga considerava-se infans todo indivíduo que não pudesse 

expressar seus pensamentos com uma certa coordenação. No entanto, o imperador Arcádio 

aboliu este critério e estabeleceu o limite de sete anos de idade, decisão que foi acatada 

pelos imperadores sucessores. 

Desta maneira, para determinação da sanção aplicável, o Direito Romano classifica 

os indivíduos em púberes e impúberes, como observa Tavares (1997:12), estabelecendo 

para os impúberes penas mais moderadas que eram aplicadas pelo Juiz. As sanções 
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impostas eram a obrigação de reparar o dano causado e o açoite, sendo vedada a aplicação 

da pena de morte. 

Convém salientar que os romanos faziam a distinção entre púberes e impúberes pelo 

exame dos órgãos genitais, considerando-se impúberes os que tivessem órgãos incapazes de 

procriar. Esse princípio foi modificado por Justiniano que estabeleceu a idade de 14 anos 

como sendo o limiar da puberdade para os homens. Em se tratando das mulheres, por 

tradição já era consolidada a nubilidade aos 12 anos. O pretor quase sempre se contentava 

com a afirmação do Pater Famílias ou do tutor, porém procedia ao exame, pessoalmente, 

sempre que entendesse necessário. 

Essa situação foi modificada notadamente sob o domínio de imperadores cristãos, 

baseada na frase de Jesus Cristo: “Deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o Reino 

dos Céus” (Lucas 18,15). Este tipo de orientação conferiu ao cristianismo um papel 

importante para amenizar a situação do menor, sendo que o pai poderia inclusive perder o 

poder sobre o filho em caso de abandono. 

Significa dizer que na Idade Média, embora sempre submetida aos pais, a criança 

ganhou uma posição de destaque na sociedade, tornando-se titular de direitos e alvo de 

atenção e proteção física e material, como salienta Tavares (2001:48): “o Direito medieval 

atenuou um pouco mais a severidade de tratamento das pessoas de idade mais tenra, sob a 

influência do estoicismo e posteriormente do cristianismo, sem descurar, porém, o filial 

dever de respeito e temor reverencial a autoridade paterna”. 

Não obstante, um obstáculo permaneceu ainda quase intransponível, a saber, o 

reconhecimento do direito e a proteção aos filhos ilegítimos e até a idade moderna a 

sociedade não assegurava os filhos havidos fora do sacramento do matrimônio. 

Contemporaneamente, porém, o avanço no campo do sistema jurídico-menorista 

caracteriza todas as crianças e adolescentes como sujeitos portadores de direitos que 

devem ser respeitados não só pelo Estado, mas por todos e, principalmente, pelos pais, 

direito este garantido desde o primeiro instante em que se constata a sua vida, a exemplo 

do direito civil que protege o nascituro e suas garantias para uma vida saudável e livre de 

toda forma de desrespeito. 

Esse avanço origina-se a partir de uma legislação internacional que passou a 

proteger as crianças, garantindo os seus direitos chamados fundamentais: à vida, à 
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integridade física e moral, à liberdade, à educação, à saúde, à família, responsabilidade dos 

Estados e sociedades sem exceção, que deverão reprimir toda forma de agressão e 

discriminação e, principalmente, reconhecer que elas são detentoras de proteção especial 

face ao seu pouco desenvolvimento e maturidade. Dada sua relevância, esta legislação será 

tratada com um maior nível de detalhamento. 

 

2.2 Da legislação internacional 

 

As problemáticas envolvendo crianças e adolescentes foram analisadas e 

interpretadas dando origem a uma legislação desenvolvida por organismos internacionais 

interessados, cujas contribuições têm efetivamente influenciado as legislações dos diversos 

países, sobretudo no que diz respeito a uma nova visão do adolescente infrator. Esta ligação 

tem como pilar central e maior marco de evolução do Direito Internacional o 

estabelecimento dos chamados Direitos Humanos, expressão clara das modificações 

pensadas e realizadas em benefício da humanidade. 

Partindo da Declaração Universal dos Direitos humanos, até o final da década de 70 

a Organização das Nações Unidas havia procurado apenas definir e promover os direitos 

humanos, através da elaboração normativa de declarações, pactos, convenções e tratados. 

Atualmente, entretanto, a ONU dispõe também de um grande número de mecanismos de 

monitoramento, destinados a acompanhar a situação dos direitos humanos dentro de cada 

país e denunciar ao mundo as violações observadas. Assim, deixa de ser mera elaboradora 

de normas internacionais para tornar-se a fiscalizadora de sua execução em cada país. 

Embora a ONU seja abrangente em suas preocupações com o bem-estar e os direitos 

do cidadão, observando-se a temática que delineia o âmbito deste trabalho, cabe destacar as 

discussões acerca da criança e do adolescente já sistematizadas nas normas internacionais, a 

exemplo da proteção que o sistema jurídico internacional tem formalizado para atender este 

desiderato, podendo-se apontar como principais instrumentos normativos: Declaração 

Universal de Direitos da Criança; Regras Mínimas das Nações Unidas para a 

Administração da Justiça da Infância e da Juventude (Regras mínimas de Beijing); 

Diretrizes das Nações Unidas para a Prevenção da Delinqüência Juvenil (Diretrizes de 

Riad); Regras das Nações Unidas para Proteção dos Jovens privados de liberdade; 
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Convenções sobre os Direitos da Criança; e a Declaração Mundial sobre a sobrevivência, 

proteção e o desenvolvimento da criança, que passam a ser sucintamente descritas em 

termos de suas propostas e objetivos: 

 

2.2.1  Declaração Universal dos Direitos da Criança 

 

A Declaração Universal de Direitos da Criança foi proclamada em Genebra no ano 

de 1924, na época, apenas uma Carta de Princípios Gerais, mas na Assembléia Geral de 20 

de novembro de 1959, adotada por unanimidade pelas Nações Unidas, segundo a Resolução 

nº1386. Como afirma Tavares (2001:55): “pela primeira vez, uma entidade internacional 

tomou posição definida ao recomendar aos Estados filiados cuidados legislativos próprios, 

destinados a beneficiar especialmente a população infanto-juvenil”. 

Pode-se considerar que na área da criança e do adolescente a Declaração Universal 

dos Direitos da Criança foi à precursora, deixando claro o quanto às nações, desde 1924, já 

se preocupavam com a infância, isto é, com o respeito aos menores dignos de cuidados 

especiais. 

Essa Declaração contém 10 princípios, que estabeleceram em relação às crianças a 

proibição de distinção ou de discriminação de qualquer forma desde a discriminação racial 

até a religiosa; a proteção especial; o direito a um nome e a uma nacionalidade; os 

benefícios da previdência social; a educação e o tratamento especial para os portadores de 

incapacidade física, mental ou social; o amor e a compreensão para o desenvolvimento 

completo e harmonioso da personalidade; a educação gratuita e compulsória, pelo menos 

no primeiro grau; a prioridade para proteção e socorro; a proteção contra qualquer forma de 

negligência, crueldade e exploração, proibindo ainda o trabalho infantil antes da idade 

mínima permitida.6

Lembrando-se de que as crianças e os adolescentes não eram considerados objeto de 

direitos, principalmente na esfera internacional, a Declaração constitui um marco para um 

novo direito. Infelizmente, 43 anos após sua proclamação, ela não é respeitada, mesmo 

tendo sido aprovada por unanimidade pelos países que naquele ano se comprometeram a 

cumpri-la ou ao menos a tentar implantá-las em seus países. 

                                                           
6 Pode-se considerar a Declaração Universal dos Direitos da criança como base da legislação brasileira atual. 
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2.2.2  Regras Mínimas de Beijing 

 

Essas regras defendem os direitos das crianças e dos adolescentes que se tornaram 

alvo de ações da justiça de menores. Assim como a Declaração Universal dos Direitos da 

Criança, foram também aprovadas pela Assembléia Geral da ONU; isso aconteceu no dia 

29 de novembro de 1985, através da resolução 40/33, por recomendação do sétimo 

Congresso das Nações Unidas sobre a Prevenção do Delito e Tratamento do Delinqüente, 

que havia sido realizado na China na Cidade de Beijing, em maio de 1984, sob o título de 

“Regras Mínimas das Nações Unidas para a Administração da Justiça de Menores7.” 

Mais especificamente, essas regras buscam evitar os processos que levam a 

juventude à institucionalização, exceto quando necessário e justificado e, nesse caso, 

buscam assegurar que o menor infrator seja tratado de modo justo e humano. Seu objetivo 

geral é a promoção do bem–estar do menor e de sua família; para tanto, tenta estabelecer 

condições para uma vida comunitária significativa, gerando um processo de 

desenvolvimento pessoal e de educação que afaste o adolescente do crime e da 

delinqüência. 

Sua fundamentação reside, portanto, na concepção de que o menor junto à família e 

à comunidade consegue superar a fase em que é mais vulnerável, isto é, suscetível a um 

comportamento desviado, assumindo-se o pressuposto de que junto dos que o amam e 

querem o seu crescimento sadio em todas as formas (social, física e psicológica), o qual se 

encontra basicamente em consonância com o proposto na ótica psicológica psicanalítica, 

avaliada no capítulo anterior. 

Recomendando a adoção de medidas concretas para a promoção do bem-estar do 

menor que levem à redução da intervenção da lei na vida deles, as regras de Beijing deixam 

clara a sua preocupação com os menores que estão sob a intervenção da Justiça no que se 

refere a vários aspectos: 

 

a) a não fixação de uma idade da responsabilidade penal demasiadamente precoce 

pelos Estados membros da Organização das Nações Unidas, levando em conta a falta de 

maturidade emocional, mental e intelectual verificada em certas faixas etárias; 

                                                           
7 Também conhecida como “Regras Mínimas da ONU para administração da Justiça da Infância e Juventude” 
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b) a definição do menor infrator como aquela criança ou jovem que, de acordo com 

o sistema jurídico de cada país, pode responder por uma infração, é a quem se imputa o 

cometimento de uma infração; considerando infração como ação ou omissão penalizada 

pela lei8; 

c) a formação pessoal do funcionário da justiça dos menores ou de outros 

funcionários que trabalharão diretamente com os menores, já que pelas regras eles deverão 

ter instrução e capacitação especial para melhor desempenharem as suas atividades 

profissionais, respeitando todos os direitos assegurados aos menores; 

d) o respeito às garantias processuais básicas, como presunção de inocência, a 

informação das acusações que lhe são imputadas, o direito de ficar calado, o direito à 

assistência judiciária, o direito à presença dos pais ou responsáveis em qualquer fase do 

processo, o direito à confrontação com as testemunhas, o direito de interrogá-las e a 

garantia de poder apelar à autoridade superior, o respeito à intimidade, evitando-se a 

publicação dos atos processuais que lhes serão imputados, e os registros de menores 

infratores serão estritamente confidenciais, não podendo ser utilizado em processos de 

adultos em casos posteriores em que envolvam o mesmo; 

e) a verificação da possibilidade de liberdade o mais rápido possível, tendo-se por 

base o caráter excepcional de sua institucionalização e a  prevenção de qualquer demora 

desnecessária no processo; 

f) a colocação da prisão preventiva como último recurso e pelo menor prazo 

possível, sendo-lhes asseguradas todas as garantias previstas aos menores; 

g) o respeito ao princípio da proporcionalidade da infração cometida pelo menor e 

as decisões da justiça dos menores, não podendo a decisão ser rigorosa demais ou de valor 

ínfimo, para que o menor possa entender o caráter ilícito do seu ato e, assim, tentar não 

mais cometê-lo. 

 

Segundo as regras mínimas de Beijing, a justiça de menores deverá ser considerada 

como parte do desenvolvimento nacional de cada país e deverá contribuir para a proteção 

dos jovens e manutenção da paz e da ordem social; e por fim, a justiça de menores 

                                                           
8 o Estatuto da Criança e do adolescente define o ato infracional em seu art. 103: “Considera-se o ato 
infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal.” 
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coordenará os métodos, enfoques e atitudes adotados pelos seus funcionários quando do 

trato aos menores. 

 

2.2.3  Diretrizes de RIAD 

 

As Diretrizes de RIAD foram idealizadas no Centro Árabe de Capacitação e de 

Estudos de Segurança, localizado na cidade de RIAD durante a Reunião Internacional de 

Especialistas no período do 28 de fevereiro a 1º de março de 1988, e foi aprovada no oitavo 

Congresso das Nações Unidas sobre a Prevenção do Delito e Tratamento do Delinqüente. 

Estas diretrizes visam, fundamentalmente, à prevenção da delinqüência juvenil. 

Com esse objetivo, incidem sobre pontos cruciais para a solução do problema, tais como a 

participação de toda a sociedade no desenvolvimento do adolescente e na promoção de sua 

personalidade; a afinidade entre os programas preventivos e o ordenamento jurídico de cada 

Nação, de modo que os programas que tiverem êxito sejam implantados nos outros países; 

e a aplicação de políticas e medidas progressistas de prevenção da delinqüência que evitem 

penalizar a criança por uma conduta ínfima. 

Além do desenvolvimento de programas de prevenção da delinqüência na 

comunidade do adolescente, evitando com isto recorrer às instituições de controle social, 

considera-se, à semelhança do disposto pelas Regras Mínimas de Beijing, que só em último 

caso os jovens devam ser internados em instituições e pelo menor tempo possível, e que 

nenhuma criança pode ser objeto de medidas severas ou degradantes de repreensão ou 

castigo, seja por parte dos familiares ou das instituições da qual façam parte, incluindo 

desde a escola até a Justiça de menores. 

Assim sendo, no âmbito das Diretrizes das Nações Unidas a prevenção da 

delinqüência tem como unidade central a família, posto ser esta a encarregada da integração 

social primária da criança. Outro fator destacado pelas Diretrizes como primordial para um 

melhor desenvolvimento das crianças e adolescentes é a educação, que é considerada a base 

de um povo. 

Estas não seriam, como de fato não são, conclusões inovadoras, sobretudo em se 

tratando de propostas internacionalmente elaboradas; portanto, o diferencial que caracteriza 

refere-se ao fato de que as Diretrizes imputam diretamente aos governos de cada Estado 
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membro a obrigação assumir, especialmente, a responsabilidade do cuidado das crianças 

sem lar e organizar serviços dos quais venham a necessitar, bem como a tarefa de suprir as 

necessidades da família, desde alimentação até programas que ensinem aos pais como 

cuidar dos seus filhos, e de providenciar de maneira facilitada o acesso dos jovens ao 

ensino público. 

Essa proposição tem uma gama de implicações bastante abrangentes. Em primeiro 

lugar, a sociedade, deve atribuir prioridade às necessidades física e moral da família e de 

todos os seus membros, cuidando e protegendo crianças e adolescentes, ficando o governo 

encarregado de adotar políticas que permitam o crescimento das crianças num ambiente 

familiar estável e firme e que gere a união e a harmonia na família, desencorajando em 

especial a separação dos filhos de seus pais, a não ser quando esta seja mais saudável para a 

criança. 

No que se refere à escola, esta deve ensinar os valores fundamentais da vida social e 

buscar desenvolver a personalidade da criança, suas aptidões e a capacidade mental e física, 

mas deve ainda incutir um sentimento de identidade e integração dos jovens em relação à 

escola, a comunidade, conseguindo com isto, a maior participação do jovem no processo 

educativo, para que ele possa participar na escolha do processo educativo, não se sentindo 

mero objeto nas mãos dos que por ele decidem, mas fazendo parte do processo.  

Outros dois pontos de importância primordial ficam sob a guarda da escola: o 

incentivo ao respeito a opiniões e pontos de vista diversos, inclusive as diferenças culturais, 

oferecendo uma formação profissional e evitando-se medidas disciplinares severas; e a 

disponibilização de informação aos menores acerca das regras do ordenamento jurídico de 

seu país e seus direitos e obrigações de acordo com a lei, já que esta divulgação faz com 

que eles compreendam a distinção entre o permitido e o proibido. 

Basicamente, a partir das Diretrizes de RIAD, os sistemas de educação unidos aos 

pais e a comunidade, deverão trabalhar em cooperação buscando o desenvolvimento 

harmônico e sadio do jovem. Todavia, foram também tratados como elemento de 

preocupação os meios de comunicação posto serem responsáveis por uma influência direta 

na formação da criança, que pode ser negativa ou positiva, principalmente no que se refere 

ao incentivo e à divulgação da contribuição cidadã que os jovens podem prestar à 
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sociedade, além de deterem grande poder para difundir a existência de programas que se 

destinam a prestar oportunidades e serviços a adolescentes dentro da sociedade.  

Isto posto, as Diretrizes de RIAD estabelecem a necessidade de um pedido aos 

meios de comunicação em geral por parte dos Estados membros, solicitando que seja 

reduzido o nível de violência em suas mensagens, retirada de imagens degradantes de 

crianças, redirecionando sua influência para a prevenção contra o uso de drogas com 

mensagens coerentes difundidas equilibradamente. 

A outra grande contribuição das Diretrizes de RIAD foi o incentivo aos Estados 

membros em relação à promulgação de leis e procedimentos especiais em relação aos 

menores, na busca de uma maior proteção aos direitos das crianças e adolescentes e do seu 

afastamento das drogas e dos traficantes. 

 

2.2.4  Regras Mínimas das Nações Unidas para a Proteção dos Menores Privados de 

Liberdade 

 

Estas regras fazem parte do Projeto de Resolução II que foi, juntamente com as 

Diretrizes de RIAD, aprovado no oitavo Congresso das Nações Unidas sobre a Prevenção 

do Delito e Tratamento do Delinqüente. 

Seu principal objetivo é a regulamentação do sistema de justiça de menores no que 

se refere a seus direitos e sua segurança, visando assegurar seu bem-estar físico e mental e 

abolir, à medida do possível, a prisão de menores, além de estabelecer normas mínimas 

para a proteção dos menores privados de liberdade baseados nos direitos humanos e 

liberdades fundamentais. 

Além do procedimento determinado pelas Regras de Beijing, as autoridades 

competentes deverão fazer com que a sociedade entenda que o cuidado com os menores 

detidos e sua preparação para ser reintegrado à sociedade é um serviço de grande 

importância e que deverão ser adotadas medidas eficazes para uni-los à comunidade. 
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2.2.5  Convenção sobre os Direitos da Criança 

 

Esta convenção foi aprovada pela Assembléia Geral das Nações Unidas em 20 de 

novembro de 1989, por ocasião do Trigésimo Aniversário da Declaração dos Direitos da 

Criança, e é considerada por Tavares (2001:58) um “momento culminante na história do 

Direito Internacional da infância e da juventude e que constitui o referencial básico do 

Direito positivo brasileiro na consagração da doutrina de proteção integral à criança e ao 

adolescente.” 

Nesta Convenção considera-se a criança todo o ser humano com idade menor do 

que 18 anos, exceto os que adquirem a maioridade antes da idade limite de 18 anos, 

vedando-se: que as crianças sofram qualquer tipo de discriminação; a aplicação de castigo 

por causa de sua condição, atividade, opinião crença, ou de seus pais ou representantes; a 

violência física ou mental, abuso ou tratamento negligente, maus tratos ou exploração, 

sexual, exploração econômica; o desempenho de trabalho que ponha em risco a saúde 

física, mental, ou que ponha em risco o seu desenvolvimento espiritual moral ou social, ou 

que seja perigoso ou ainda que interfira em sua educação da criança; tortura ou qualquer 

outro tratamento desumano ou degradante, além da pena de morte nem a prisão perpétua 

aos menores. 

Reconhecendo a criança e o adolescente como pessoas em fase de desenvolvimento 

e em situação de vulnerabilidade, os Estados partes desta Convenção comprometeram-se a 

à implantar cuidados especiais necessários a um sadio desenvolvimento e a assegurá-los, 

sobretudo, no tocante aos direitos e deveres de seus responsáveis. Em resumo, a Convenção 

reconhece vários direitos de toda a criança, que se convertem necessariamente em deveres 

do Estado: 

 

2.2.5.1  O direito à vida, ao desenvolvimento e a identidade 

 

Os signatários da Convenção comprometem-se a reduzir a mortalidade infantil, bem 

como a garantir assistência médica e cuidados sanitários, a combater a desnutrição e outras 

doenças; a garantir assistência pré-natal e pós-natal às mães; a fazer com que os setores da 

sociedade saibam dos princípios básicos de saúde, nutrição, importância da amamentação, 
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da higiene, do saneamento ambiental, e das medidas de prevenção a acidentes; a orientar os 

pais sobre o planejamento familiar; e assegurar às crianças o direito de usufruir da 

previdência social, inclusive o seguro social. 

Comprometem-se ainda a buscar as medidas mais adequadas que assegurem o 

pagamento da pensão alimentícia por parte dos pais ou responsáveis financeiramente pelas 

crianças, sejam os responsáveis residente no país em que as crianças residam ou em 

qualquer outro Estado Parte e quando a criança sofrer qualquer forma de abandono, 

exploração, abuso, tortura ou  tratamento cruel, desumano ou degradante, e tiver 

dificuldade de recuperação física e psicológica, os Estados Partes buscarão, de qualquer 

forma, a recuperação e a reintegração social desta criança em um ambiente saudável que 

zele pelo respeito e pela dignidade. 

No que se refere às crianças portadoras de alguma deficiência física ou mental, lhes 

é assegurado o direito de desfrutar de uma vida plena e decente, de maneira digna e que 

facilite a sua autonomia e participação na comunidade, além de todos os outros direitos que 

lhe são garantidos. 

A Convenção versa também sobre crianças refugiadas; elas e seus pais ou 

responsáveis receberão a proteção e a assistência humanitária adequadas e necessárias, caso 

venham a se refugiar em algum dos Estados-Parte, sendo-lhes garantidas os direitos 

expressos nesta Convenção. 

Reconhece-se também que as crianças têm o direito ao descanso e ao lazer, ao 

divertimento e à participação na vida cultural e artística, bem como o direito ao registro de 

nascimento, o direito de expressar-se de forma livre, seja oral, escrita ou impressa, 

representada por meio de artes ou outro meio qualquer, desde que respeitando a segurança, 

a ordem pública, a moral, os direitos e a reputação dos demais, e o direito à privacidade 

contra interferências ilegais em sua vida particular, em sua família e seu domicílio, 

garantido-se às crianças além da inviolabilidade de suas correspondências, qualquer 

atentado a sua honra imagem e reputação. 
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2.2.5.2  O direito à família 

 

O direito de manter relações com os pais, no caso dos mesmos serem separados, ou 

de ter informações sobre eles no caso de algum dos dois ou os dois estarem sob medida do 

Estado-Parte, são exemplos da importância dada à família dentro da Convenção. Significa 

dizer que a criança e o adolescente não devem ser separação dos pais contra sua vontade, 

exceto para seu benefício. 

Assim sendo, o artigo 10 garante o direito de ingressar ou sair de forma rápida de 

um Estado-Parte com o objetivo de reunir-se com sua família em outro Estado. O mesmo se 

aplica no caso de a criança residir em Estado diferente dos pais; ela terá o direito de manter 

contato e visitas periódicas, sempre quando isto for mais vantajoso para a criança. E o 

artigo 18 declara que os Estados-Parte prestarão assistência aos pais ou responsáveis para 

que eles possam desempenhar suas funções em relação à educação ou qualquer outro tipo 

de serviço de assistência.  

A Convenção obriga ainda os Estados a se comprometerem a lutar contra o tráfico 

ilícito de crianças; reconhece o instituto da adoção mas impõe regras para a sua realização, 

pretendendo evitar o tráfico ilícito, além de proibir o benefício financeiro para as pessoas 

que participarem do processo de adoção. 

 

2.2.5.3  O direito à educação 

 

O direito à educação não poderia deixar de ser reafirmado, cabendo aos Estados-

Parte tornar obrigatório e gratuito o ensino primário, estimular o ensino secundário, e fazer 

com que o ensino superior seja acessível a todos. Para tanto, comprometem-se a estimular a 

freqüência regular às escolas, diminuindo o índice de evasão escolar; tornar disponíveis as 

orientações educacionais e profissionais a todas as crianças; verificar a disciplina escolar 

adotada em sala de aula, de modo que esta seja compatível com a dignidade da criança; 

reduzir os índices de analfabetismo e ignorância, facilitando-se o uso de métodos e técnicas 

modernas e o acesso aos conhecimentos científicos. 

Desenvolvendo as aptidões e a capacidade mental e física da criança, a educação 

desenvolverá sua personalidade, incutindo na criança o respeito aos direitos humanos e as 
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liberdades fundamentais, o respeito aos pais e sua própria identidade cultural e a de outros 

povos, o respeito ao meio ambiente, ao seu idioma e seus valores pessoais e nacionais, bem 

como aos de outros países que não o seu. 

Assim, entende-se como função primordial da escola preparar a criança par uma 

vida responsável com o espírito de compreensão, paz, tolerância, igualdade de sexos e 

amizades entre todos os povos, retomando-se na da Convenção a preocupação com os 

meios de comunicação, pois os signatários comprometeram-se a zelar pelas informações 

transmitidas, incentivando a transmissão de informações de interesse social e cultural para a 

criança e a proteção contra a difusão de informações que prejudiquem o bem-estar das 

crianças. 

 

2.2.5.4  O direito à defesa 

 

Garante-se ainda o direito de serem ouvidas, pessoalmente ou por representante 

apropriado, em todos os processos judiciais ou administrativos que as afetem, observando-

se a idade mínima para que seja imputada uma infração à criança. 

Segundo a Convenção, durante o seu processo a criança deverá ser informada das 

acusações que pesam sobre ela e não será obrigada a testemunhar ou declarar-se culpada, 

devendo ser considerada inocente enquanto não for comprovada sua culpabilidade 

conforme a lei. O órgão judicial competente não poderá se demorar na resolução da causa, 

e deverão existir alternativas à internação em instituições, para garantir que as crianças 

sejam tratadas de modo apropriado ao seu bem-estar e de forma proporcional às 

circunstâncias e ao tipo de delito. 

 

2.2.6  Declaração Mundial Sobre a Sobrevivência, a Proteção e o Desenvolvimento da 

Criança 

 

Essa declaração é um compromisso assumido por 71 chefes de Estado, durante o 

“Encontro Mundial da Cúpula pela Criança”, realizado na sede das Nações Unidas, em 

Nova Iorque, no dia 30 de setembro de 1990. Em seu artigo 2º, a Declaração Mundial 

define a criança como: 
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“Inocente, vulnerável e dependente. Também curiosa, ativa e cheia de 
esperança. Seu universo deve ser de alegria e paz, de brincadeiras, de 
aprendizagem e crescimento. Seu futuro deve ser moldado pela 
harmonia e pela cooperação. Seu desenvolvimento deve transcorre a 
medida que amplia suas perspectivas e adquire novas experiências.” 

 

Face aos objetivos traçados para que fosse assegurado a criança seu direito de ser 

criança, chegou-se a conclusão de que juntas as nações que ali estavam tinham condições 

de proporcionar uma vida melhor para elas, protegendo-as e tentando diminuir seus 

sofrimentos, buscando o desenvolvimento de seu potencial humano e da conscientização de 

suas necessidades, de seus direitos, o que, juntamente com os avanços nas relações políticas 

internacionais, permitiu que naquela oportunidade fosse renovada a proposta de respeito 

aos direitos e bem-estar da crianças de forma universal. 

Foram também renovadas as propostas e compromissos anteriormente assumidos 

pelos Países participantes, mas a declaração Mundial, tendo em vista que as condições 

econômicas continuarão exercendo fortes influências no destino das crianças, afirmou ainda 

a necessidade de assegurar o crescimento econômico sustentado e sustentável em todos os 

países, atenção e solução imediata aos problemas de dívida externa dos países devedores, o 

que pressupõe esforços contínuos e conjuntos envolvendo todas as nações através da 

cooperação internacional. 

Por isso, os Estados presentes comprometeram-se em cumprir um programa de 10 

(dez) pontos para a proteção da criança e a melhoria de sua condição de vida, a saber:  

1. Trabalho para a ratificação e implementação da Convenção Mundial sobre 

os Direitos das Crianças; 

2. Melhoria nas condições de saúde da criança; 

3. Busca do crescimento e desenvolvimento da criança; 

4. Fortalecimento o papel desempenhado pela mulher e o desenvolvimento de 

políticas de planejamento familiar responsável; 

5. Valorização da família como responsável pela criança e o apoio aos que 

desejam amparar as crianças, além do reconhecimento das necessidades especiais para 

as crianças afastadas da família; 

6. Criação de programas que reduzam o analfabetismo; 
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7. Melhoria das condições de vida das crianças que vivem em situações 

difíceis. Além da abolição do trabalho infantil ilegal e a proteção contra as drogas 

ilícitas. 

8. Proteção contra a guerra e a criação de medidas para evitar novos conflitos 

armados, e as garantias, mesmo durante a guerra de que as necessidades das crianças 

serão asseguradas, além da promoção da paz . 

9. Medidas que protejam o meio ambiente; 

10. Combate à pobreza, à vulnerabilidade e necessidades especiais da criança 

dos países em desenvolvimento . 

 

De acordo com o que já foi exposto, pode-se afirmar que as Legislações 

internacionais estabeleceram importantes mecanismos para a concretização legal dos 

Direitos Fundamentais da criança e do adolescente, como afirma o professor Costa 

(1998:13 a ): 
 

“A década de noventa, com a aprovação unânime da Convenção 
Internacional do Direitos da Criança pela Assembléia Geral das 
Nações Unidas em 20 de novembro de 1989, inicia-se como um tempo 
de possibilidade real de reversão desse quadro. De fato, o novo 
instrumento internacional de Direitos Humanos colocava na 
irregularidade a velha doutrina da situação irregular, pano de fundo de 
todas as políticas jurídicas e socioeducacionais vigentes na América 
Latina desde a promulgação pela Argentina , em 1919, da primeira 
legislação de menores da região.” 

 

No entanto estas disposições não passarão de letra morta se não houver uma 

mobilização Nacional, além da Internacional com vistas à efetivação dos mecanismos 

criados  por aqueles que exercem as funções estatais. Longe de termos atingido os objetivos 

estabelecidos, o que se observa é que em alguns momentos, eles foram esquecidos ou 

flagrantemente desrespeitados. 

Cabe ressaltar que uma mudança de mentalidade é fundamental para que se 

transforme essa realidade, ou seja, é primordial o empenho de todos os Estados, incluindo 

os seus poderes, órgãos e agentes, pois o ato de ratificação do Governo perante um tratado 

internacional não é suficiente, sendo necessária a ação conjunta do executivo, legislativo e 

judiciário, além da sociedade civil. 
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Deve-se ter em mente um pensamento humanitarista irrestrito como o de Ganhdi 

(apud Rohden, 2000:222); ativista que lutava não só pelo seu país mas, por toda a 

humanidade, pois sabia que quando liberdade e dignidade existir apenas para alguns isso 

implica em que mantê-las em detrimentos de outros: 
 

“A minha missão não se esgota na fraternidade entre os indianos. A 
minha missão não está simplesmente na liberação da Índia, embora ela 
absorva, em prática, toda a minha vida e todo o meu tempo. Por meio 
da liberação da Índia espero atuar e desenvolver a missão da 
fraternidade dos homens. O meu patriotismo não é exclusivo. Engloba 
tudo. Eu repudiaria o patriotismo que procurasse apoio na miséria ou 
na exploração de outras nações. O patriotismo que eu concebo não 
vale nada se não se conciliar sempre, sem exceções, com o maior bem 
e a paz de toda a humanidade.”  

 

Significa dizer que se deve buscar não só a efetivação das garantias fundamentais 

dos direitos das crianças e dos adolescentes brasileiros, mas do mundo inteiro, para que se 

tornem de fato herdeiros da paz na humanidade, e é provavelmente por este motivo que 

avanços Internacionais extraordinários existiram sempre mediante a participação da 

sociedade Internacional como um só corpo. Não obstante, ganha relevância precisa no 

próximo tópico, como ocorreu esta evolução na legislação e na sociedade brasileira, cujas 

especificidades não podem ser desconsideradas tendo-se por objetivo sua compreensão 

crítica. 

 
 

2.3  Da Evolução da Legislação Menorista no Brasil 

 

O nosso Direito, bem como o de todo o Ocidente, resultou diretamente do Direito 

Romano e, por isso, herdou a noção de família organizada sob um forte poder paterno. 

Nesse sentido, 
 
“As Ordenações do Reino, que tiveram larga aplicação no Brasil-
Colônia, refletiam as regras do Concílio de Trento, de 1563, com 
relação aos filhos então anatematizados como espúrios: os adulterinos, 
incestuosos e sacrílegos. Fingiu-se ignorar a existência da filiação 
extra matrimonial que os juristas chamavam ‘natural’, gerada por 
solteiros ou viúvos livres para o casamento negligenciado. Filhos que 
ficaram à margem do Direito, por muito tempo, para não escandalizar 
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a sociedade piedosa que ditava regras de conduta inflexíveis em 
termos de moral familiar. Consagravam no Direito luso-brasileiro os 
velhos princípios de autoridade paterna, embora, evidentemente, não 
mais como nos primórdios do Direito romano, em que a relação 
pai/filho era de caráter religioso e de natureza a sedimentar a força 
política do clã em torno do chefe incontestável. Lembrar que em 
Roma os deuses lares eram reverenciados nos cultos domésticos, daí o 
instituto da agnatio, pelo qual somente era filho aquele que o pontifex 
apresentava no altar como varão continuador da linhagem paterna.” 
(Pereira apud Tavares, 2001:50) 

 

Como conseqüência, no Brasil as penas aplicadas aos menores que infringiam a lei 

eram aplicadas de forma brutal e cruenta. Noronha (1968:55), por exemplo, ressalta que 

poderia ser executada a amputação de algum membro do corpo ou até mesmo o 

enforcamento, legislação que perdurou durante a fase de Colônia, quando do surgimento do 

Código Criminal do Império, que não previa qualquer consideração diferenciada com os 

menores em idade. 

Do período colonial até o segundo Império, não foi encontrada instituição pública 

alguma que atendesse especificamente a infância ou a juventude, apenas instituições típicas 

de atendimentos aos necessitados e desamparados, dentre os quais também as crianças, 

especialmente as órfãs eram atendidas pelas obras das Santas Casas de Misericórdia, a 

cargo da Igreja Católica, ou seja, as iniciativas de atendimento a crianças e adolescentes 

nesta época partiram da Igreja Católica. 

O Código Criminal do Império no ano de 1830, em seu art. 10, declarava que: “os 

menores de 14 anos, quando obrassem sem discernimento, ficavam livres de pena.” Isso 

significa que os menores de 14 anos não eram considerados criminosos; entretanto o art. 13 

do mesmo código estabelecia que se ele tivesse praticado o delito com discernimento, 

poderia se recolhido à casa de correção, qualquer que fosse a sua idade, até os 17 anos, se o 

Juiz assim entendesse e considerasse necessário. Estes artigos continuaram em vigor por 

muitos anos, prejudicando, assim, infância e adolescência, já que todos aqueles que fossem 

menores de 14 anos poderiam ser condenados a cumprir penas, semelhantes às aplicadas 

aos maiores de idade. O maior problema encontrado neste dispositivo foi a sua 

subjetividade em definir o que vinha a ser praticar um delito com discernimento, gerando 

com isso abertura para falhas gigantescas. 
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Logo após, no ano de 1890, entra em vigor o Código Penal Brasileiro, que alterou a 

idade para se considerar alguém imputável, passando a considerar os menores de nove anos 

absolutamente inimputáveis, e para aqueles que tinham entre 09 e 14 anos continuou a 

adotar o processo do discernimento para avaliar a possibilidade de serem ou não 

responsabilizados pelos seus atos. 

Mesmo com esse esforço e com a redução da responsabilidade para a prática de seus 

atos, o conceito de discernimento continuava sendo absoluto e irreal, visto que era aferido 

apenas por uma equipe técnica cuja função era dizer se o menor havia agido com 

discernimento ou não, contendo a sua declaração um caráter absoluto. 

Mesmo com as mudanças trazidas pelo Código Penal de 1890, em relação à idade 

da imputabilidade a teoria do discernimento continuava tendo um caráter subjetivo demais 

para ser considerado como absoluto na verificação do discernimento de um adolescente ou 

não, tornando, assim, este procedimento demasiadamente falho. 

Somente no ano de 1921, a Lei nº 4242, Lei Orçamentária da República (Cavallieri, 

1978:132), que não era uma lei voltada para assuntos referentes à menoridade, eliminou o 

processo do discernimento, adotando o processo cronológico, que considerava que o menor 

de 14 anos não seria submetido a processo algum pela prática ou autoria de crime ou 

contravenção, isso porque os legisladores começaram a entender que uma pessoa com idade 

menor que 14 anos não poderia responder pelos seus atos, já que não havia atingido a 

maturidade, ficando assim impossibilitado de discernir a gravidade da sua atitude. 

Foi conservado esse critério cronológico no primeiro Código de Menores brasileiro 

(Decreto nº 17.943), escrito por José Cândido de Albuquerque Mello Mattos em outubro de 

1927, a tratar especificamente da questão do menor.  

 

2.3.1  O primeiro código de menores e as instituições menoristas 

 

Tinha por base uma doutrina intervencionista tutelar correcional e repressiva; dentre 

as suas inovações verifica-se a instituição de um Juízo privativo de menores e a elevação da 

idade da irresponsabilidade criminal do menor para 14 anos, a instituição de um processo 

especial para infratores de 14 a 18 anos, a extensão da competência do Juiz de menores aos 

abandonados e anormais, e à matéria civil e administrativa. 
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Além disso, instituía também a autorização e a intervenção do Juiz de Menores para 

suspender, inibir ou restringir o pátrio poder, com imposição de normas e condições aos 

pais e tutores; a regulamentação do trabalho; a criação de um Centro de Observação de 

menores e um esboço de Polícia Especial de menores dentro da competência dos 

comissários de vigilância. 

Foi implantado um grande corpo de assistentes sociais sob a denominação de 

delegados de assistência e proteção aos menores, com a participação popular na condição 

de comissários voluntários e membros do Conselho de Assistência e Proteção, bem como 

uma estruturação racional aos internatos do Juizado de menores, a internação em 

estabelecimentos especiais para os maiores de 16 anos e menores de 18 que revelassem 

periculosidade, e o acatamento da atenuante da menoridade para maiores de 18 e menores 

de 21 anos. 

Entretanto, essas mudanças na estrutura da lei não garantiram aos menores a sua 

inserção na sociedade como sujeitos de direitos, posto que os mesmos eram considerados 

apenas a extensão dos pais, aos quais eram imputadas as causas do abandono e da 

delinqüência do menor. Além disso, o menor era considerado uma ameaça social, 

predominando o entendimento de que o problema social do menor era um caso de polícia e 

que ao Juiz de menores competia funções penais, cíveis, trabalhistas e administrativas em 

nome do Estado; nesta fase o código cuidava apenas do “menor vadio” e do “menor 

trabalhador.” 

Segundo o Código de Mello Matos, os pais eram os únicos responsáveis pela má 

conduta dos filhos ou pelo seu abandono e quando estes eram “pegos” pela lei, os genitores 

não mais teriam direito algum sobre eles muito menos os próprios menores, que então 

ficavam nas mãos do Estado representado pelo Juiz de menores, cujo discernimento 

determinava o que deveria ser o melhor para cada um deles, incluindo aí o afastamento da 

sua família. 

Com a Revolução de 1930, o Brasil iniciou a implantação de políticas sociais de 

grande alcance em relação ao atendimento às crianças e aos jovens em circunstâncias 

difíceis, surgindo, mesmo carregado de vícios do modelo político então vigente, o 

Departamento Nacional da Criança (Lei nº 2.024/1940), que fixou as bases de organização 

da maternidade, da infância e da adolescência em todo País e, posteriormente, o Serviço de 
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Assistência ao Menor - SAM, subordinado ao Ministério da Justiça, de conformidade com 

o Decreto nº 6.026, de 1943. 

O Serviço de assistência ao menor - SAM poderia ser comparado ao Sistema 

Penitenciário, diferindo basicamente por ser empregado aos menores. A sua política era 

correcional-repressiva e seu sistema era o de internato, patronato agrícola e escola de 

aprendizagem de ofícios. Os internatos eram para menores autores de atos infracionais, já 

as escolas de aprendizagem eram para os menores abandonados e carentes. 

O principal problema do SAM foi a grande quantidade de internações realizadas, 

gerando com isso a quebra dos vínculos familiares e a superlotação dos internos, bem como 

a conseqüente perda do referencial de família, restando, assim, para os menores o 

referencial da instituição, ou seja, a atitude grosseira dos funcionários e a vida sem 

dignidade e respeito para com a pessoa humana. No momento que saíam, passavam a 

reproduzir o que viveram, muitas vezes “descontando” todo o sofrimento na sociedade que 

não foi sua verdadeira “mãe”. 

Conclui-se, com isso, que o SAM foi incapaz de recuperar aqueles que atendeu; 

pode-se até afirmar o contrário, ou seja, que ajudou no crescimento da marginalidade e 

criminalidade com seus métodos arbitrários, repressivos, embrutecedores e desumanos, a 

exemplo da “falta de higiene, instalações inadequadas, alimentação de péssima qualidade, 

superlotação, ensino precário e exploração do trabalho dos internos dessas instituições.” 

(Pilotti, F & Rizzini, apud, Diniz, & Cunha, 1998: 22) 

Em contrapartida, surgiram outras entidades federais que buscavam o bem-estar e 

crescimento tanto nas áreas de assistência e de educação básica como na aprendizagem de 

um ofício ou profissão das crianças e dos adolescentes. Entre as quais: Casa do Pequeno 

Jornaleiro, Casa do Pequeno lavrador, Legião Brasileira de Assistência (LBA) e a Casas 

das Meninas.  

Felizmente, o SAM foi extinto e em seu lugar surgiu em 1º de dezembro de 1964, 

através da Lei nº4.513, a Política Nacional de Bem-estar do Menor a PNBEM, criada como 

entidade autônoma que tinha como objetivo formular e implantar a política nacional do 

bem-estar do menor, mediante o estudo do problema e planejamento das soluções, e a 

orientação, coordenação e fiscalização das entidades que executem essa política. 
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Do seu objetivo, a PNBEM desencadeou a criação da FUNABEM (Fundação 

Nacional do Bem-estar do Menor) como órgão Federal. Para que os Estados Federados 

pudessem executar as políticas da PNBEM e da FUNABEM foram criados órgãos 

estaduais, denominados de FEBEMs (Fundação Estadual de Bem-estar do Menor). 

O que essa política buscava era um tratamento aos menores de maneira 

assistencialista, considerando-os carentes biologicamente, psicologicamente, socialmente e 

culturalmente, ou seja, o conteúdo da proposta aprovada em lei era “pedagógico-

assistencialista progressista” (Diniz & Cunha, 1998: 23). 
 

“O delinqüente nato, indivíduo anti-social, de índole má, propenso ao 
delito e dotado de alto grau de periculosidade, do SAM, começa a ser 
substituído, no discurso institucional, pelo menor privado de 
condições mínimas de desenvolvimento, o famoso carente bio-psico-
sociocultural passa a prevalecer nos relatórios técnicos e nas decisões 
jurídicas dos tempos da curva ascendente do regime militar” (Costa 
1998:18 b,) 

 

Entretanto, esta foi mais uma política falida antes mesmo de ser executada, já que 

nunca deixou seu caráter arbitrário no tratamento aos menores utilizados pelo antigo SAM, 

além do que, a disparidade entre a lei e sua prática no cotidiano da vida dos menores, era 

gigantesca. 

O que significa dizer que o sistema utilizado no antigo SAM com as suas práticas 

correcionais-repressivas foi também praticado pela FUNABEM. As instituições só 

mudaram de nome, mas o tratamento desprendido aos menores foi o mesmo, até porque as 

antigas instalações do SAM, os funcionários e a cultura organizacional do passado, foram 

os mesmos utilizados na FUNABEM.  

 

“Isso determinou que, na prática, o modelo correcional-repressivo de 
atendimento nunca fosse, de fato, inteiramente superado. O modelo 
assistencialista conviveu, durante toda a sua vigência hegemônica, 
com as práticas repressivas herdadas do passado.” (Costa, 1991:19) 

 

Costa (1990:29), em seu livro “Aventura pedagógica”, relata a sua experiência 

quando trabalhou diretamente com meninas de conduta anti-social9 na Escola Barão de 

                                                           
9 No dia em que recebeu a Escola FEBEM Barão de Camargos, o professor Antonio Carlos Gomes da Costa 
(1990:136, a) verificou que:“ não era uma escola, era uma prisão. Quase duzentas meninas e trinta 
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Camargos, uma unidade da FEBEM de Minas Gerais, e para ele aquela instituição 

correspondia a “um desses depósitos de crianças e jovens que, na esteira da execução da 

política de bem-estar do menor, foram criados em todo o País, sob o rótulo pomposo de 

programas sócio-terapêuticos”. No ano de 1976 foi instalada a Comissão Parlamentar de 

Inquérito do menor (CPI), que felizmente detectou que a FUNABEM não atendia a função 

para qual foi criado pela lei, dada a sua ineficiência:  
 

“A Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor (FUNABEM) 
incumbida da assistência ao menor no âmbito Federal, não possui 
condições para solucionar os problemas, cada vez mais agravados pelo 
crescimento demográfico. Suas atividades restringem-se basicamente 
ao Centro-Piloto, no Rio de Janeiro.” (Pilotti, & Rizzini, apud Costa, 
1991: 29) 

 

Os péssimos atendimentos realizados nas FEBEMs às crianças e aos adolescentes 

em circunstâncias especialmente difíceis começavam a provocar o repúdio ético e político 

dos setores da sociedade mais sensíveis à questão dos direitos humanos que clamavam por 

mudanças. Alves (1993:41), quando relata a sua entrada na FEBEM de Tatuapé, após grave 

rebelião declara:  
 

“O fato do Estado não investi na FEBEM acaba tornando a Fundação 
Estadual do Bem-Estar do menor uma escola de bandidagem, onde 
garotos que cometeram apenas um furto acabam convivendo com 
meninos que mataram , estupraram. Eles acabam aprendendo que 
ganhar pela força é a única forma que têm para se distinguir. Para 
esses menores só há uma opção: a de se distinguir pela infração: quem 
mata mais, quem assalta mais, quem foge mais da polícia. A 
Penitenciária do Estado é um retrato dessa realidade: a maioria dos 
presos da Penitenciária passaram pela FEBEM”. 

 

Alves (1993: 20) ainda esclarece que, naquela época, a única mudança que 

conseguiu registrar para melhorar a FEBEM foi a realizada pelo Juiz Samuel Alves de 

Mello Júnior, no sentido de que o menor fosse internado e o juiz que o enviasse deveria 

                                                                                                                                                                                 
funcionárias que usavam cada uma um bastão para tangê-las como gado. A idade delas variava entre sete e 
dezessete anos – e se as de dezessete usavam chupetas, carentes e infantilizadas, muitas, com dez anos, já 
tinham vendido o corpo por um pastel ou um doce. 
Na única saída da Escola Barão de Camargos, um soldado PM andava de um lado para o outro brandindo uma 
vara de bambu. As meninas eram espancadas e obrigadas a dormir; todas as noites, às 19 horas. Drogas, 
violência, ócio, apatia – o prédio era um depósito de jovem e triste carne humana.  
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apresentar provas da autoria do delito praticado, a ser enviada à Corregedoria-Geral de 

Justiça; com esta simples medida, houve a redução significante no pedido de internação dos 

menores de 400 para 40. 

Isto demonstra a quantidade de internações arbitrárias que eram realizadas pelos 

juízes, que faziam com que o problema do menor aumentasse ainda mais, posto que eram 

expostos a todo tipo de má influência daqueles que realmente haviam praticado alguma 

infração, e ao péssimo tratamento desprendido pelos funcionários. Além disso, mostra 

como eram desrespeitados os direitos fundamentais do homem, especialmente o direito à 

liberdade, pois muitos menores que lá foram internados eram apenas menores de rua e não 

infratores das leis. 

Pode-se afirmar que até então na sociedade brasileira ainda eram mantidos padrões 

arcaicos; por exemplo, não se concebia a existência dos filhos havidos fora do sacramento 

do matrimônio. Esse sectarismo permaneceu durante muito tempo e somente em 1978 o 

Brasil começou a participar dos trabalhos das Organizações das Nações Unidas na área de 

direitos humanos, ano em que se tornou membro da Comissão de Direitos Humanos. Desde 

então muitas foram as mudanças e conquistas, tanto que atualmente o Brasil não só 

reconhece a legitimidade como também apóia as preocupações da ONU e das Organizações 

não Governamentais (ONGS), principalmente no que se refere aos direitos humanos. Foi 

então que no ano 1979, no dia 10 de outubro, através da Lei nº 6697 surgiu o Novo Código 

de Menores. 

 

2.3.2  O segundo código de menores e as instituições menoristas 

 

As principais alterações sofridas pelo segundo código de menores foram o 

estabelecimento da idade mínima para o trabalho em 12 anos, anteriormente fixada em 14 

anos, e a introdução da prisão cautelar para os menores suspeitos de terem praticado algum 

delito, aproximando ainda mais a legislação menorista ao Código Penal brasileiro. 

Nesse sentido, conforme Costa (1998:14a), o novo código de menores “não se 

preocupa com os direitos humanos da população infanto-juvenil em sua integridade. 



 68

Limita-se a assegurar a proteção para os carentes e abandonados e a vigilância para os 

inadaptados e infratores”. 

Esse ilustre jurista alude ao fato de que o novo código de menores era baseado na 

“compaixão-repressão”, pois a justiça de menores decidia nos casos sociais e também nos 

de natureza jurídica, ou seja, as medidas aplicadas pelos juizes de menores aos infratores 

poderiam ser a mesma aplicada aos abandonados. 

Desta maneira o novo código de menores tornou-se mais repressivo do que o 

primeiro, em conseqüência da brutalidade e do caráter punitivo da FUNABEM e por contar 

com o respaldo da lei. O novo código de menores fazia com que os meninos pobres que 

moravam na rua fossem internados e punidos por um processo de exclusão social do que 

eram vítimas e não autores. 

Finalmente, na década de 80, marcada por intensas mobilizações populares 

promovidas por setores organizados da sociedade civil, como a igreja, organizações 

governamentais e não governamentais, assumiu-se a defesa efetiva dos direitos das crianças 

e dos adolescentes, divulgando a existência de milhares de crianças carentes, desassistidas 

ou abandonadas. 

Graças à grande divulgação das violências realizadas com as crianças e ainda ao 

reconhecimento da inadequação e falência da PNBEM associadas a FUNABEM e as 

FEBENS, vários setores da sociedade civil se uniram em busca de soluções, isto porque o 

problema destes órgãos havia atingido índices alarmantes e a sociedade não podia mais 

tolerar a política adotada por elas. 

Essas entidades foram responsabilizadas pelo abandono e violência com que eram 

tratados os menores institucionalizados no Brasil. Ou seja, os brasileiros envolvidos com o 

problema do menor foram capazes de produzir expressivas mudanças através de sua 

participação no processo de elaboração legislativa especialmente no que se referiu aos 

direitos das crianças e dos adolescentes.  

O que a população desejava era a existência de uma legislação preventiva, 

reeducativa e assistencial que orientasse o Estado e a comunidade a atuar de maneira justa e 

compreensiva. Na fase de elaboração da Constituição, foram então apresentadas à 

Coordenação de Sistematização da Constituinte duas emendas populares, “A Criança 

Constituinte”, elaborada por técnicos da área interministerial, e “Criança Prioridade 
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Nacional”, proposta por entidades não governamentais (UNICEF, 1998:155), que 

fundamentaram os preceitos contidos no artigo 204 e 227 de nossa atual Constituição 

Federal. 

Essas emendas transformaram-se no texto básico denominado de: “Criança 

Prioridade Nacional”, e desta consolidação surgiu um texto que foi aprovado integralmente 

e colocado em nossa Constituição Federal, no artigo 227, que preconiza a Doutrina da 

Proteção Integral. Este artigo sintetiza os direitos de que são detentores os cidadãos, 

crianças e adolescentes. 
 

“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.” ( art. 227 
da CF) 

 

Este constitui um marco na história brasileira, pois pela primeira vez no País, 

crianças e adolescentes foram contemplados com um capítulo na Constituição Federal, o 

capitulo VII, “Da família, da criança, do adolescente e do Idoso” do título VIII “Da ordem 

social”, no qual deixam de ser objetos fadados à intervenção do Estado e são transformados 

em sujeitos cujos direitos devam ser garantidos. 

Além deste capítulo, são encontrados alguns artigos da Constituição Federal que 

garantem a aplicação destes direitos e os princípios básicos de direitos humanos, dentre os 

quais podemos destacar o art 1º, III, que trata dos fundamentos da nossa República, em que 

é respeitada a dignidade da pessoa humana. 

O art. 3º, inciso IV da Constituição Federal, que institui como objetivo fundamental 

do Brasil, a promoção do bem de todos, sem preconceitos ou discriminações. O art. 4º, 

inciso II, em que nas relações internacionais o Brasil é guiado pelo princípio da prevalência 

dos direitos humanos, e o art. 5º, no qual destacam-se vários incisos: inciso II, que protege 

as crianças e adolescentes da obrigação de fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude 

da lei; inciso X, que trata da inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra, imagem 

deles, garantindo o direito a indenização pelos danos existentes; inciso XV que os 

resguarda o direito da liberdade de locomoção; inciso XLI, que proíbe mais uma vez a 
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discriminação que esbarre nos direitos e liberdades fundamentais das crianças e 

adolescentes; inciso LXIV, em que os adolescentes poderão identificar os responsáveis por 

sua prisão ou interrogatório; o LXI a não permissão da prisão, de adolescente, senão em 

flagrante delito ou por ordem judicial; inciso LXII que obriga a comunicação imediata ao 

juiz da infância e juventude quando da prisão de algum deles e a comunicação à família no 

caso de prisão; inciso LXIII, sobre o direito ao Habeas Corpus; o LXXVI, que garante o 

registro civil de nascimento e a certidão de óbito, bem como ainda o parágrafo 1º que 

declina que as normas acima elencadas tem aplicação imediata e o parágrafo 2º, que garante 

os direitos expressos em tratados internacionais em que nossa República for signatária. 

Encontra-se também o art. 7º, inciso XXXIII, que proíbe o trabalho aos menores de 

14 anos , a não ser na condição de aprendiz e a proibição do trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre ao que tiverem idade menor do que 18 anos; o art. 14, parágrafo 1º, II, que 

resguarda aos adolescentes com idade menor a 18 anos e maior do que 16 anos a faculdade 

do voto livre; e o art. 24, XV, que concede a competência para legislar sobre a infância e 

adolescência concorrentemente à União, aos Estados e ao Distrito Federal, excluindo deste 

âmbito o município. 

Vale mencionar ainda os artigos 205 e 208 da CF, que garantem à criança e ao 

adolescente o direito à educação considerando dever do Estado e da família a sua promoção 

e incentivo com o objetivo de pleno desenvolvimento da pessoa e preparação para o 

exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, e o art. 226 que concede destaque 

especial à família como base da sociedade e lhe garante proteção especial dada pelo Estado. 

Verificou-se, portanto, que a Constituição Federal de 1988 garantiu a todas as 

crianças e adolescentes os princípios básicos dos direitos humanos através da Doutrina de 

Proteção Integral na qual são traçadas as políticas assistenciais tendo por base a 

descentralização das ações de assistência que deverão ser adotadas, implantadas e 

executadas pelos Estados e Municípios.  

Com isso, os princípios básicos do documento da Convenção Internacional dos 

Direitos da Criança e de outros documentos elaborados mundialmente foram incorporados 

à Constituição Federal Brasileira, e também serviram de base  para a institucionalização da 

doutrina de proteção integral à criança e ao adolescente, antes mesmo de sua aprovação 
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pela Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas, que foi realizada no dia 20 de 

novembro de 1989 todos os outros mecanismos foram igualmente reconhecidos. 

O Governo brasileiro tornou-se signatário desse movimento, fazendo com que a 

Convenção sobre os Direitos da Criança operasse com força coercitiva no Brasil em 26 de 

janeiro de 1990, aprovada no Congresso Nacional em 14 de setembro do mesmo ano, 

através do Decreto Legislativo nº 28 e promulgada sua execução e cumprimento pelo 

Presidente da República, em 21 de novembro de 1990, através do Decreto nº 99710. 

A Convenção estabeleceu a implantação de medidas legislativas, sociais e 

educacionais, visando à garantia de sua aplicação em cada Estado Parte, e foi baseada em 

seus princípios e sua importância que o Governo Brasileiro implantou a doutrina de 

Proteção integral às crianças e adolescentes10. 

Ainda em 1990, o Presidente Fernando Collor de Melo participou do “Encontro 

Mundial da Cúpula pela Criança”, realizado na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque, 

no dia 30 de setembro, figurando, portanto, entre os 71 chefes de Estado que se 

comprometeram com a implantação do disposto na Declaração Mundial Sobre a 

Sobrevivência, a Proteção e o Desenvolvimento da Criança. Ao assinar este documento, o 

Brasil assumiu o compromisso de promover a rápida implementação dos Direitos da 

Criança, assegurando às crianças brasileiras um futuro melhor. 

Além disso, a regulamentação da Declaração Universal de Direitos da Criança só 

surgiu com o Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990, baseado nos princípios 

internacionais e na Constituição Federal de 1988, o que demonstra a lentidão com que são 

processadas as grandes mudanças. 

Em resumo, só após a Constituição cidadã de 1988 o Brasil começou a inverter a 

situação em que se encontravam muitas crianças e adolescentes brasileiros, em nada 

solucionada através da criação do primeiro e segundo códigos de menores. Não obstante, 

foi com o surgimento do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA que as coisas de fato 

mudaram para a infância brasileira. 
                                                           
10 Em um dos trabalhos realizados pela UNICEF, sobre a infância brasileira nos anos 90 nos foi esclarecido 
que:“Antes da aprovação da Convenção Internacional dos Direitos da Criança pelas Nações Unidas, a 
Constituição Brasileira já havia incorporado os princípios básicos do documento e institucionalizado a 
doutrina da proteção integral à criança , integrando os direitos civis, políticos, econômicos , sociais e 
culturais, por meio da articulação de setores da sociedade civil, leigos religiosos e o próprio Estado. Em 1990, 
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De acordo com Costa (s/ano a: 11-12), o Estatuto reconhece o valor “intrínseco e 

protetivo” das crianças e adolescentes. O valor intrínseco refere-se ao reconhecimento de 

que eles são seres humanos no sentido mais pleno do termo e o valor protetivo os considera 

o futuro da humanidade e por isso a prioridade absoluta a eles reservada pelo Estatuo é uma 

“exigência impostergável no marco da construção de uma vida digna para todos”. 

Constata-se, a partir do exposto neste capítulo, que a evolução do sistema jurídico-

menorista abarca um grande número de mudanças e transformações ocorridas em épocas e 

países diferentes, contando assim com inúmeros marcos históricos, porém, mais 

recentemente caracterizada pela elaboração de diversos mecanismos e documentos da 

legislação internacional, a exemplo da Declaração Universal de Direitos da criança, das 

Regras mínimas das Nações Unidas para a administração da Justiça da infância e da 

juventude, das Diretrizes das Nações Unidas para a prevenção da delinqüência juvenil, das 

Regras das Nações Unidas para proteção dos jovens privados de liberdade, da Convenção 

sobre os Direitos da Criança, e da Declaração Mundial sobre a sobrevivência, proteção e o 

desenvolvimento da criança. 

No tocante ao Brasil, verificou-se a influência da legislação internacional, 

sobretudo, quanto aos mecanismos desenvolvidos para a Constituição de 1988, observando-

se, contudo, que foi o Estatuto da Criança e do Adolescente o grande divisor de águas na 

história do país em sua luta pelos direitos das crianças e adolescentes, tendo sido o 

mecanismo a quebrar a hegemonia da doutrina da situação irregular e a substituído pelo 

desejo da sociedade de uma ética diferente em relação às crianças e aos adolescentes, ou 

seja, uma ética fundamentada na doutrina de integral proteção. 

Assim sendo, visando-se aprofundar a discussão sobre os atuais modelos de 

intervenção educativa junto aos adolescentes em desajustamento social, torna-se necessário 

examinar de forma mais detalhada o Estatuto da Criança e do Adolescente, tendo-se como 

foco o adolescente infrator e suas garantias fundamentais. 

 

                                                                                                                                                                                 
foram consubstanciados no ECA e transformados em marco jurídico-legal passível de implementação os 
princípios e preceitos da Convenção Internacional e da Constituição de 1988” ( UNICEF, 1998: 151) 



Capítulo Terceiro 
 

DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 
 
“Age de tal forma que tu trates a humanidade, 
tanto na tua pessoa quanto na pessoa de qualquer 
outro, sempre como um fim e nunca como um 
meio.”                                                  

        Kant 
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entre a criança e o adolescente frente ao Estatuto  3.3 O adolescente infrator na 

perspectiva do Eca  3.4 Medidas sócio-educativas e suas garantias fundamentais  3.4.1 

Advertência  3.42 Obrigação de reparar o dano  3.4.3 Prestação de serviço à comunidade  

3.4.4 Liberdade assistida  3.4.5  Inserção em regime de semiliberdade  3.4.6 Internação 
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3.1  Avanços do Estatuto da Criança e do Adolescente 

 

Ressaltando a importância do Estatuto, Elias (1994:2) enfatiza “a proteção Integral 

há de ser entendida como aquela que abranja todas as necessidades de um ser humano para 

o pleno desenvolvimento de sua personalidade”11. De fato, em relação ao antigo Código de 

Menores, o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA esboça um grande avanço12, 

apresentando muitas diferenças que foram sistematizadas no anexo do trabalho da 

                                                           
11 Do mesmo pensamento de Roberto Elias pactua Antonio Carlos Gomes Costa ( s/d:11-12 a)em relação à 
visão da criança e do adolescente: “A visão que nos é dada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, como 
prioridade absoluta, reconhece o valor intrínseco e o valor das novas gerações. O valor intrínseco  é o 
reconhecimento de que em qualquer fase da infância ou adolescência eles são seres humanos merecedores de 
respeito e dignidade ; e o valor das novas gerações nos faz crer que cada criança e adolescente são os 
portadores do futuro de uma família, do seu povo e da humanidade, ou seja , dele depende a continuação da 
linha da vida , e que as barbaridades antes realizadas em suas vidas, não poderão mais persistir.” (Costa, s/d: 
11-12) 
12 Sobre a Constituição Federal, Flávia Piovesan (1996:54)  declara que introduziu no Brasil não só o regime 
político e democrático mas também o indiscutível avanço nas garantias e direitos fundamentais especialmente 
no que tange aos setores vulneráveis da sociedade brasileira. E foi a partir dela que os direitos humanos 
ganharam uma importância extraordinária, além de possibilitar um progresso significativo no reconhecimento 
de obrigações internacionais no âmbito das liberdades fundamentais e das instituições democráticas. 
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FUNABEM (1990:18), realizado sob a organização das professoras Esther Maria e Maria 

Euchares. 

Em primeiro lugar, na base doutrinária no Código antigo, os menores eram objetos 

sujeitos a medidas judiciais quando em situação irregular, enquanto no ECA são 

assegurados os direitos de todas as crianças e adolescentes sem qualquer discriminação. 

Outra importante diferença está na concepção político-social implícita no Código, 

que foi um instrumento de controle social dos menores quando vítimas das omissões ou 

transgressões da família, do Estado e da comunidade; entretanto, o ECA é um instrumento 

de desenvolvimento social que garante a proteção especial àqueles socialmente mais 

sensíveis. Assim sendo, como já se afirmou, código considerava o menor em situação 

irregular, objeto de medidas judiciais, e o ECA os considera sujeitos de direitos em 

desenvolvimento. 

Mais precisamente, em relação à política social o Código de menores restringia as 

medidas ao âmbito da PNABEM, FUNABEM e FEBENS, segurança pública e justiça de 

menores. O Estatuto, baseia-se em políticas sociais básicas, políticas assistenciais, serviços 

de proteção e defesa àqueles que forem vitimados e proteção jurídico social. 

Quanto à posição do magistrado, era mais confortável no antigo Código de menores, 

pois suas decisões não precisavam ser fundamentadas no que se referia ao confinamento e 

apreensão dos menores; já o ECA, além de limitar os poderes do juiz, garante, exigindo a 

fundamentação da sentença, ao adolescente o direito de ampla defesa. 

Em relação à apreensão, o Código de menores permitia a prisão cautelar do menor 

em qualquer caso, e o ECA, restringe a apreensão a dois casos: flagrante delito de infração 

e ordem expressa e fundamentada do juiz. O direito de defesa dos menores também mudou; 

antigamente era realizado pelo curador de menores, hoje eles são defendidos por 

profissionais habilitados. 

No que se refere aos princípios estruturadores da política de atendimento, o Código 

baseava-se nas políticas de assistencialismo e eram centralizadas; para o Estatuto houve a 

municipalização das ações e a participação da comunidade organizada. O Código anterior 

dispunha sobre a assistência a menores entre zero e 18 anos, desde que, se encontrassem em 

situação irregular; já para os que tinham entre 18 e 21 anos eram aplicadas medidas 

preventivas e terapêuticas. Em contrapartida, o ECA, garante os direitos pessoais e sociais, 
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através da criação de oportunidades com o objetivo de facilitar o desenvolvimento físico, 

mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. 

Por fim, os mecanismos de participação, que no Código de menores não permitia a 

participação de agentes externos que viessem a limitar os poderes da autoridade policial, 

judiciária e administrativa, em contrapartida a estas políticas, o Estatuto se opôs a esta 

teoria, prevendo a existência de outros colegiados, dentre eles, pode-se citar, os  Conselhos 

tutelares.  

Conclui-se então que embora apresentasse medidas de caráter tutelar, utilizadas 

como instrumento de proteção e assistência, o Código de Menores não contribuía 

substancialmente para alterar a condição indigna em que viviam as crianças e adolescentes 

brasileiros, já que não os reconhecia como sujeitos de direitos, muito pelo contrário, eram 

considerados objetos da intervenção Estatal. 

O Estatuto, filiado a um sistema político-jurídico explicitamente protetivo e 

humanizador, não recomenda apenas respeito à liberdade e à dignidade física e moral de 

seus beneficiários, como chega ao ponto de criminalizar qualquer conduta que submeta 

criança e o adolescente a vexame ou constrangimento, especialmente a quem exerça sobre 

eles a autoridade, guarda ou vigilância (art.232 do ECA). É preciso que se preste muita 

atenção à lógica protetiva do estatuto, evitando-se que o exercício do poder corretivo 

descambe para um disfarçado abuso de autoridade. 

Por isso, Maior (2002:364), acredita que as mudanças trazidas pelo ECA, 

especialmente no que tange a proteção integral, fizeram com que não mais fossem aceitas 

as medidas de caráter punitivo, e sim, medidas “...tendentes a interferir no seu processo de 

desenvolvimento objetivando melhor compreensão da realidade e efetiva integração 

social.” Outrossim proporciona aos adolescentes “...oportunidade de deixarem de ser meras 

vítimas da sociedade injusta que vivemos para se constituírem em agentes transformadores 

desta mesma realidade.” 

Além disso, o Legislador baseado nas Regras Mínimas de Beijing, buscou uma 

saída para que a medida de internação não fosse a única existente, tentando com isso a 

diminuição do número de institucionalização e gerando a pluralidade de medidas 

aplicáveis. Elas são diversificadas para ajudar o Magistrado em sua escolha, podendo até 
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ser comparada à diversidade das penas alternativas13, conforme estabelece a Regra 18.1: 

“Grande variedade de medidas para decisão deve ser útil à autoridade competente, para 

permitir flexibilidade e evitar a internação na maior extensão possível.” 

O espírito e a letra do Estatuto concentraram o desafio representado pelos fracassos 

reinterados das políticas e programas de proteção e prevenção. A nova lei admite a 

complexidade do problema, e ainda sujeita as medidas aos princípios da brevidade, 

excepcionalidade e respeito à condição peculiar da pessoa em desenvolvimento, além das 

garantias fundamentais, pois já havia sido descoberto o fracasso das penas privativas de 

liberdade sem as garantias fundamentais aplicadas aos adultos.  

Segundo René Ariel Dotti (1998:26),“o tempo e a prática viriam demonstrar que 

não é mais possível deixar o assunto da execução da pena de prisão em esplêndido 

isolamento das normas fundamentais (oriundas da Constituição e dos códigos Penal e 

Processo Penal).” 

Esboçada a diferença entre o antigo código e o ECA, cabe apresentar quais as 

distinções assumidas para a separação entre crianças e adolescentes. 

 

 

3.2  Diferenciação entre criança e adolescente frente ao estatuto 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece a doutrina de proteção integral 

fundamentando-se na concepção de que tanto a criança quanto ao adolescente são sujeitos 

de direitos e pessoas em condições de desenvolvimento constante e que devem receber 

cuidados especiais com prioridade absoluta, uma vez que não estão ainda em condições de 

exigir seus direitos no mundo adulto, até porque não são capazes ainda de prover por si 

mesmo as suas necessidades básicas14. Pode-se então considerar que o mesmo tem por 

                                                           
13 Entretanto o número de penas alternativas aplicadas no Brasil ainda é muito baixa, segundo Soares 
(1998:255) “até o advento da recente lei 9.099 se limitavam a apenas 2% dos casos, sendo de 85% na 
Alemanha, Cuba e Japão, 68% nos EEUU e 50% na Inglaterra.” E nos países que a aplicação das penas 
alternativas é elevado, a taxa de reincidência é de 25% em contrapartida, no Brasil, que pouco utiliza, a taxa 
chega  a 85%. 
14 Por isso Costa ( s/d:10-11 b)concebe: “a criança e o adolescente como sujeitos de direitos –direitos estes 
exigíveis com base na lei, isso porque deixar de vê-los  como mero objeto de intervenção jurídica e social por 
parte da família, do Estado e da sociedade, equivale a superar a concepção até então comum de crianças e 
adolescentes como meros portadores de necessidades. Este salto das necessidades aos direitos é a pedra 
angular da construção tanto do novo direitos, como das políticas públicas e da prática social destinadas a 



 77

escopo a proteção do ser humano especificadamente mais fraco.15 De acordo com Trindade, 

quando apresenta o livro de Piovesan (1996:20): 
 

“O Direito dos Direitos Humanos não rege as relações entre os iguais; 
opera precisamente em defesa dos ostensivamente mais fracos. Nas 
relações entre desiguais, posiciona-se em favor dos mais necessitados 
de proteção. Não busca obter equilíbrio abstrato entre as partes, mas 
remediar os efeitos do desequilíbrio e das disparidades.”  

 

Para Tavares (2001:29), visando assegurar de maneira inédita e extraordinária o 

direito da criança e do adolescente de serem colocados a salvo de toda forma de 

discriminação, exploração, crueldade e violência, e de receberem proteção especializada e 

integral16, a doutrina do ECA inovou não só em sua estrutura como também em sua 

nomenclatura: 

 

“Estatuto da Criança e do Adolescente, sistematizando a doutrina 
constitucional (e internacional) da proteção integral, radicalizou na 
terminologia jurídica. A nomenclatura menor (Direito do Menor. 
Código de Menores, Justiça de Menores), conhecida de todos e de uso 
uniforme, foi banida sob o pretexto de que o vocábulo denotava uma 
Filosofia de ação político-jurídica acanhada, agora superada pela 
doutrina da proteção integral que tem amplitude máxima”. 

 

O ECA define por criança aquela pessoa que tenha de 0 a 12 anos de idade 

incompletos, e adolescente o que possui entre 12 anos completos e dezoito anos de idade. 

Valendo-se desta categorização, o Estatuto considera que os menores de 12 anos não 

conseguem discernir o caráter ilícito dos seus atos, e sendo assim são considerados, não só 

pelo ECA mas também pela legislação penal e civil, totalmente inimputáveis, ou seja, a eles 

não se aplicam as medidas sócio-educativas quando da prática de um ato infracional. 

                                                                                                                                                                                 
implementá-lo”. E ainda complementa quando declara que o “conceito de pessoa em condição peculiar de 
desenvolvimento complementa de forma magnífica a concepção de sujeitos de direitos. Reconhece-se, 
mediante este conceito, que as crianças e adolescentes são detentoras de todos os direitos que têm os adultos e 
que sejam aplicáveis à sua idade. Além disso, são reconhecidos os seus direitos especiais, decorrentes do fato 
de que, face à peculiaridade natural do seu processo de desenvolvimento, não conhecem suficientemente tais 
direitos, não estão em condições de exigi-los do mundo adulto e não são capazes, ainda , de prover por si 
mesmo suas necessidades básicas sem prejuízo do seu desenvolvimento pessoal e social.”  
15 O Preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos enfatiza que os direitos humanos têm sua raiz 
na dignidade e valor da pessoa  humana. 
16 Entretanto o Estado-Nação precisa ser mais rigoroso e operante no cumprimento do seu dever imposto por 
lei devendo assumir perante a sociedade suas obrigações, já que em caso de omissão será responsabilizado de 
imediato e compelindo a cumprir os mandamentos do Estatuto. 
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Em outros termos, para a infração cometida realizada pela criança o Estatuto 

reservou medidas protetivas, por entender que a criança nesta faixa etária está em situação 

de risco social e pessoal, carecendo assim de proteção e não dispondo de discernimento 

qualquer a respeito da ilicitude do ato por ela praticado. 

No momento que o ato infracional for praticado por uma criança, somente poderá 

ser-lhe aplicada a medida de proteção prevista no art. 10117 do ECA, não podendo em 

decorrência, ser internado, nem mesmo em regime de custódia provisória de 45 dias 

prevista pelo ECA, quando necessário, estarão sob os cuidados de abrigos abertos para 

rápidos atendimentos, que não impliquem privação de liberdade. Jamais serão colocados 

em internatos fechados, que são destinados exclusivamente a adolescentes infratores.  

Já os adolescentes são considerados com capacidade de entendimento confusa, 

supondo-se que lhe falta maturidade suficiente para discernir e superar as fases da vida e, 

em especial, a passagem da infância à vida adulta; assim sendo, recebem garantias à 

semelhança das crianças, resguardadas as obrigações proporcionais a sua idade, definidas 

no ECA, porém respondem por seus ilícitos praticados de acordo com o que foi definido 

pelo ECA. 

A delimitação de criança e adolescente do ECA é um marco em nossa legislação já 

que os considera como pessoas em pleno desenvolvimento físico, mental, moral espiritual e 

social, de maneira que a família, a escola, a comunidade e o Estado têm como missão 

proteger e garantir o conjunto de direitos a eles reservados, providenciando oportunidades 

de inseri-los na vida social. Entretanto embargo, sendo o adolescente infrator o foco deste 

trabalho, torna-se oportuno abordar a seguir a perspectiva com que é visto no ECA. 

 

                                                           
17 Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 98, a autoridade competente poderá determinar, dentre 
outras, as seguintes medidas: 
I – encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade; 
II – orientação, apoio e acompanhamento temporários; 
III – matrícula e freqüência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental; 
IV – inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio à família, à criança e ao adolescente; 
V – requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial; 
VI – inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e 
toxicômanos; 
VII – abrigo em entidade; 
VIII – colocação em família substituta. 
Parágrafo único. O abrigo é medida provisória e excepcional, utilizável como forma de transição para a 
colocação em família substituta, não implicando privação de liberdade. 
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3.3  O Adolescente Infrator na Perspectiva do ECA 

 

A ótica do Código de Menores considerava as causas da delinqüência como sendo 

provenientes de situação irregular, entendia que a privação de condições essenciais à sua 

subsistência conduzia à delinqüência, visualizando o adolescente como objeto de medidas 

judiciais, sem analisar as causas que geravam as transgressões. O problema era abordado 

como uma soma de atos isolados e o adolescente responsabilizado por sua situação, 

adotando-se o tratamento punitivo ou repressivo, via intervenção judicial. 

Em oposição a essa visão e, em atendimento ao princípio humanizante da nova lei, o 

ECA baseia-se na situação de risco pessoal e social; com isso os adolescentes são vistos 

não mais como delinqüentes mas apenas como infratores. A distinção entre estes termos 

encontra-se cunhada na obra de Foucault (1999:32) na qual ele define infrator como aquele 

que infringiu as normas jurídicas estabelecidas, enquanto delinqüente é a condição a que o 

sistema submete o indivíduo, estigmatizando-o e controlando-o formal ou informalmente, 

inclusive após ter cumprido sua pena.  

De acordo com o Estatuto, o infrator é aquele adolescente que pratica uma conduta 

que esteja prevista na lei como uma contravenção penal ou um crime (art. 103 do ECA), e 

quando executa um ato infracional lhe é aplicada medida sócio-educativa prevista no ECA, 

de cunho totalmente pedagógico, com a finalidade ressocializante. 

As medidas sócio-educativas são tratadas no art. 112 do ECA, e a elas se somam 

quaisquer outras previstas no art. 101, I a VI, que são aplicadas às crianças quando praticam 

ato infracional. Não obstante, serão descritas a seguir aquelas contidas no art. 112 do 

Estatuto, posto que são exclusivas dos adolescentes infratores. 

 

3.4  Medidas sócio-educativas e suas garantias fundamentais 

 

Antes de discorremos sobre as providências aplicáveis ao adolescente infrator, vale 

transcrever as colocações de Chaves (1997:508). 

 

“O divisor de águas entre o Direito do menor e o Direito Penal está 
em que este leva o magistrado, em seu julgamento, a colocar, em 
primeiro lugar, o ato praticado e daí a pena básica; depois pode 



 80

olhar para o homem que está julgando, para examinar sua 
personalidade, passado, contexto social e, só então, fixa a pena 
definitiva. As medidas sócio-educativas surgiram como alternativas 
encontradas pelo Legislador brasileiro contra a “penalização” do 
adolescente infrator, já que tais medidas surgiram para reverter o 
caráter punitivo das medidas anteriormente aplicadas, na medida em 
que o real sentido de se aplicar essas providências é alcançar 
maiores ganhos pedagógicos para os adolescentes que, como 
cidadãos em desenvolvimento, deverão rever seus atos para que 
possam se reintegrar à sociedade. 

 

Esse posicionamento não é unânime, a exemplo do que afirma Pacagnam (1995:22-

27): a medida sócio-educativa possui seu aspecto de pena, de sanção negativa, de ordem 

estatal imposta ao adolescente, tendo um caráter punitivo, embora reconheça o seu objetivo 

precípuo de reeducar. Pode-se também mencionar Antônio Chaves (1997:505), o qual 

compara o procedimento para a aplicação de medida sócio-educativa ao processo criminal, 

constando em seu trâmite a iniciativa do Ministério Público (art. 182 do ECA), 

cientificação da acusação (art.184, § 1º do ECA), interrogatório (art. 186 do ECA), defesa 

prévia (art. 186, § 3ºdo ECA), instrução e julgamento (art.186, § 4ºdo ECA), alegações e 

sentença. Também o objeto de apuração é o mesmo, qual seja, o ato definido como crime; 

segundo o autor, muda-se apenas a possibilidade de conceder remissão. 

Entretanto, cabe reconhecer que não se tratam de medidas de caráter estritamente 

punitivo ou retributivo, como na Legislação Penal, priorizando-se aquelas que venham, por 

um lado, apresentar maiores ganhos de efeitos pedagógicos para os adolescentes e, por 

outro, interferir o mínimo possível no seu direito de liberdade, de convivência familiar e 

comunitária, preservando a sua vida e saúde, observando de maneira rígida e inflexível as 

suas garantias individuais e processuais, bem como a exigência de proporcionalidade em 

relação às características da infração e circunstâncias sociofamiliar  do adolescente. 

Quando da aplicação das medidas socio-educativas, o Magistrado também deverá 

levar em conta a capacidade do adolescente em cumpri-la18, as circunstâncias e a gravidade 

                                                           
18 A capacidade de cumprir é em relação as condição de exeqüibilidade. Pois quando a medida aplicada for 
irrealizável gera o desprestígio da Justiça e provoca o rebaixamento da auto-estima do adolescente por se 
considerar incapaz ou inapto, trazendo com isso prejuízos à formação da personalidade do adolescente. 
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da infração19, bem como a sua personalidade, seu maior ou menor envolvimento em 

condutas anti-sociais, e sua possibilidade de entender a ilicitude do ato praticado e de suas 

conseqüências. É fundamentalmente para isso que elas foram criadas para que os 

adolescentes tivessem oportunidade de refletir e rever seus atos, chegando a entender o 

porquê das medidas e que o objetivo maior delas é sua inclusão social. 

Essa preocupação em reeducar o adolescente, em acreditar na sua mudança de 

conduta e investir no seu potencial encontra-se então traduzida no disposto no art. 112 do 

ECA, que faculta a autoridade aplicar, conforme as circunstâncias e a gravidade da infração 

medidas como: advertência; obrigação de reparar o dano; prestação de serviço à 

comunidade; liberdade assistida; inserção em regime de semiliberdade; e internação em 

estabelecimento educacional. Para maior esclarecimento acerca destas medidas, cada uma 

delas será explicada a seguir. 

 

3.4.1 Advertência 

 

A primeira modalidade aplicada ao adolescente que se comporta de forma anti-

social, deve ser feita de forma solene pelo juiz, mediante a presença indispensável dos pais 

ou responsáveis, posto que também poderão sofrer advertência. 

A advertência (art. 115 do ECA) deverá ser aplicada em casos de infrações leves, 

primárias e sem efeitos nocivos à sociedade, sendo sua fundamental finalidade mostrar ao 

adolescente a existência de poderes que regulam a sociedade na qual estar inserido. 

Segundo Volpi (1999:23), ela constitui basicamente uma “medida admoestatória20, 

informativa, formativa e imediata”. Elias (1994:93) complementa esta classificação quando 

acrescenta também a necessidade do esclarecimento, “ressaltando, com respeito ao 

adolescente, as conseqüências que poderão advir se porventura for reincidente na prática de 

atos infracionais”. 

Vale frisar que, para que surta efeitos pedagógicos reais, esta medida deve ser 

aplicada somente em casos de infrações leves e destinadas aos adolescentes que tenham 

                                                           
19 As circunstâncias e gravidade da infração refere-se a proporcionalidade entre esta e a medida aplicada, já 
que, a decisão desproporcional tenderá a perder contato com o processo educativo que lhe dá razão de existir, 
podendo ser considerada, inócua ou injusta. 
20 Admoestação significa repreensão, censura. Mostrando-se assim, a finalidade pedagógica do termo e em 
conseqüência da medida desejado pelo Legislador. 
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uma boa percepção da ilicitude de seu ato, além do firme propósito de se afastar de 

condutas anti-sociais, ou seja, o adolescente deve demonstrar que a medida é suficiente 

para impedir a progressão de sua conduta. 

Estes requisitos devem ser observados pelo Magistrado para que o adolescente não 

adquira a sensação de impunidade ou que a lei protege aos que a infringem, quando de fato 

a função da advertência é alertá-lo para a sua conduta anti-social e educá-lo a não mais 

cometê-la, pois a sociedade, no momento da aplicação desta medida, está lhe dando mais 

uma chance de rever seus atos e voltar atrás. 

Um dos maiores vantagens desta medida é o empenho da família junto ao 

adolescente, através de apoio para sua recuperação. Confiando na importância da garantia 

fundamental do direito à convivência familiar e comunitária e preservando o seu direito à 

liberdade. 

Entretanto, o é a exata adequação que deverá ser observada entre o regime de 

autoridade utilizado pelo Magistrado e o direito fundamental ao respeito e a dignidade do 

adolescente, pois será preciso superar a tendência que estimula quem usa a autoridade e 

excede a limites incontroláveis. Isto porque o adolescente se apresenta em condição 

peculiar de pessoa em desenvolvimento (art.6º do ECA) e não pode ser exposta ou 

submetida a qualquer tipo de crueldade, violência ou opressão física ou moral (art. 5º do 

ECA).  

Pelo exposto, será necessário promover o equilíbrio entre a disciplina e a liberdade, 

pois a autoridade aplicadora da medida deverá posicionar-se como um verdadeiro educador, 

facilitando o crescimento do educando, a partir de processos de estímulo de construção de 

uma auto-imagem positiva.  

 

3.4.2  Obrigação de reparar o dano 

 

Quando o ato infracional for cometido com reflexos patrimoniais, isto é, atingindo 

bens materiais públicos ou privados, o adolescente será obrigado a reparar o dano causado, 

podendo a autoridade determinar a restituição do bem, o ressarcimento do dano ou a 

compensação da vítima por outros meios. 
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Volpi (1999:23) a caracteriza, como medida “coercitiva e educativa”, já que leva o 

adolescente a admitir o erro e restituí-lo, entretanto, quando o bem não puder ser restituído, 

o Magistrado poderá aplicar outra medida mais adequada. 

Observa-se, porém, que a intenção não é a reparação do dano às partes, e sim 

despertar no adolescente, como parte do processo reeducativo, as conseqüências da infração 

praticada. 

 

“Tanto a restituição natural como a indenização do dano objetivam 
despertar e desenvolver o senso de responsabilidade do menor em face 
do outro e do que é seu. Ensina essa medida ao menor a dominar seu 
sentimento de cobiça e ganância, em face das conseqüências de seu 
ato ilícito.” (Albergaria, 1991:123) 

 

Assim sendo, pode-se afirmar que à semelhança da medida de advertência, a 

obrigação de reparar o dano deve-se restringir a infrações leves e representar ganhos 

efetivamente pedagógicos para o adolescente, além de necessitar da presença dos pais ou 

responsável, para colaborar no acompanhamento dos seus passos. Um dos seus efeitos mais 

positivos, ocorre quando se consegue gerar o exercício da garantia fundamental do direito à 

educação. 

Caso não seja verificado este ganho a partir da aplicação da medida, a melhor 

alternativa para o magistrado é a substituição por outra mais adequada, ou aquela mediante 

a qual o benefício pedagógico para o adolescente seja maior. 

Tendo em vista que o Estatuto considera primeiramente a pessoa do adolescente, 

preocupando-se com a formação de sua personalidade, é importante que a obrigação de 

reparar o dano seja aplicada de forma solene, em audiência, para que o adolescente 

compreenda, ou seja, tome consciência de forma clara e direta do quão prejudicial para ele 

e sua família foi o ato infracional praticado. 

Entretanto, existe uma pequena dificuldade em sua aplicação. Na maioria das vezes 

ela acaba destinada a adolescentes cujos pais tenham condições de ressarcir o dano, ficando 

na verdade para estes a ônus real; a medida aplicada pelo Magistrado quase não tem valor 

pedagógico, devendo, neste caso, ser substituída por outra. 
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Por esta razão, a colaboração dos pais torna-se essencial no momento da aplicação da 

medida, restringindo, por exemplo, por força do pátrio poder, os passeios e a mesada, para 

aqueles que a recebem. 

 

3.4.3  Prestação de serviços à comunidade 

 

Pode-se considerar que uma das melhores medidas sócio-educativas consiste na 

prestação de serviços gratuitos à comunidade21, que propõe ao adolescente, como meio de 

readaptá-lo à sociedade, executar certo tipo de tarefa, conforme sua aptidão, como forma de 

contribuir para o benefício da sociedade.  

Elias (1994:94) considera que “sem dúvida, é uma medida adequada, com salutar 

conotação pedagógica, pois seu principal efeito, a nosso ver, é de ordem moral. Assim, o 

adolescente que agrediu a sociedade com seus atos tem a oportunidade de, com seu 

trabalho, se redimir”, e para Giustina (1998:49) “quando o Estatuto introduz a medida 

sócio-educativa da Prestação de Serviços à Comunidade, está abrindo a perspectiva do 

envolvimento da sociedade que pode passar da postura de simples observadora à de 

executora da doutrina de proteção integral.” 

Essa contribuição à sociedade é baseada no encontro de “um caminho de integração 

e conscientização” (Milano e Nazir, 1999:51), além de ser um apelo a comunidade para que 

acolha aquele adolescente responsabilizando-se pelo seu desenvolvimento integral.  

Para Albergaria (1991:124) a sua vantagem encontra-se na permissão ao adolescente 

infrator em “cumpri-la junto à família, no emprego e na sociedade. Propõe-se a evitar a 

contaminação institucional, como o hospitalismo, a avitaminose psíquica e a dificuldade 

para viver em sociedade.” 

Essa medida é melhor realizada quando existirem convênios entre os Juizados e os 

demais órgãos governamentais ou comunitários que permitam a inserção do adolescente em 

programas que prevêem a realização dessas tarefas. O encaminhamento do jovem a estes 

órgãos deverá ser feito por prévia audiência admonitória, na qual recebe a orientação 

                                                           
21 Paulo José da Costa Junior salienta que “ medidas alternativas às penas privativas de liberdade, como a 
prestação de serviços à coletividade, foram acolhidas pelo Código Russo de 1960, que se mostrou pioneiro 
nesse campo. Adotou a medida, por entender que a comunidade poderia exercer uma influência pedagógica 
relevante sobre a pessoa do condenado.” (2002:320) 
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relativa ao cumprimento da medida, sendo cientificado de suas responsabilidades e dos 

objetivos buscados e que o descumprimento injustificado da medida poderá resultar a 

regressão da mesma. 

Na prática, esta medida implica tarefas que deverão ser realizadas gratuitamente pelo 

adolescente, com duração de oito horas semanais, num período máximo de seis meses em 

entidades assistenciais, hospitais, escolas e programas comunitários, e longe de lugares que 

por qualquer razão sejam maléficos, tanto do ponto de vista físico como moral. Esta 

estratégia deverá  sempre afastar o adolescente dos trabalhos forçados, de acordo com o art. 

112, parágrafo 2º do Estatuto22.  

Albergaria (1991:125) considera de extrema importância o consentimento do 

adolescente infrator no cumprimento da medida, “do contrário o seu trabalho será 

obrigatório, o que é proibido”. Com ela, o adolescente passa a desenvolver relações de 

solidariedade enquanto pode reafirmar-se como cidadão diante de sua conduta anti-social. 

É importante frisar que a escolha das tarefas deve ser minuciosa e levar em 

consideração as aptidões dos adolescentes, isso porque uma das funções da medida é 

estimular a solidariedade, tanto do adolescente quanto da sociedade, que possui grande 

responsabilidade em relação a sua formação, e não simplesmente obrigá-lo a trabalhar, pois 

o ECA e a Constituição Federal garantem o direito ao respeito e a dignidade.  

Além disso, a aplicação da medida deverá observar os horários escolares, de maneira 

que não prejudique a sua freqüência e, se por acaso o adolescente trabalhar, da mesma 

maneira e pelo mesmo motivo, a sua jornada de trabalho deverá ser respeitada. 

Pode-se concluir, então, que essa é uma medida de extremo valor pedagógico e 

social, pois a própria comunidade além de responsável pelo adolescente passa a ser 

beneficiária das ações executadas pelo agente que com sua conduta anterior a agrediu; além 

do que, a comunidade tomará ciência do fato, contribuindo na inibição de outros atos 

delinqüentes e abrirá “perspectivas ao adolescente de conviver e sentir-se útil aos membros 

da comunidade, a partir daí, avaliando sua conduta infracional, redimir-se do ato cometido 

e conviver socialmente integrado” (Giustina, 1998:49). 

                                                           
22 Em hipótese alguma, sob pretexto algum, será admitida a prestação de trabalho forçado. 
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Neste sentido, Elias (1994:94) defende ser esta a medida mais adequada, “com 

salutar conotação pedagógica, pois seu principal efeito, a nosso ver, é de ordem moral. 

Concordando com estes posicionamentos encontra-se Albergaria (1991:125): 

 

“Essa medida alternativa potencia o conteúdo ético-social do trabalho 
gratuito, como oportunidade de enriquecimento do bem comum e 
crescimento espiritual da pessoa humana. Essa função social e 
pedagógica mais se acentua como o exemplo dos que se dão à ajuda 
do próximo.”  

 

Assim, o adolescente que agrediu a sociedade com seus atos tem a oportunidade de, 

com seu trabalho, se redimir”. Bergalli (2002:385) entende que “tem um sentido altamente 

educativo, particularmente, ao obrigar o adolescente a tomar consciência dos valores que 

supõem a solidariedade social praticada em seus níveis mais expressivos”.  

 
 

3.4.4  Liberdade assistida 

 

“Das medidas mais rigorosas, a liberdade assistida é, sem dúvida, a melhor 

porquanto pode ser aplicada mantendo o adolescente na própria família. Nesta que é o seu 

lugar natural, ele poderá se recuperar, recebendo a ajuda externa que lhe for necessária” 

(Elias, 1994: 96). 

Ela “reconstrói no adolescente a sua atividade, os seus valores, a sua convivência 

familiar, social, escolar e profissional. Ela pode facilitar ao adolescente a construção de um 

novo projeto de vida, norteador de suas atitudes e de sua escala de valores” (Giustina, 

1998:50). Concordando com Giustina encontra-se Chazal (1972:77), declarando que:  

 

“ La libertad vigialada presenta ventejas considerables. Por lo 
general, deja al niño en su medio de origen y no incide en los lazos 
afectivos que lo unen a su familia. También mantiene al joven en 
condiciones de vida auténcticamente reales, y ya hemos anotado qué 
importante es la realidad del medio en el que evoluciona el niño.” 

 

Sua maior eficácia é em relação a não restrição da oportunidade do adolescente 

iniciar ou continuar seu processo educativo acompanhado pela sociedade e por sua família, 
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que além de conceder-lhe o gozo dos direitos fundamentais à liberdade, à saúde, ao 

respeito, à dignidade, à convivência familiar e comunitária, o direito ao esporte, lazer, 

cultura e educação. Para Maior ( 2002:364): 

 

“Nesta ótica, não temos dúvida em afirmar que, do elenco das 
medidas sócio-educativas, a que se mostra com as melhores condições 
de êxito é a de liberdade assistida, porquanto se desenvolve 
direcionada a interferir na realidade familiar e social do adolescente 
tencionando resgatar, mediante apoio técnico, as suas potencialidade.” 

 

Isso ocorre porque o Estatuto não se limitou a ratificar a liberdade vigiada 

anteriormente disposta no Código de Menores Mello Mattos de 1927, que no Código de 

Menores de 1979 mudou o nome para liberdade assistida sem abandonar sua principal 

característica de “vigiar”. Ao contrário, o ECA considera o adolescente que cumpre a 

liberdade assistida como sujeito livre e em desenvolvimento, que necessita de apoio e 

assistência no exercício de sua liberdade, para se desenvolver em plenitude. A liberdade 

assistida (art. 118 do ECA) constitui-se, portanto, como mais uma medida de caráter sócio-

educativo em que o adolescente encontra-se limitado em alguns dos seus direitos devido às 

condições impostas para que sejam atingidos os objetivos pedagógicos. 

Albergaria (1991:127-128) entende que esta “não é uma sanção penal, mas limita a 

liberdade e alguns direitos do menor, segundo as condições impostas com vista aos seus 

fins pedagógicos, para assegurar a educação ou reeducação do menor e impedir a 

reincidência”. Poderá ser aplicada aos adolescentes reincidentes ou habituais em atos 

infracionais não tão graves, com tanto que haja uma destacável possibilidade de 

ressocialização, imediatamente após o ato infracional ou depois do cumprimento de uma 

medida de internação, com duração no mínimo de seis meses, podendo ser prorrogada e 

cumprinda na comunidade de origem, sem que seja segregado da família, do trabalho e da 

escola. 

A lógica desta medida baseia-se em um período de prova, tanto que tem um tempo 

mínimo de vigência e tem como finalidade acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente 

em sua plena recuperação, por pessoa capacitada designada pelo Juiz da Infância e da 

Juventude, e por causa das peculiaridades de cada caso, poderá ser prorrogada revogada ou 
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substituída, e quando do término do prazo, comprovado o seu ganho pedagógico, deverá ser 

extinta.  

Vale destacar que a pessoa capacitada para acompanhar o adolescente infrator é um 

orientador designado para assisti-lo e supervisioná-lo em seu convívio social de maneira 

personalizada; segundo Milano e Nazir (1999:53) o orientador é o “guia do adolescente e 

de seus familiares”, devendo promover “socialmente o adolescente e sua família, 

fornecendo-lhes orientação e inserindo-os, se necessário, em programa oficial ou 

comunitário de auxílio e assistência social”. No entendimento de Freitas, (2002:391): 

 

“Ao orientador caberá desempenhar atividades que levem o 
orientando a modificar seu modo de proceder, tornando-o socialmente 
aceito sem perder a própria individualidade. O que interessa é o 
atingimento da finalidade da medida, ao ponto que evolua e supere as 
dificuldades da fase da vida, aprendendo a exercitar seus direitos de 
cidadão e mover-se no processo de escolhas e decisões múltiplas que a 
vida apresenta.” 

 

De fato, o orientador possui algumas funções específicas que são: garantir a 

matrícula e a freqüência do adolescente à escola, encaminhar sua profissionalização para a 

futura inserção no mercado de trabalho. Cabe ainda ao orientador, participar da vida do 

adolescente, com visitas domiciliares, verificação de sua condição de escolaridade e de 

trabalho, impondo-lhe limite, noção de autoridade e afeto, oferecendo-lhe alternativas 

frente aos obstáculos próprios de sua realidade social, familiar e econômica. Assim 

procedendo, o orientador, como declaram Milano e Nazir , torna-se o verdadeiro guia do 

adolescente, pois irá indicar um novo caminho a ser percorrido por ele e seus familiares. 

Desta forma, o real comprometimento do orientador judiciário, para que a liberdade 

assistida possa, de fato, oportunizar condições de acompanhamento orientação e apoio ao 

adolescente inserido no programa. 

Porém, a ressalva de Albergaria (1991:129) é bastante importante, pois da mesma 

maneira que é necessário no cumprimento da medida de prestação de serviço à 

comunidade, é indispensável o consentimento do adolescente para cumprir a medida, em 

respeito aos seus direitos fundamentais: afirma o autor que “o adolescente dará o seu 

consentimento, participando do seu tratamento. A imposição do tratamento violará os 

direitos da pessoa humana do assistido.” 
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3.4.5  Inserção em regime de semiliberdade 

 

Passa-se neste tópico a verificar as medidas que restringem a liberdade do 

adolescente. A semiliberdade é a medida mais restritiva de liberdade depois da internação; 

embora menos rigorosa do que a internação, o direito de ir e vir do adolescente passa a ser 

delimitado. Para Jean Chazal (1972:79): 

 

“Esta fórmula educativa no sólo implica una amplia riqueza afectiva, 
sino que provee también al adolescente de un medio de vida, real y 
libre. Trabaja libremente fuera del hogar. Participa en un intercambio 
humano múltiple y diverso . Él miesmo elige sus actividades de 
distracción, praticándolas a menudo fuera del curadro hogareño, 
particpando en movimentos juveniles, depostivos o culrutales avieros 
a todos los adolescentes de la ciudad.” 

 

Uma de suas vantagens é que sua execução possibilita a prática de tarefas externas, 

porque o adolescente não precisa necessariamente passar o dia inteiro dentro da instituição; 

tem liberdade para estudar, trabalhar e executar tarefas de seu interesse, sem a necessidade 

da autorização judicial, devendo, entretanto, voltar ao estabelecimento em que cumpre a 

medida pelo menos para dormir, podendo por isso ser comparada a um semi internato. De 

acordo com Costa e Lopes (apud Albergaria, 1991:131): 

 

“O regime de semiliberdade destina-se, sobretudo, aos menores cuja 
agressividade, oposição ou instabilidade se explicam por frustrações 
afetivas, traumatismos da afetividade ou sentimentos de inferioridade; 
e ainda a menores cuja inadaptação resulta da falta de direção familiar 
ou de extrema fraqueza dos pais. Daí a necessidade do exame médico-
psicológico e social do menor candidato ao regime de semi-internato, 
que não será permitido sem essa prévia observação científica do 
menor.” 

 

Significa dizer que a semiliberdade, como ressaltam Milano e Nazir  (1999:55), tem 

o grande mérito de evitar a internação e gerar a possibilidade do adolescente reiniciar seu 

convívio social com orientação constante e vigilância na busca da reeducação, ou seja, tudo 

os leva a readaptação gradativa, à comunidade, evitando assim transtornos psicológicos. Ele 

não é afastado totalmente do convívio social nem é deixado sozinho na comunidade.  
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Não deve, entretanto, ser confundida com a liberdade assistida, já que nesta o 

adolescente, além de ter o direito fundamental de ir e vir, é orientado por técnico e convive 

de maneira contínua com seus familiares. Na semiliberdade, o adolescente estará em 

“contato com o mundo exterior em busca da ressocialização” (Tavares; 1997:99), podendo-

se afirmar que ela é uma espécie de meio termo entre a liberdade assistida, que deixa o 

adolescente em contato com a sua família, e a internação, que o afasta não somente da 

família, mas também do convívio social. As colocações de Elias (1994:98) em relação a 

esta medida são importantes:  

 

“Embora o menor tenha cometido uma infração grave, se não for 
considerado perigoso, basta a semiliberdade para a sua reintegração à 
família e à sociedade, que é o objetivo final de todas as medidas que 
se aplicam aos adolescentes. Na verdade, a proteção integral que lhes 
deve ser dada, sempre que possível, o será na família, biológica ou 
substituta.” 

 

A sua aplicação poderá ser decretada de imediato pelo Juiz da infância e da 

juventude, após o devido processo legal 23, ou como forma de transição entre o regime de 

internação e o meio aberto – quando o adolescente deixa de ser uma ameaça à sociedade – 

para que possa visitar os familiares, estar mais em contato com a sociedade e estudar. Não 

implica afirmar que no regime de internação ele não possa estudar, ao contrário, o ensino é 

obrigatório; trata-se, ainda, da possibilidade dada ao adolescente de escolher o lugar onde 

quer estudar, pois por mais que a instituição ofereça diversidade de atividades, estas não 

são igualáveis àquelas oferecidas pela comunidade. 

Faz-se necessário a observância dos requisitos dos arts. 114, 110, 111 do ECA, sem 

prejuízo de outros que venham a beneficiá-los, ou seja, requer plena garantia formal em 

relação à apuração do ato infracional e à igualdade na relação processual, além das 

garantias processuais, combinado com o art. 5º LV, da CF, das Regras Mínimas de Beijing, 

do art. 40 da Convenção Internacional dos Direitos das Crianças de 1989, bem como a 

regulamentação das medidas privativas de liberdade encontradas nos art. 124 e 125 do 

ECA. 

                                                           
23 Verificando-se as exigências dos art. 110 e 111 do ECA 
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Avaliando-se a legislação verifica-se que a duração da medida de regime de 

semiliberdade não é descrita de maneira clara; entretanto, por força do § 2º do art. 121 do 

Estatuto, deverá ser reavaliada a cada seis meses, não podendo exceder três anos de 

aplicação (§ 3º do art. 121)  Após o decurso deste prazo, quando necessário, o adolescente 

será colocado em regime de liberdade assistida, entretanto, ao completar 21 anos será 

liberado compulsoriamente.( § 5º do art. 121) 

É extremamente importante ressaltar que a parte final do § 2º do art.120 do Estatuto, 

assegura aos adolescentes que cumprem a medida de semiliberdade as normas e princípios 

que regulam o regime de internação, pois é considerada como uma medida restritiva de 

liberdade e institucionalizante. De acordo com Baratta (2002:396), “no que diz respeito, à 

natureza, à aplicabilidade, e à duração, em geral, da medida, aplicam-se à semiliberdade os 

princípios de brevidade e excepcionalidade estabelecidos no art. 121 do Estatuto. Valem, 

outrossim, as disposições contidas nos parágrafos 2º, 3º, 5º e 6º do mesmo artigo.” 

 

3.4.6  Internação em estabelecimento educacional 

 

Analisando os instrumentos internacionais, especialmente a Convenção 

Internacional, Regras Mínimas de Beijing e Regras Mínimas das Nações Unidas para os 

jovens privados de liberdade, Mendes (2002:399) caracteriza a medida de internação como 

sendo “de última instância, de caráter excepcional e de mínima duração possível.” 

Contrasta, a priori, com as medidas elencadas pelo citado art. 112, I ao V do ECA, 

que constituem justamente a prerrogativa de substituir a medida de internação (art. 112, VI 

do ECA), visando estreitar os laços familiares e sociais, além de estar cumprindo o que 

descreve as Regras Mínimas de Beijing. Regra 19.1: “a colocação do menor numa 

instituição deve ser sempre a solução de último recurso para o período mínimo necessário”, 

sobretudo considerando-se que: 
 

“Nem todo ato infracional é motivador de privação de liberdade, 
muito menos, que essa privação é a saída mágica para coibir atos 
delituosos de adolescentes. Bem como, que nem todo adolescente 
autor de ato infracional necessita como primeira medida uma privativa 
de liberdade. Mas, que existem alternativas anteriores que podem 
tornar eficaz a oferta de oportunidade para o desenvolvimento de 
atitudes construtivas e de uma consciência social.” Giustina (1998:48) 
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Verifica-se inclusive no ordenamento jurídico brasileiro a pretensão de reeducar e 

sociabilizar o adolescente infrator, ao invés de simplesmente punir de maneira repressora. 

Especialmente no que se refere ao Estatuto que assegura que o tratamento deva enfatizar 

não a exclusão do adolescente da comunidade mas a continuação de sua participação no 

meio social. As entidades comunitárias deverão, portanto, ser recrutadas, sempre que 

possível, para dar assistência ao pessoal da equipe interprofissional na tarefa de reabilitação 

social dos adolescentes. 

Entretanto, depois de esgotadas todos as formas já descritas de medidas sócio-

educativas, e não podendo enquadrar o adolescente infrator em nenhuma delas para a busca 

de uma melhor formação na sua personalidade, deve-se recorrer à privação de sua 

liberdade. Significa dizer que para que seja imposta esta medida, a infração cometida pelo 

adolescente deverá ser grave.24

A internação é uma medida de restrição da liberdade pessoal, 25isto porque as 

atividades externas estão sob o arbítrio da equipe técnica (§  1º, art.121, ECA) da entidade 

de internação e dependem da autorização judicial26, no entanto, a realização de atividades 

sócio-educativas é obrigatória durante a internação. A função das atividades externas, para 

Mendes (2002:400), é “preparar o jovem, a partir do exato momento da internação, para sua 

plena reinserção na sociedade”, de acordo com as regras de Beijing (26.6) e Diretrizes de 

Riad (Pontos 58 e 80). 

Posto assim, para Volpi (1999:16), a internação “não é em si a medida 

socioeducativa, é a condição para que ela seja aplicada”. Ou seja, a medida de internação é 

aplicada visando-se garantir os direitos dos adolescentes e aplicadas as medidas 

pedagógicas na busca de um melhor desenvolvimento físico, psíquico, e social. Por isso é 

                                                           
24 Edmundo Oliveira (1996:7-8), em seu livro sobre política criminal enfatiza a substituição da pena privativa 
de liberdade por outra mais branda quando o delinqüente não representar perigo à sociedade. “...tamanhas 
dificuldades indicam ser imprescindível a determinação de se levar a termo a execução da pena, reservando a 
prisão aos casos em que o infrator represente perigo concreto e contínuo à tranqüilidade social. Fora dessa 
hipótese, se não há necessidade de uma pena qualitativamente tão grave, urge que a prisão seja substituída não 
somente pela secular fórmula da multa, como também por outras opções com real sentido educativo, que 
possibilitem o retorno do infrator à coletividade, sem onerar tanto o contribuinte.” 
25 A liberdade de ir e vir é restrita à área do  estabelecimento educacional. 
26 Costa ( 2002:401) considera a autorização para atividades expressas como “ ...o princípio da incompletude 
institucional do internato, único recurso capaz de contrabalançar a tendência à institucionalização total do 
educando.”  O princípio da incompletude institucional, segundo Becker (1998:45) busca “estabelecer 
mecanismos de troca com a sociedade e uma oxigenação permanente o espaço institucional. A materialização 
do princípio da incompletude institucional seria o `antídoto´ para a totalidade e a prevenção da agorafobia.” 
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permitida a transição da medida de internação para a semiliberdade e ainda para a liberdade 

assistida27, até que o adolescente tenha cumprido as medidas sócio-educativas aplicadas 

pelo Magistrado e alcançando o seu objetivo. 

Uma vez que o objetivo do Estatuto não é afastar as crianças e adolescentes do 

convívio social e familiar – ao contrário, as medidas anteriormente expostas esclarecem que 

o ECA busca novos caminhos para a reintegração do adolescente – também o objetivo da 

medida de internação não é agravar a situação do adolescente que se encontra privado de 

sua liberdade, e sim libertá-lo não só da medida mas também das dificuldades sócio-

psicológicas que o levaram a delinqüir. 

Não se deve perder de vista o fato de que a privação deverá respeitar os requisitos 

exigidos pelos art 122, 123, 124 e 125, todos do ECA, além das garantias fundamentais e 

processuais, e ser executada da melhor maneira pedagógica28 possível, zelando-se pela 

integridade física e mental do adolescente, já que a medida de internação também deverá 

ter um cunho pedagógico.29

Assim sendo, o Magistrado deverá aplicá-la, respeitando três princípios básicos: o 

da excepcionalidade30, da brevidade (art. 121, § 2º do ECA ), e do respeito à condição de 

pessoa em desenvolvimento. O princípio da excepcionalidade estabelece que a internação 

só deverá ser aplicada como último recurso à reeducação do adolescente infrator, ou seja, 

nos casos de infração cometida com violência ou grave ameaça. O adolescente deverá ser 

qualificado como de alta periculosidade além de reincidente em atos de natureza 

semelhantes, ou quando descumprir medida que foi anteriormente impostas. 

A partir deste princípio, Tavares (2001:240) concebe a internação como “medida 

excepcional e somente aplicável em casos de gravidade e periculosidade, pois importa em 

                                                           
27 Parágrafo 4º, art.121, ECA. 
28 Pereira (1996:573), “ O art. 124 ECA, enumera os direitos do adolescente privado de liberdade. Deve-se 
Ter sempre em mente que as medidas sócio-educativas têm caráter pedagógico e que, mesmo infratores, os 
adolescente internados são sujeitos de direitos.” 
29 Zagaglia (Pereira, 1996:573) afirma que “nenhuma adolescente poderá permanecer sob internação quando 
as instituições executoras não desenvolvem programas adequados à pedagogia da internação e/ou não 
cumprem as disposições legais.” E Pereira (1996:573) completa considerando que quando a instituição não é 
adequada e não tem um plano que “promova a reeducação do adolescente” não mais terá a sua natureza sócio-
educativa, e sim “punitiva”. 
30 Para Mendes (2002:399) “ O caráter breve e excepcional da medida surge, também, do reconhecimento dos 
provados efeitos negativos da privação de liberdade, principalmente no caso da pessoa humana em condição 
peculiar de desenvolvimento.” 
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privação de liberdade física do adolescente e submissão às estratégias pedagógicas 

especialmente destinados à sua ressocialização.” 

De fato, o adolescente a quem é aplicado a medida de internação só deverá ter 

restrito o seu direito de ir e vir, e não os outros garantidos a todos pelo ECA e pela 

Constituição Federal: “consiste a internação em afastar temporariamente o adolescente do 

convívio sócio-familiar, colocando-o em instituição, sob responsabilidade do Estado.” 

(Pereira,1996:572) 

O princípio da brevidade corresponde ao tempo da duração da medida, que não 

poderá ultrapassar três anos (§  3º, art. 121 do ECA), além de dever ser reavaliada 

periodicamente a cada seis meses pelo Juiz da Infância e Juventude, cabendo ressaltar que 

ao completar 21 anos (§ 5º, art. 121 do ECA)31, o adolescente deverá ser liberado 

compulsoriamente. 

Priorizando-se o processo de recuperação dos adolescentes, pode-se entender essa 

avaliação periódica a cada 6 meses (§  2º, art.121 do ECA) como sendo um dos principais 

suportes para que o Juiz possa observar o adolescente e saber se está se desenvolvendo ou 

não, ou até mesmo para substituir a medida por outra mais branda na busca de um melhor 

desenvolvimento do adolescente. Albergaria (1991:135) considera que: 

 

“A longa permanência na internação poderá despersonalizar o menor. 
A internação poderá tornar o menor incapaz de viver em sociedade. O 
egresso enfrenta dois problemas ao retornar à sociedade: o 
hospitalismo do interno e a resistência da sociedade. A solução do 
problema do egresso reside na conscientização da có-responsabilidade 
da sociedade e do Estado na execução da política tutelar, como prevê 
o art. 227 da Constituição.” 

 

E por último, o princípio do respeito à condição peculiar de pessoa em 

desenvolvimento, como consagrado no artigo 227, § 3º inciso V, da CF; consiste na 

obrigação do Estado em zelar pela integridade física e mental dos internos, coibindo 

abusos, vexames ou constrangimentos à pessoa do adolescente custodiado, cabendo ao 

Estado, entretanto, adotar as medidas adequadas de contenção e segurança (art 125 do 

ECA).  
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Diante do exposto neste capítulo, verifica-se, na atualidade da Legislação Brasileira, 

uma busca pela proteção integral do adolescente que se encontra em dificuldades com a lei, 

não permitindo mais o tratamento desprendido a eles do Antigo Código de Menores. Não 

obstante, dados de uma pesquisa realizada pelo Departamento da Criança e do Adolescente 

(1998:20) demonstram que vários problemas dificultam ou impedem uma melhoria mais 

profunda e ampla da condição destes adolescentes. 

As informações obtidas por esse Departamento evidenciaram a complexidade que 

permeia a ação da sociedade no tocante aos adolescentes com problemas de ajustamento 

social, tornando necessário, no último capítulo, não aprofundar apenas o conhecimento 

acerca da realidade configurada a partir do sistema jurídico-menorista brasileiro, como 

também enfocar dois pontos subjacentes à aplicação das medidas sócio-educativas, a saber, 

a atuação das equipes interprofissionais envolvidas na aplicação das medidas sócio-

educativas e a avaliação do emprego efetivo destas medidas.



Capítulo Quarto 

 

REALIDADE DO SISTEMA JURÍDICO-MENORISTA BRASILEIRO 
 

“A política e a moral têm em comum o domínio sobre o 
qual se estendem, que é o domínio da ação ou das práxis 
humana. Considera-se que diferem entre si com base no 
diferente princípio ou critério de justificação e de 
avaliação das respectivas ações, tendo por conseqüência 
que aquilo que é obrigatório em moral nem sempre é 
obrigatório na política, e aquilo que é lícito na política 
nem sempre é lícito na moral”. 
                                                                  Norberto Bobbio 

 

 

4.1  A realidade brasileira segundo o departamento da criança e do adolescente  4.1.1 

Ocorrência de infrações nos estados brasileiros 4.1.2 Medidas sócio-educativas 

disponibilizadas nos estados brasileiros em 1997  4.1.3  Operacionalização das Medidas 

sócio-educativas nos estados brasileiros em 1997  4.1.4 Medidas sócio-educativas 

aplicadas no Brasil em 2000 4.2 A equipe interprofissional  4.2.1  Algumas das 

principais atribuições da equipe interprofissional  4.2.2  Humanização do atendimento ao 

adolescente  4.2.3 O papel da equipe interprofissional 

 

4.1  A realidade brasileira segundo o departamento da criança e do adolescente 

 

Atualmente, os adolescentes infratores são legalmente considerados adolescentes 

infratores–cidadãos, que necessitam da intervenção do Estado, da sociedade e da família 

para reconhecerem os seus erros e retomarem a sua vida de maneira digna, mediante o 

cumprindo da medida sócio-educativa imposta pela sociedade, representada pelo 

Magistrado e pela Lei. Estão, portanto, assegurados os seus direitos e garantias 

fundamentais prescritos na Legislação Internacional, Constituição Federal de 1988, e na 

Legislação Específica. 

Entretanto, vários problemas são apontados pelo Departamento da Criança e do 

Adolescente (1998:20) como impedimentos que prejudicam a efetiva recuperação dos 

adolescentes infratores. Para a análise e discussão destes problemas deve-se, em primeiro 

lugar, delinear a atual realidade configurada no Brasil a partir de seu do sistema jurídico-

menorista, destacando-se em primeiro lugar as diferenças estaduais e regionais, tanto no 
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que se refere à ocorrência de infrações, quanto no tocante às medidas sócio-educativas 

aplicadas. 

 

4.1.1  Ocorrência de infrações nos estados brasileiros 

 

O Quadro I, apresentado abaixo, demonstra que a existência de adolescentes em 

conflito com a lei é um fenômeno generalizado, podendo-se, no entanto, identificar alguns 

focos de ocorrência em função do critério populacional, a exemplo de Estados como Acre e 

Distrito Federal. 

Quadro I 
Distribuição de Freqüência das Infrações nos Estados Brasileiros32

 
Estado Total de 

Infrações 
População População 

infratora% 
Acre 578 557.226 0,10 
Alagoas 55 2.819.172 0,00 
Amapá 173 475.843 0,04 
Amazonas 900 2.813.085 0,03 
Bahia 105 13.066.910 0,00 
Ceará 968 7.418.476 0,01 
Distrito Federal 1.646 2.043.169 0,08 
Espírito Santo 722 3.094.390 0,02 
Goiás 1.812 4.996.439 0,04 
Maranhão 409 5.642.960 0,01 
Mato Grosso 266 2.502.260 0,01 
Mato Grosso do Sul 206 2.074.877 0,01 
Minas Gerais 634 17.866.402 0,00 
Para 87 6.189.550 0,00 
Paraíba 557 3.439.344 0,02 
Paraná 1.820 9.558.454 0,02 
Pernambuco 2.099 7.911.937 0,03 
Piauí 56 2.841.202 0,00 
Rio de Janeiro 3.419 14.367.083 0,02 
Rio Grande do Norte 485 2.771.538 0,02 
Rio Grande do Sul  10.181.749 0,00 
Rondônia 457 1.377.792 0,03 
Roraima 19 324.152 0,01 
Santa Catarina 484 5.349.580 0,01 
São Paulo 13.686 36.969.476 0,04 
Sergipe 42 1.781.714 0,00 
Tocantins 198 1.155.913 0,02 
TOTAL 31.883 169.590.693  

Fonte: Censo 2000 IBGE 
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Pode-se também constatar que não se trata de um fenômeno de simples 

interpretação, tendo em vista que Estados com o mesmo percentual populacional de 

infrações cometidas por adolescentes constituem realidades sociais marcadamente distintas, 

a exemplo de que se verifica entre Amapá e São Paulo, Paraíba e Rio de Janeiro, Amazonas 

e Pernambuco, entre outros. Posto isso, deve-se também observar o menor percentual 

populacional de infrações de adolescentes no corredor de Estados formado por Alagoas, 

Sergipe, Bahia e Minas Gerais. 

A complexidade deste quadro não permite, evidentemente, sua fácil 

elucidação, sobretudo, aventando-se, inclusive, a possibilidade de falhas na coleta 

destes dados. Cabe, entretanto, fazer algumas considerações, salientando-se 

inicialmente que mesmo em sistemas sociais democráticos de organização estável, as 

diferenças sócio-econômicas implicam diferenças na possibilidade – tanto no que 

se refere às oportunidades que se lhes apresentam quanto, em relação aos 

requisitos necessários a essa inserção – que têm os indivíduos para se inserirem em 

grupos ou camadas sociais caracterizados por apresentarem melhores condições e 

qualidade de vida. 

Como conseqüência, observa Moisés (1992:06), embora preferíveis a 

regimes políticos autoritários ou totalitários, “as novas democracias revelam-se 

profundamente marcadas por uma distribuição desigual, não só dos bens materiais, 

mas também dos bens simbólicos e dos recursos de poder através dos quais elas 

enfrentam os conflitos societários fundamentais”. 

Em última instância, isso significa maior poder de alguns grupos sobre os demais, 

uma característica da maioria das sociedades que implica duas dimensões distintas mas 

complementares: por um lado, o desequilíbrio social pode afetar as ações dos indivíduos e 

grupos pertencentes a cada realidade social, revelando-se um dos aspectos indiretamente 

ligados ao aumento das infrações, inclusas aquelas cometidas por adolescentes e gangues; 

por outro, afeta também resposta da sociedade a algumas destas ações, conferindo-se a 

diferentes grupos ou agentes sociais diferentes graus de poder para instituir e efetivar 

medidas de controle da conduta dos indivíduos.  

                                                                                                                                                                                 
32 Os dados “0,0” não representam de fato “zero”; apenas resultam de um processo de arredondamento 
numérico que considerou apenas dois dígitos após a vírgula. 
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O Quadro II, uma adaptação do original, disposto a seguir, corresponde a uma 

representação esquemática que resulta dos estudos de Camino (apud Arruda, 1997:32) 

acerca das ações sociais de cunho político, a qual foi desenvolvida para ilustrar, na 

realidade sócio-históricamente delineada, a estreita relação entre os planos ideológico-

cultural e jurídico-político, mas permite vislumbrar também a relação entre desequilíbrio 

social, as ações dos indivíduos e grupos, e dispositivos e medidas de controle social. 

 
Quadro II 

Representação Esquemática da Sociedade e de Seu Funcionamento Institucional: Jurídico-
político, Ideológico e Cultural 

S O C I E D A D E      C I V I L 

    NÍVEL JURÍDICO-POLÍTICO 
 
                  Executivo 
  Revolução     Sindicatos                   Legislativo 
              Motins      Partidos                       Judiciário 
                Saques/Greves 
         Manifestações   Trabalho                  Voto 
                Abaixo Assinados  Educação     Ações Judiciais 
                                                                                                                                     
 
                       AÇÕES                          AÇÕES                                     AÇÕES 
                   COLETIVAS                         INDIVIDUAIS                      INSTITUCIONAIS 
 
Percepções:          da  Legitimidade              da Eficácia                        da  Eficácia 
             das ações                Pessoal                             Política 
 

Crenças:              Mudança Social                      Mobilidade Social                      Credibilidade Política 
 

                                Valores, Normas Sociais, Representações 
      

Identidades Sociais 
 
                                                                                         

 
NÍVEL  DAS  RELAÇÕES  INTERGRUPAIS 
                      E DA PRODUÇÃO. 
 

                                                                                         
 

Estrutura  e  Conflitos  Sociais 
 
                                                            Meios de Comunicação,  Escolas,  Igrejas 

NÍVEIS  IDEOLÓGICO  E  CULTURAL 
 

Embora enfatizando as ações sociais de cunho político, nessa representação 

esquemática os delitos podem ser enquadrados no âmbito das ações individuais e 
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coletivas (gangues e quadrilhas) visando à mobilidade social dos envolvidos; são, 

portanto, entendidos como atos intencionais, isto é, ações empreendidas como estratégias 

de atuação dentro da realidade social (Camino, 1996: 18). Nesta linha de raciocínio, no 

que concerne à conduta do adolescente infrator inserido em uma realidade que representa 

grande risco social, os recursos de poder encontram-se nitidamente divididos entre 

lícitos e ilícitos, configurando-se a ação delitiva como uma das poucas 

“estratégias” ao alcance de uma vasta gama de adolescentes que se percebem à 

margem das melhores possibilidades de mobilidade social. 

Assim sendo, ao lado da estrutura psicológica do adolescente – tratada no 

capítulo um – o problema do seu desajustamento social deve também ser abordado 

considerando-se a interação através da qual os aspectos subjetivos idiossincráticos do 

fenômeno delitivo configuram e são configurados por aspectos sócio-estruturais 

(sociológicos), reforçando a responsabilidade da família e as demais instituições da 

sociedade civil - meios de comunicação de massa, escolas, igrejas etc – e do governo 

fazerem frente à influência dos amigos ou grupos ligados à criminalidade, oportunizando 

não apenas suporte emocional e afetivo para a boa formação de sua personalidade, mas 

também alternativas concretas que lhe garantam boa formação intelectual e profissional, 

que lhe permitam construir uma vida digna embora calcada no trabalho honesto. 

Diante destas pequenas considerações, enseja-se o tratamento da outra dimensão 

ligada ao desequilíbrio social, anteriormente apresentada, referente à superioridade dos 

grupos que ocupam posições dominantes na sociedade, algumas vezes traduzida na 

maior possibilidade de um uso indiscriminado das diversas formas de violência 

institucional, sobretudo, por parte de uma minoria investida do poder 

governamental. 

Assumindo, desta forma, o controle direto ou indireto das medidas 

institucionais, esses grupos dominantes terminam impondo sua visão e seus valores 

sociais sobre os grupos socialmente mais fracos, até mesmo através do próprio 

sistema jurídico. 

Conceitos como o de “sociedade dividida”, termo que Baratta (1976:13) atribui a 

Dahrendorf, evidenciam a crença na existência de uma justiça de classe, ganhando 

relevância o fato de que os juízes, por exemplo, em sua maioria pertencem a camadas da 
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sociedade caracterizadas por apresentarem maior poder sócio-econômico, isto é, originam-

se em geral das classes média alta e alta, embora sua tarefa seja a de julgar com mais 

freqüência indivíduos de outras camadas sociais, o que pode dificultar sua avaliação 

diagnóstica e prognóstica destinada a distinguir os indivíduos que supostamente apresentam 

disfunções anti-sociais daqueles que de fato a manifestam. Como observa Rezende 

(2002:148), pode-se questionar: 
 

“A real possibilidade que tem o juiz de desprender-se da visão de 
mundo peculiar a seu extrato, da reconstrução judicial da verdade 
mediante as chamadas ‘teorias de todos os dias’ formuladas à base de 
esteriótipos e preconceitos, que o juiz, como todo ser humano, tende a 
aplicar na interpretação da (sua) realidade. Em outras palavras, estão 
subordinados aos mesmos processos psicológicos de mediação entre o 
ambiente sócio-histórico e a dimensão psíquica consciente e 
inconsciente tanto os cidadãos (...) quanto o juiz, que também é 
membro de uma determinada comunidade social.” 

 

Nesta perspectiva, a persistente adoção da medida de internação mesmo em casos 

nos quais outra medida poderia ser mais apropriada é fenômeno em parte compreensível 

pela precariedade da infraestrutura destinada ao atendimento dos adolescentes infratores; 

porém, pode-se aventar também a possibilidade de representar ainda uma resistência a 

mudanças, prevalecendo uma espécie de cultura da punição para os adolescentes a margem 

da chamada “boa sociedade”. Cabe, portanto, avaliar de forma mais aprofundada o perfil 

nacional referente às medidas sócio-educativas disponibilizadas pelos Estados. 

 

4.1.2  Medidas sócio-educativas disponibilizadas nos estados brasileiros em 1997 

 

Primeiramente, torna-se útil apresentar as informações divulgadas pelo Ministério 

da Justiça através do Departamento da Criança e do Adolescente (1998: 18)  quanto às 

medidas sócio-educativas disponíveis para serem aplicadas aos adolescentes autores de atos 

infracionais em todo o Brasil. Os dados contidos no gráfico 1, a seguir, se referem ao ano 

de 1997. 
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Gráfico 1 
 

Distribuição de Freqüência em Percentagem da Disponibilidade de cada Medida Sócio-
Educativa nos Estados Brasileiros 
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Este gráfico permite constatar que no Brasil a operacionalidade das medidas sócio-

educativas para adolescentes não atende ao disposto na norma legal, posto que é a 

internação a única das quatro medidas-objeto desta análise que está sendo disponibilizada 

em todas as unidades da Federação, evidenciando-se, portanto, um quadro de sub-utilização 

das demais medidas. 

De fato, apenas 78% dos estados dispõem da internação provisória, 74% dispõe das 

medidas de semiliberdade e liberdade assistida, e somente pouco mais da metade (52%) dos 

estados brasileiros operacionalizaram a medida de prestação de serviço à comunidade, que 

vários autores, a exemplo de Elias (1994:94), Giustina (1998:49), Milano e Nazir  

(1999:51) e Albergaria (1991:124) considerem o grande caminho para a reeducação e 

reintegração dos adolescentes em conflito com a lei. 

Conforme exposto no capítulo anterior, várias são as medidas educativas 

que podem ser aplicadas em nome da legalidade e da ordem jurídica estabelecida. 

Entretanto, a deficiência ou ausência das estruturas necessárias à aplicação de algumas 

medidas sócio-educativas, em especial a de prestação de serviço à comunidade, significa 

não apenas uma ameaça à retomada do desenvolvimento sadio de adolescentes socialmente 

desajustados, mas também muito medo e descaso forjados por um preconceito que se 

encontra diluído e arraigado em toda a sociedade. 

Não obstante, tomando-se como exemplo a complexidade que se verificou a 

respeito do perfil nacional das infrações praticadas por adolescentes (tópico 4.1.1), deve-se 

considerar as distintas realidades possivelmente encobertas sob a generalidade de um 
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mapeamento de âmbito nacional da operacionalidade das medidas sócio-educativas para 

adolescentes e, assim sendo, faz-se necessária à apresentação de dados relativos às medidas 

sócio-educativas disponíveis cada região brasileira. 

 

4.1.3  Operacionalização das Medidas sócio-educativas nas Regiões brasileiras em 1997 

 
Para maior clareza, essa apresentação continuará sendo realizada através de 

gráficos, os quais explicitarão os percentuais das medidas sócio-educativas disponíveis 

dentro de cada região brasileira. O primeiro destes gráficos, disposto a seguir, se refere ao 

conjunto de estados componentes da região Sudeste. 
 

Gráfico 2 
 

Distribuição de Freqüência em Percentagem da Disponibilidade de cada Medida Sócio-
Educativa nos Estados da Região Sudeste 
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Observa-se que todos os estados desta região têm operacionalizadas as medidas de 

internação, destinada aos sentenciados e internados provisoriamente, e a medida de 

semiliberdade. Por outro lado, apenas na metade dos estados da Região Sudeste encontra-se 

efetivada a medida de prestação de serviço à comunidade.  

A região Norte, gráfico a seguir, assemelha-se ao Sudeste do país, melhorando um 

pouco seus índices no tocante à prestação de serviço à comunidade e à liberdade assistida. 
 
 
 
 
 
 
 



 104

Gráfico 3 
 

Distribuição de Freqüência em Percentagem da Disponibilidade de cada Medida Sócio-
Educativa nos Estados da Região Norte 
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O Nordeste, por sua vez, guarda alguma semelhança com a região Norte, 

ressalvando-se que, um menor percentual de seus estados, operacionalizaram as medidas de 

liberdade assistida e semiliberdade, conforme se verifica no gráfico 4, abaixo: 
 
 

Gráfico 4 
 

Distribuição de Freqüência em Percentagem da Disponibilidade de cada Medida Sócio-
Educativa nos Estados da Região Nordeste 
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Diferenciam-se das demais as Regiões Centro-Oeste e Sul. A primeira porque 

apresenta os menores percentuais de operacionalização das medidas de internação 

provisória, semiliberdade e prestação de serviço à comunidade, como demonstra o próximo 

gráfico. 
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Gráfico 5 
 

Distribuição de Freqüência em Percentagem da Disponibilidade de cada Medida Sócio-
Educativa nos Estados da Região Centro-Oeste 
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Ao contrário, a Região Sul diferencia-se das demais por apresentar o maior 

percentual de operacionalização da medida de prestação de serviço à comunidade (gráfico 

6) 

Gráfico 6 
 

Distribuição de Freqüência em Percentagem da Disponibilidade de cada Medida Sócio-
Educativa nos Estados da Região Sul 
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Não obstante, com relação à internação provisória33 e semiliberdade, o quadro é 

relativamente preocupante na região Sul, bem como nas demais regiões. Cabe indagar para 

onde são encaminhados durante o período máximo de 45 dias os adolescentes que cometem 

atos infracionais graves e aguardam a sentença judicial? Parece restar-lhes apenas a 

                                                           
33 Em relação a internação é extremamente importante lembrar o desejo do Legislador em considerar o seu 
uso em caso de “necessidade imperiosa”, ou seja, se houver outra maneira para a investigação do ato 
praticado pelo adolescente que não prive a sua liberdade, esta deverá ser utilizada, a não ser que seja para 
protegê-lo assegurando a sua integridade física e moral. Volpi (2002:347) considera a internação provisória 
como medida que deve ser utilizada quando garantia ao adolescente a vida e que gere a possibilidade de uma 
investigação profunda do fato. Fora disso poderá ser considerada como arbitrariedade. 
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possibilidade de recolhimento em centros educacionais para internação, destinados a 

adolescentes já sentenciados. Seguindo-se o mesmo raciocínio, indaga-se também em que 

instalações e em que condições estão sendo efetivadas e monitoradas as medidas de 

semiliberdade. 

As diferenças encontradas de uma região para outra representam um fenômeno de 

extrema complexidade, permitem detectar não apenas uma distinção no pensamento dos 

Magistrados como também, e principalmente, na estrutura disponível para a aplicação de 

medidas sócio-educativas montadas em cada região para o atendimento dos adolescentes 

em conflito com a lei. 

Isso parece corroborar a hipótese de que diferentes orientações ideológicas ou sócio-

culturais podem condicionar atuações distintas por parte dos vários segmentos da 

sociedade, bem como dos agentes sociais (civis e governamentais) incumbidos de enfrentar 

e solucionar o problema do ajustamento social do adolescente. 

Vale, entretanto, salientar que as informações até agora remontam ao ano de 1997, 

tornando-se, pois, de extrema relevância empreender uma análise com o objetivo de avaliar 

o perfil mais recente das aplicações de medidas sócio-educativas para adolescentes. 

 

4.1.4  Medidas sócio-educativas aplicadas no Brasil em 2000 

 

Os dados contidos no próximo gráfico (7) referem-se a 131.625 medidas sócio-

educativas aplicadas a adolescentes infratores em todo o Brasil, no 1º semestre de 2000. 

São dados do Ministério da Justiça colhidos pelo Departamento da Criança e do 

Adolescente34 e apresentados também pelo Censo 2000 do IBGE35 .  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
34 http://www.mj.gov.br.sedh/dca/mse1sem2000.htm 
35 http://www.ibge.gov.br 
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Gráfico 7 

 

Distribuição de Freqüência das Medidas Sócio-Educativas 
Aplicadas no Brasil Durante o Primeiro Semestre do Ano de 2000 
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partir do gráfico acima se verifica que, enquanto aproximadamente um quarto 

constitui medida de internação aplicada aos adolescentes sentenciados, apenas 

 medidas é de internação provisória. Verifica-se ainda que cerca de 65.713 das 

plicadas foram de liberdade assistida, apenas 775 de semiliberdade, e 26.856 de 

 de serviço à comunidade. 

le ressaltar que, no tocante a medida de prestação de serviços à comunidade 

licações representa um bom índice de aplicação, ou seja, do total de medidas 

 sobretudo considerando-se que praticamente equipara-se ao índice de aplicação 

as de internação (29.607), cuja disponibilidade já era encontrada em todos os 

 partir de 1997. No entanto, em termos absolutos pode-se considerar ainda baixo 

e de aplicação da prestação de serviços à comunidade, tida como o grande 

ara a reeducação e reintegração dos adolescentes infratores. 

ste sentido, os dados acerca da aplicação da medida de liberdade assistida 

 um encaminhamento muito positivo, não fosse o fato de que, na prática, esta 

uma ação mais próxima do “desassistida” do que do “assistida”, dada a falta de 

ateriais e humanos para a sua correta aplicação. Como afirma Costa (2002:403), 

 como a liberdade assistida carecem de condições reais de aplicação por falta de 
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retaguardas efetivas para o encaminhamento do educando.” Assim sendo, 65.713 medidas 

aplicadas aos adolescentes corresponder a esta modalidade é no mínimo preocupante. 

À semelhança do que ocorre com a liberdade assistida, a semiliberdade apresenta 

alguns problemas práticos, posto que, à medida que incide apenas sobre o período de 

repouso, não proporciona tempo para que se trabalhe com o adolescente, ficando sua 

ressocialização sob a incumbência apenas da família e da comunidade. Com relação à 

medida de internação provisória, seu índice (4.860) pode ser considerado alto, tendo em 

vista que funciona como uma prisão preventiva destinada a proteger ou defender a vida do 

adolescente enquanto este aguarda sua sentença, portanto, aplicável apenas em casos de 

extrema necessidade. 

O quadro comparativo corrobora a ressalva feita pelo Ministério da Justiça 

(Departamento da Criança e do Adolescente, 1998:20) em relação aos dados sobre a 

medida de internação apresentados no gráfico 1, ou seja, quanto à distorção do que está 

disposto na norma legal sobre a aplicabilidade desta medida aos adolescentes infratores.  

Segundo Mendez (2002: 399), no Estatuto renuncia-se a eufemismos e define-se a 

internação como sendo medida de “privação de liberdade”, expressão que merece destaque 

devido a sua extrema utilidade no sentido de ressaltar todo o “complexo de sistemas de 

garantias de fundo e processuais que devem acompanhá-la”. O autor faz lembrar que  

 

“os três instrumentos internacionais que se referem explicitamente ao 
tema da privação de liberdade dos jovens (Convenção Internacional, 
Regras de Beijing e Regras Mínimas das Nações Unidas para os 
Jovens Privados de Liberdade) são absolutamente claros em 
caracterizar a medida de privação de liberdade como sendo de: a) 
última instância; b) caráter excepcional; c) mínima duração possível. 
Os instrumentos internacionais são tão categóricos neste ponto que 
permitem afirmar que ‘invertem o ônus da prova’, no sentido de que 
praticamente obrigam a demonstrar ao sistema de Justiça que todas as 
alternativas existentes à internação já foram tentadas ou, pelo menos, 
descartadas racional e eqüitativamente.” 

 

São os chamados efeitos negativos da internação que fundamentam e obrigam não 

só o princípio da brevidade, mas também, e especialmente, o da excepcionalidade, e 

colocam esta medida como último recurso a ser utilizado. Com isso, Costa (2002:403), 

afirma que “em nenhuma hipótese será aplicada a internação, havendo outra medida 
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adequada”. Torna-se necessário duvidar que as 29.607 de internações como medida sócio-

educativa está de fato adequado e, na tentativa de esclarecer um pouco esta questão, foi 

elaborada uma análise mais detalhada de modo a avaliar o padrão de aplicação específico 

desta medida dentro das diversas realidades do território nacional, correspondentes aos 

Estados. Esta análise foi realizada partindo-se do quadro abaixo, no qual encontram-se 

dados do IBGE sobre o perfil de aplicação das medidas sócio-educativas nos Estados 

brasileiros: 
 

Quadro III 
 

Distribuição de Freqüência das Medidas Sócio-educativas Aplicadas nos Estados36

 

  
Advertênc

ia 
Obrigação 
de Reparar 

o dano 

Prestação de 
Serviço à 

Comunidade

Liberdade 
Assistida

Semi-
liberdade

Internação 
(sentenciados) 

Internação 
provisória TOTAL

AC    151  151
AL   7 32  39
AP   71 30 12 60 - 173
AM   1.073 2.430 34 359 120 4016
BA    499 33 164 - 696
DF 631  1 50 216 85 222 1205
CE   395 3.226 369 1.634 - 5624
ES 144 4 24 161 16 425 - 774
GO   6 172 50 456 - 684
MA   6 34 13 132 - 185
MT   2 15 21 416 - 454
MS    917 - 620 - 1537
MG   340 86 549 - 975
PA   159 222 170 554 - 1105
PB   5 40 8 85 - 138
PR    92 403 - 495
PE   25 71 197 1.383 401 2077
PI    7  7
RN   462 504 84 283 59 1392
RJ   1 363 549 417 - 1330
RS    256 3.704 - 3960
RO   92 75 124 - 291
RR    10 2 13 - 25
SC   2.405 1.794 13 601 - 4813
SP   21.729 54.871 1.577 17.088 4.058 99323
SE    13 1 44 - 58

TOTAL 775 4 26856 65713 3.810 29.607 4860 131.625 
Fonte: Censo 2000 IBGE 

 
                                                           
36 Segundo o relatório do IBGE, os itens de internação Provisória com hífen referem-se aos estados que não 
discriminaram o tipo de internação e foram considerados como internação de sentenciados, os itens em branco 
são dados que não foram informados pelos estados. O MS tem informações sobre as medidas de prestação de 
serviços a comunidade e a medida de semi-liberdade ainda não foi implantada no estado. Deve-se, portanto, 
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Uma vez que a descrição das informações referentes a todos os Estados se tornaria 

improdutiva e considerando o  mínimo de confiabilidade destas informações, parece 

adequado enfocar os estados destacados durante a discussão do quadro 1, isto é, Acre e 

Distrito Federal, Estados com os maiores percentuais populacionais de infrações; Alagoas, 

Sergipe, Bahia e Minas Gerais, Estados com o menor percentual populacional de infrações; 

e os pares de Estados que, apesar de constituírem realidades sócio-estruturais distintas, 

apresentaram os mesmos percentuais populacionais de infração: Amapá e São Paulo, 

Paraíba e Rio de Janeiro, Amazonas e Pernambuco. 

Em uma análise mais detalhada e complexa, considerando-se o mínimo de 

confiabilidde possível, já que foram os únicos dados oficiais disponíveis, 

verificam-se grandes distinções no posicionamento adotado para o atendimento dos 

adolescentes. 

A análise permite constatar a importância do aspecto estrutural no que se 

refere a uma espécie de política de aplicação das medidas sócio-educativas. Mais 

precisamente, nota-se que os Estados mais desenvolvidos são aqueles que, via de 

regra, conseguem empreender um atendimento menos calcado na aplicação da 

medida de internação, como exposto acima: 50,0 % das medidas na Paraíba 

correspondem à internação, enquanto no Rio de Janeiro 31,0 % e em São Paulo, 17,2 %. 

Deve-se, portanto, considerar as ressalvadas críticas feitas por Costa (2002:403), 

sobre as reais condições de aplicação de medidas sócio-educativas de caráter não privativo 

da liberdade, bem como as feitas pelo Ministério da Justiça (Departamento da Criança e do 

Adolescente, 1998:19) sobre a deficiência ou ausência das estruturas necessárias à 

implementação efetiva do processo de reabilitação dos adolescentes infratores. Neste 

cenário de discussão, ganha fundamental relevância um outro ponto polêmico a ser tratado, 

a saber, as equipes  interprofissionais encarregadas do atendimento do adolescente infrator. 

 

4.2  Equipe Interprofissional 

 

Mesmo reconhecidos pela legislação como sujeitos de direitos, inúmeros 

adolescentes cumprem medidas sócio-educativas que não conseguem garantir-lhes o que 
                                                                                                                                                                                 
salientar que as análises cabíveis ficam subordinadas aos campos disponíveis e, conseqüentemente, 
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lhes é assegurado por lei. Isso ainda ocorre porque ao longo do processo de reeducação, o 

Estado é representado pelos seres humanos que integram as equipes de profissionais, 

educadores e funcionários dos estabelecimentos onde os adolescentes cumprem medidas 

sócio-educativas, e as diferenças estabelecidas pelo ECA em relação ao antigo código de 

menores precisam ser efetivamente implementadas por essas equipes cuja ineficiência ou 

falta de sincronia configura-se como um verdadeiro obstáculo à concretização de uma 

melhoria real das condições disponibilizadas aos menores infratores.  

Por esta razão, Costa (1990:25) enfatiza que a equipe interprofissional deve 

“apostar” no adolescente, “abrindo espaços nos quais ele possa experimentar-se como fonte 

de iniciativa, liberdade e compromisso (responsabilidade) consigo mesmo e com os outros. 

(...) é um contrato de risco entre o educador e o educando.” 

Para seguir o jargão utilizado por Costa, pode-se dizer que a equipe interprofissional 

necessita de um grande “cacife” para que possa “bancar” esta “aposta”, ou, nos termos de 

Balestreri (1998:83), “é possível apostar que a melhor formação do operador gere maior 

competência”, o que se traduz em vários requisitos. Em primeiro lugar, como observa Volpi 

(1999:21): 

 

“Os programas sócio-educativos deverão utilizar-se do princípio da 
incompletude institucional, caracterizado pela utilização do máximo 
possível de serviços (saúde, educação, defesa jurídica, trabalho, 
profissionalização, etc.) na comunidade, responsabilizando as políticas 
setoriais no atendimento do adolescente.” 

 

De fato, no art. 49 das Regras Mínimas encontra-se disposto: “deve-se acrescentar 

ao pessoal, à medida do possível, um número suficiente de especialistas como psiquiatras, 

psicólogos, assistentes sociais, educadores e instrutores técnicos”. Assim sendo, segundo 

Tavares (2001:207) o ECA denomina a Equipe Interprofissional como “conglomerado de 

recursos profissionais, complexos e diferenciados, imbricados no tratamento judicial e 

parajudicial mais científico e de maior densidade humana e sensibilidade social, mais 

adequado aos sujeitos especiais do Direito de Proteção Integral.” 

As mais variadas categorias profissionais formam os serviços de apoio de cada 

unidade judiciária que, mesmo com funcionamento de relativa autonomia, estão 
                                                                                                                                                                                 
enfraquecidas devido a falta de precisão do processo de coleta desses dados. 
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interligados por um objetivo comum que é essencialmente propiciar condições materiais de 

eficácia na prestação jurisdicional. Na composição do Sistema de Justiça da Infância e da 

Juventude, os serviços de apoio são ainda mais complexos e especializados. 

Isso ocorre não apenas por estar sob o crivo da Constituição Federal que prevê a sua 

existência em seu art. 96, I, b, mas principalmente porque as medidas sócio-educativas, 

desde a liberdade assistida até a internação, têm natureza pedagógica e psicológica ou 

psiquiátrica, não sendo suficientes as capacitações dos profissionais de formação jurídica. 

Como observa Becker (2002:480), devem fazer parte da equipe interprofissional os 

assistentes sociais, psicólogos, psiquiatras e técnicos em educação, cujas funções exercidas, 

embora guardem especificidades, não “devem ser consideradas rígidas, sendo desejável que 

além da formação básica, os profissionais tenham constante oportunidade de 

aperfeiçoamento e especialização.” 

Assim sendo, “os programas sócio-ducativos deverão, obrigatoriamente, prever a 

formação permanente dos trabalhadores, tanto funcionários quanto voluntários” (Volpi, 

1999:21), sendo que uma formação contínua e eficaz, é fundamental que se observe em 

primeiro lugar as necessidades dos próprios membros da equipe interprofissional, para que 

possam vir a cuidar dos adolescentes em conflito com a lei de forma realmente adequada. 

Deve-se, pois, constata Balestreri (1998:87), priorizar a qualificação profissional e 

existencial dos membros destas equipes, já que esta é a maneira mais imediata de que se 

dispõe para “tratar” da equipe interprofissional que trabalha diretamente com adolescente 

infrator. 

De acordo com este autor (1998:91), é imprescindível a formação de vínculos 

solidários entre os operadores, técnicos, especialistas, e monitores que trabalham na 

instituição, pois comumente suas relações estão “mediatizadas apenas pelo objeto de 

trabalho”, o que não deveria ocorrer, já que deveriam ser baseadas no “humano”, nas 

“utopias pessoais e sociais partilhadas”, que os levariam a criar laços de fidelidade, ajuda 

mútua e compromisso diante de um mesmo objetivo: o desenvolvimento integral do 

adolescente que lhes foi dado à responsabilidade de desenvolver.  

Somente assim, afirma Costa (1990:24), a postura da equipe interdisciplinar pode 

ser transformada de modo que, desde o momento em que entrar no estabelecimento 

educacional de cumprimento da medida, “não permitir nunca que a visão do ladrão, do 
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homicida, do traficante, da prostituta ou do viciado, existente nos prontuários e relatórios, 

nos impeça de ver a criança ou o jovem que temos diante de nós”. 

Como anteriormente mencionado, não só os juízes podem ser afetados por sua visão 

peculiar de mundo, formuladas a base de estereótipos e preconceitos; também os membros 

da equipe interprofissional têm sua interpretação sobre a realidade, mas a finalidade destes 

documentos é a de colocar a compreensão acima de qualquer outra exigência, permitindo 

aos membros da equipe esperarem e exigirem aquilo que é possível a cada adolescente, 

evitando designar tarefas que ele não possa executar. 

Os novos e complexos problemas sociais determinaram a exigência de uma 

atualização contínua por parte dos profissionais que atuam no Sistema da Justiça da 

Infância e Juventude; e é bem verdade que as dificuldades encontradas pela equipe 

interdisciplinar não são poucas, entretanto, trabalhando diretamente com o adolescente essa 

equipe não deve comprometer sua eficiência em resgata-lo deixar-se abater ou negligenciar 

qualquer uma de suas funções. 

 

4.2.1  Algumas das principais atribuições da equipe interprofissional 

 

Segundo Becker (2002:480), de acordo como preconiza as Regras Mínimas de 

Beijing, a equipe interprofissional terá como função geral a realização de estudos e 

pesquisas para o aperfeiçoamento permanente dos serviços, métodos e procedimentos 

adotados.  

Não obstante, de modo mais específico essa equipe interprofissional é considerada 

co-responsável pelas soluções encontradas e executadas37, podendo-se situar a prestação de 

assessoramento técnico-científico ao Juizado da Infância e Juventude mesmo antes do 

adolescente ir à presença do Juiz, tendo em vista que a investigação deverá facilitar a 

decisão justa da autoridade judiciária. Mais precisamente, nos casos de apuração de ato 

infracional, a equipe técnica também deverá manifestar-se a respeito do tipo de medida 
                                                           
37 Tappan quando refere-se a Cardozo (apud Albergaria 1991:147) transcreve longa citação sobre a 
importância da missão do Juiz da Infância e da Juventude. “ Redirecionar vidas, reformar atitudes construir o 
futuro de milhares de nossos futuros cidadãos, aliviar a tristeza e miséria emocional em milhares de lares, 
proteger a sociedade contra o crime incipiente poderia não criar impacto tão grande do ponto de vista 
financeiro, como proferir grandes vereditos e decisões. Todavia, pelo número de pessoas afetadas e pelo 
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mais compatível com os interesses e direitos dos adolescentes,38 levando em conta, além do 

ato praticado, as condições de personalidade e as circunstâncias familiares, sociais e 

culturais. 

De fato, está prevista nas Regras Mínimas das Nações Unidas (Regra 16.1) a 

necessidade de “uma investigação completa sobre o meio social e as circunstâncias de vida 

do menor e as condições em que se deu a prática da infração” e, como explica Albergaria 

(1991:151), que considera importante os estudos social e médico-psicológico da 

personalidade do adolescente, especialmente para o programa de medida sócio-educativa, o 

estudo social visa “levantar a história do menor, sua vida, o meio que freqüentou, a própria 

infração, com o fim de detectar a contribuição do ambiente e da hereditariedade na gênese 

da infração”. 

Em relação aos estudos sociais e laudos,39 o Estatuto da Criança e do Adolescente 

também enfatiza este apoio, seguindo a exigência das Regras Mínimas de Beijing quanto ao 

assessoramento à autoridade judiciária, principalmente no sentido de “facilitar a decisão 

justa”. Para Azevedo (2002:501), “estes subsídios constituem peças de enorme valia para a 

formação do convencimento do juiz, principalmente se trouxerem elementos relativos ao 

relacionamento familiar ou ao desenvolvimento da personalidade da criança e do 

adolescente”. 

A contribuição da equipe interprofissional visa apoiar e esclarecer ao Juiz quando 

este necessitar, não apenas no momento da prolação da sentença, mas também ao longo da 

execução da medida por ele aplicada, exercendo papel fundamental durante o cumprimento 

das medidas aplicadas, mediante atividades de inspeção de entidades de atendimento e 

orientação dos sentenciados.  

Assim sendo, ajuda técnica prestada pela equipe interprofissional estende-se aos 

estabelecimentos educacionais de cumprimento de medida sócio-educativa e a todos os 

outros estabelecimentos que fazem parte do Sistema da Justiça da Infância e da Juventude, 

                                                                                                                                                                                 
vulto de sofrimento humano aliviado , vidas humanas salvas e felicidades alcançadas, o juiz de menores em 
quase toda cidade presta serviço mais importante do que os mais altos tribunais.” 
38 A equipe interprofissional se manifestará em relação a uma das medidas elencadas no art. 112 do ECA, que 
considera como medidas sócio-educativas: a advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço a 
comunidade, a liberdade assistida, a inserção em regime de semiliberdade e a internação em estabelecimento 
educacional  
39 Ver por exemplo os arts 161, parag. 1º, arts 162, parag. 1º, 167 e 186, parag., 4º. 
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podendo-se destacar como os seus objetivos mais importantes, a saber, a humanização do 

atendimento ao adolescente. 

 

4.2.2  Humanização do atendimento ao adolescente 

 

Considerando-se que a legislação vigente compila uma proposta avançada, que 

abrange tanto a doutrina da proteção integral das Nações Unidas quanto as idéias mais 

atuais acerca do controle social, existem pelo menos dois passos imprescindíveis para que 

se complete a humanização do atendimento dado ao adolescente; um deles é a participação 

definitiva da comunidade ao processo de reabilitação do adolescente infrator, e o outro é 

efetiva promoção de uma maior resiliência para este adolescente, conceito central em todo e 

qualquer projeto de recuperação de menores apresentando desajustamento social. 

Sobre o primeiro passo, escreve Barata (2002:397): “a integração na comunidade e 

na sociedade é o fulcro da nova disciplina do adolescente infrator, que deve permitir 

reverter, finalmente, a injusta praxe criminalização da pobreza e da falta de meios”. O 

pressuposto deste posicionamento é o de que para o desenvolvimento integral do 

adolescente infrator a equipe interprofissional precisa não apenas alargar o diálogo entre 

as famílias dos adolescentes e a instituição na qual estes cumprem a medida sócio-

educativa, como também promover, segundo Volpi (1999:21), “o envolvimento familiar e 

comunitário, mesmo no caso de privação de liberdade. Sempre que possível deverão ser 

avaliadas condições favoráveis que possibilitem ao adolescente infrator a realização de 

atividades externas”. 

Para este autor, “a estrutura de funcionamento dos programas deve contemplar a 

participação de grupos da comunidade que contribuirão com as atividades e participarão no 

planejamento e controle das ações desenvolvidas na unidade de trabalho, oportunizando a 

relação entre o interno e a comunidade”. Cabe, então, ressaltar que esse envolvimento 

conjunto entre equipe interprofissional, famílias dos adolescentes e grupos da comunidade 

tem como finalidade última otimizar o processo de desenvolvimento sócio-profissional e 

psicológico do adolescente infrator, que se traduz na concepção de resiliência40. 

                                                           
40 A noção de resiliência foi um marco na pesquisa médico-social. Maldonado (1997:39). Define as pessoas 
resilientes como aquelas que conseguem “atravessar” os momentos difíceis da vida sem se desestruturar, “ 
como árvore flexível cujos galhos se dobram em um vendaval, mas não se quebram.”  
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Segundo Vicente (1998:67), a resiliência é um fenômeno psicológico construído 

mediante a interação com o meio e, portanto, não exclusivamente da responsabilidade do 

adolescente. Para que as pessoas se tornem resilientes elas necessitam da presença de 

figuras significativas, com as quais estabeleçam vínculos que podem ser de apoio, de 

admiração, identificação etc. São essas experiências de apego que permite o 

desenvolvimento da auto-estima e autoconfiança. 

Posto assim, a promoção da resiliência do adolescente em conflito com a lei deve 

ser largamente desenvolvida nas instituições que têm como função proteger integralmente o 

seu desenvolvimento sadio e seguro, mesmo com todas as dificuldades estruturais e 

técnicas por elas encontradas. Para tanto, é importante que os técnicos da equipe 

interprofissional tenham consciência da importância em serem eles próprios resilientes, o 

que significa uma preparação pessoal para a vida não só educativa, como também e 

principalmente para o exercício da cidadania e do amor ao próximo. 

Faz parte deste fomento da resiliência o esclarecimento e observância dos limites 

impostos pelos estabelecimentos, tanto aos adolescentes quanto aos seus educadores41, 

necessariamente através de uma metodologia educativa com alicerces firmes e seguros 

baseados no amor e no respeito, como constatam as teorias da Psicologia, abordadas no 

primeiro capítulo. 

O papel desempenhado pela equipe interprofissional está, pois, além da simples 

fiscalização da aplicação das garantias constitucionais, ou de um processo puramente 

escolar de reeducação; trata-se de amando-os devolver-lhes o sentimento de segurança que 

autores psicanalistas como Winnicott relatam em seus estudos; ou, para usar os termos 

freudianos, interditar os seus desejos inconscientes de prática do ato infracional e trazê-los 

de volta à realidade. 

 

4.2.3  O papel da equipe interprofissional 

 

A participação de pessoas qualificadas no cumprimento das medidas sócio-

educativas ganha importância redobrada por estarem envolvidos adolescentes. O Estado, os 

                                                           
41 Educadores em sentido amplo, estando incluídos todos técnicos da equipe iterdisciplinar e 
multiprofissional, ou seja, todos aqueles que participam direta ou indiretamente da formação do adolescentes 
em conflito com a lei. 
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juízes e operadores, família e comunidade devem estar envolvidos no tratamento do 

adolescente infrator, devendo estar atentos a pessoas sem a devida preparação, que 

tencionem inserir-se no processo de tratamento, pois a responsabilidade para com os 

adolescente é dever de todos, conforme declara o art. 4º do ECA, e as vocações falsas ou 

desejos daqueles que visam aproximar-se dos adolescentes com um intuito diverso do 

almejado pelo ECA, constituem grande perigo. 

Winnicott (1999:187), em correspondência com um magistrado, esclarece o papel da 

equipe que trabalha diretamente com o infrator: “na prática, o bom trabalho é sempre feito 

por algum indivíduo que esteja em íntimo contato com a criança que está em dificuldade”. 

Para este autor é importante, o empenho de todos que atuam ao lado do adolescente 

infrator: “a escolha do cozinheiro e do jardineiro só perde a importância para a do 

supervisor e, de fato, cada membro da pessoa, incluindo a faxineira, ou é uma grande ajuda 

ou um grande estorvo” (1999:189), pois “o cuidado de crianças envolve seres humanos 

dotados de disposições particulares; e o número de seres humanos assim dotados e 

imediatamente disponíveis tem um limite” (2001:200). Diante disto, afirma: 

 

“Em todo trabalho que envolva cuidado de seres humanos, são 
necessárias pessoas dotadas de originalidade e de um senso agudo de 
responsabilidade. Quando esses seres humanos são crianças, crianças 
que carecem de um ambiente especificamente adaptado às suas 
necessidades individuais, a pessoa que tem preferência por seguir um 
plano rígido não é adequada à tarefa. Qualquer plano amplo que 
envolva cuidados para com crianças privadas de uma vida familiar 
adequada deve, por conseguinte, permitir facilitar ao máximo a 
adaptação local, e atrair pessoas de mente aberta para trabalhar nele.” 
(Winnicott, 1999:61) 

 

Como condição de humanização, a equipe interprofissional deverá ter em mente que 

o estabelecimento em que trabalham deve ser a extensão da família dos adolescentes e, para 

isso, como adultos eles devem transformar o estabelecimento educacional em um segundo 

lar, até porque, como declara Freud, é disso que o inconsciente dos adolescentes está 

necessitado: a intervenção da autoridade (que antes era representada pelo pai) para que o 

superego possa adquirir a nova noção de convivência comunitária e, assim, “imitar” 

(identificar-se) os ensinamentos dos funcionários ou sublimar os seus impulsos anti-sociais.  
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A liberdade resiliente42 e a libertação são, respectivamente, o pressuposto e o fim de 

toda ação educativa. É exatamente porque o adolescente encontrar-se sedento de libertação 

que nenhuma proposta pedagógica pode prescindir de trabalhar com muita competência e 

propriedade o conceito e, principalmente, o sentimento de liberdade43 junto àqueles que se 

encontram em conflito com a lei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42 Sobre sua experiência com menores infratoras Costa (1990:143) declara: “Eu não queria educando 
obediente, mas educandos independentes e responsáveis...Elas precisavam saber o que é liberdade e como 
desfrutá-la responsavelmente. E elas precisavam ter esperança no futuro.” 
43 Costa (1991:41) “A questão da liberdade na atividade educativa junto a adolescentes em dificuldade é das 
que mais requerem do educador clareza e equilíbiro. Os jovens identificam na liberdade um direito que 
antecede a tudo mais. Para conquistá-lo ou alargar suas fronteiras, são às vezes, capazes de iniciativas que nos 
parecem as mais despropositadas. Caberá ao educador procurar ajudá-los no sentido de imprimir uma direção 
construtiva e esse irreprimível impulso... A tarefa do educador é fazer tudo o que esteja ao seu alcance para 
que, enfim, o educando descubra e comece a trilhar o seu caminho. Assim percebida, a liberdade é muito mais 
do que a ação-restrição. Mais do que condição, ela é, acima de tudo, o produto de um processo educativo 
freqüentemente laborioso e difícil.” 



 119

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Enquanto o antiqüíssimo problema do desajustamento social do ser humano 

permanece sem solução na filosofia, dividida entre pensadores que afirmam nascer o mal da 

irracionalidade e pensadores para os quais este repousa na liberdade de escolha, sociólogos 

e antropólogos enfatizam os atos praticados, observando sua relação com diferentes 

condições sociais, e psicólogos consideram os controles sociais nebulosamente vagos 

quando submetidos aos prismas do inconsciente. 

Neste cenário de impasses, a prática do ato infracional e o descaminho para a 

delinqüência já na menoridade são atualmente objeto da preocupação não apenas de pais, 

educadores e religiosos, mas também de juristas, chamados a também refletirem a eficácia 

das medidas educativas destinadas ao adolescente infrator, tornando-se imprescindível 

enriquecer o saber jurídico através da perspectiva interdisciplinar. 

Verificou-se ser enorme a contribuição da Psicologia no sentido de entender-se as 

características e fraquezas que caracterizam a fase maturacional do adolescente e, 

principalmente, qual o papel do delito na história de desenvolvimento do adolescente 

infrator. Em especial, a noção freudiana da personalidade mostrou-se útil não só como 

contribuição para a compreensão da delinqüência como também como suporte para o 

trabalho daqueles que lidam com o delinqüente. 

Muitos destes adolescentes apresentam impulsos agressivos por se encontrarem 

emocionalmente perturbados, com distúrbios de personalidade, sendo seus atos gerados a 

partir de frustrações, que surgem não só no seio familiar, mas até mesmo na escola, 

mediante experiências de desaprovação, punição ou menosprezo. Neste sentido, deriva-se 

uma concepção de delinqüência como doença, que permite conceber a transgressão como 

um pedido de ajuda do adolescente, e o ato infracional como uma peça no “quebra-

cabeças” que corresponde ao processo de formação da sua personalidade. 

É consensual a idéia de que a problemática do adolescente em conflito com a lei 

decorre em muito da falta de preparo dos pais para educá-los. Não obstante, muitos outros 

aspectos podem levar os adolescentes à prática do ato infracional, ressaltando-se sobretudo 

que este é um problema com raízes sociológicas além de psicológicas; destaca-se, por 

exemplo, que muito embora nem todos os adolescentes carentes cheguem a delinqüir, 
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alguns oriundos de lares bem estabelecidos de classe média vêm se transformando em 

infratores; entretanto, o alto índice de adolescentes infratores está entre os de famílias mais 

pobres. 

Pode-se então afirmar que as novas democracias revelam-se profundamente 

marcadas por um desequilíbrio social que pode afetar, por um lado, as ações dos 

indivíduos, notadamente daqueles que com pouca experiência e discernimento como os 

adolescentes; esta constitui uma realidade que representa grande risco social para aqueles 

que se percebem a margem das melhores condições da vida social, e cujas 

alternativas lícitas de mobilidade social encontram-se nitidamente limitadas, 

configurando a ação delitiva como uma das poucas “estratégias” ao alcance de uma 

vasta gama de adolescentes. 

Por outro lado, afeta também as respostas da sociedade para o controle da conduta 

dos indivíduos, muitas vezes renovando e ampliando o desequilíbrio social. O dado 

concreto levantado neste estudo refere-se às diferenças estaduais e regionais, não somente 

no que se refere à ocorrência de infrações, mas principalmente no tocante às medidas sócio-

educativas aplicadas, que permitem vislumbrar a possibilidade de ocorrência de vários 

outros fenômenos: diante de pessoas pertencentes a diferentes condições sociais, o juiz, 

como qualquer ser humano, vê a maior parte dos adolescentes infratores como criminosos, 

visão formuladas à base de esteriótipos e preconceitos cunhados em defesa de parte da 

sociedade; a mesma visão pode impregnar membros das equipes interdisciplinares 

formadas para dar atendimento direto aos adolescentes em conflito com a lei, que poderão 

por isso serem reduzidos aos dados existentes em seus prontuários e relatórios.  

O risco que esta heteronomia paralela à legalidade representa obriga a avaliar a 

interação entre os aspectos psicológicos e sociológicos do fenômeno delitivo, concluindo-se 

que na questão do desajustamento social de adolescentes infratores, juntamente com sua 

estrutura psicológica também as orientações ideológicas ou sócio-culturais dos vários 

agentes sociais, constituem um grave fator de disseminação do problema, o que reforça a 

responsabilidade da família e demais instituições da sociedade civil - meios de 

comunicação de massa, escolas, igrejas etc – e do governo fazerem frente a influência dos 

grupos ligados à criminalidade, oportunizando não apenas suporte emocional e afetivo para 

a boa formação de sua personalidade, mas também alternativas concretas que lhe garantam 
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boa formação intelectual e profissional, que lhe permitam construir uma vida digna embora 

calcada no trabalho honesto. 

Quanto à questão da ressocialização, a observância das garantias legais não é 

suficiente. Entende-se que as medidas sócio-educativas distintas da internação serão cada 

vez mais efetivas à medida que houver o adequado acompanhamento do adolescente pelo 

órgão executor e a metodologia a ser observada privilegiar a família e os grupos da 

comunidade. Quando da execução da medida sócio-educativa, o objetivo deve ser 

possibilitar o desenvolvimento dos adolescentes de forma que estes superem as condições 

sociais e pessoais que os levaram a entrar em conflito com a lei. 

Devendo-se, portanto, investir na reconstrução de sua auto-estima, da 

responsabilidade por ações cometidas, e na construção de caminhos de autonomia, 

deixando clara a importância de cada um deles para a sociedade e estimulando a capacidade 

de cuidar de si mesmo e do ambiente onde se encontram. O importante é uma educação que 

gere esperança e devolva a alegria de viver, a confiança no próximo e a vontade de crescer, 

ou seja, uma Filosofia mais humanística, voltada verdadeiramente para o homem. 

Isso significa excluir de vez o modelo prisional, autoritário e centralizado, que 

reproduz uma estrutura física marcada pelo disciplinamento do adolescente, reafirmando-

se, portanto, a necessidade de que o Estado e toda a comunidade estejam alerta e dispostos 

a acolher o adolescente infrator, de modo a não reduzi-lo à noção de “homem-produto” das 

contingências de seu meio e, portanto, mero objeto de vigilância e punição. 
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