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ADOLESCÊNCIA E CONFLITUALIDADE1 
 
 

Cláudio Hortêncio Costa 
 

Ainda que pese grandes produções nacionais e internacionais sobre o tema “adolescência”, 
ainda suscita várias compreensões, inclusive em diferentes ciências. No entanto, as ciências 
médicas, são as que mais têm se aproximado da compreensão da terminologia adolescência, visto 
que, o sistema de justiça e o censo comum, algumas vezes ignoram a dimensão da adolescência, 
bem como, a compreensão do “desenvolvimento”, princípio altamente reforçado na Convenção da 
Organização das Nações Unidas – (ONU)2 pelos Direitos a Criança. Todos os princípios advindos da 
Convenção foram abarcados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), para efeito 
exemplificativo: A sobrevivência, a condição peculiar da pessoa em desenvolvimento, o melhor 
interesse da criança, dentre outros, encontrados nos seus 54 artigos. 

Exatamente nesse momento, o Projeto de Emenda Constitucional (PEC), número171, já 
aprovado em duas sessões da Câmara Federal, o que demonstra também pouco interesse na 
compreensão de temas sobre crimes onde os (as) adolescentes são autores em relação ao 
rebaixamento da idade penal. Desconsiderando as normativas internacionais apontadas acima 

Uma das hipóteses do presente estudo é levantada a partir da PEC, segundo meu 
entendimento é a falta de informações sobre o processo socioeducativo, como uma possibilidade 
de descrença no procedimento construído no Estatuto da Criança e do Adolescente em relação aos 
atos infracionais. Cabe ressaltar que a reflexão sobre o processo legislativo apresentados no 
Congresso Nacional, deveria ser compreendido a partir da articulação dos marcos regulatórios: 
documentos internacionais e nacionais sobre o tema e que foram documentos essenciais para a 
produção da compreensão brasileira sobre o processo socioeducativos dos (das) adolescentes em 
prática de ato infracional. 

Como um ponto da importância sobre o tema, é a compreensão da Convenção 
Internacional da Organização das Nações Unidas, que fundamenta a opção da produção do 
paradigma brasileiro da proteção integral, por força do Brasil de ser signatário da Convenção, 
compromete-se: 

 

                                                 
1
Extrato de texto da Tese de Doutorado em Serviço Social de Cláudio Hortêncio Costa: Adolescente em conflito com a 

lei: um olhar sobre as metodologias utilizadas na execução das medidas socioeducativas em meio aberto no serviço do 
Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente Mônica Paião Trevisam – Sapopemba. PUC/SP . 2016. Tese 
completa disponível em: https://sapientia.pucsp.br/handle/handle/19491 
2
 Adotada pela Assembleia-Geral das Nações Unidasem 20 de novembro de 1989 
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Tendo em conta que a necessidade de proporcionar à criança uma proteção especial foi 
enunciada na Declaração de Genebra de 1924 sobre os Direitos da Criança e na Declaração dos 
Direitos da Criança adotada pela Assembleia Geral em 20 de novembro de 1959, e reconhecida 
na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no Pacto Internacional de Direitos Civis e 
Políticos (em particular nos Artigos 23 e 24), no Pacto Internacional de Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais (em particular no Artigo 10) e nos estatutos e instrumentos pertinentes das 
Agências Especializadas e das organizações internacionais que se interessam pelo bem-estar da 
criança; 
Tendo em conta que, conforme assinalado na Declaração dos Direitos da Criança, "a criança, em 
virtude de sua falta de maturidade física e mental, necessita proteção e cuidados especiais, 
inclusive a devida proteção legal, tanto antes quanto após seu nascimento"; 
Lembrado o estabelecido na Declaração sobre os Princípios Sociais e Jurídicos Relativos à 
Proteção e ao Bem-Estar das Crianças, especialmente com Referência à Adoção e à Colocação 
em Lares de Adoção, nos Planos Nacional e Internacional; as Regras Mínimas das Nações Unidas 
para a Administração da Justiça Juvenil (Regras de Pequim); e a Declaração sobre a Proteção da 
Mulher e da Criança em Situações de Emergência ou de Conflito Armado; 
Reconhecendo que em todos os países do mundo existem crianças vivendo sob condições 
excepcionalmente difíceis e que essas crianças necessitam consideração especial; 
Tomando em devida conta a importância das tradições e dos valores culturais de cada povo 
para a proteção e o desenvolvimento harmonioso da criança; 
Reconhecendo a importância da cooperação internacional para a melhoria das condições de 
vida das crianças em todos os países, especialmente nos países em desenvolvimento; 
Acordam o seguinte: 
PARTE I 
Artigo 1 
Para efeitos da presente Convenção considera-se como criança todo ser humano com menos de 
dezoito anos de idade, a não ser que, em conformidade com a lei aplicável à criança, a 
maioridade seja alcançada antes. (Convenção Interamericana Pelos Direitos da Criança, 
ratificada pelo Brasil no ano de 1989) 
 
O princípio do respeito à condição peculiar da criança e do adolescente de pessoa em 

desenvolvimento decorre da necessidade de proteção integral, com absoluta prioridade, advém do 
fato de crianças e os adolescentes serem pessoas em condição peculiar de desenvolvimento 
consiste em reconhecer a vulnerabilidade, hipossuficiência na defesa dos seus próprios interesses, 
decorrente da imaturidade, revelada pela constante transformação física, moral, espiritual e social. 

 
Reforça a noção de proteção integral deles e, penso, deriva também da peculiar condição de 
pessoa humana em desenvolvimento, pela faceta de maior vulnerabilidade que ela traz em si, 
mas, sobretudo, pela faceta de força potencial de transformação da realidade para redução das 
desigualdades sociais, ligadas ao princípio fundamental da dignidade humana e aos objetivos 
fundamentais da República referidos no artigo 3º da Constituição Federal(p.141).MACHADO, 
2003. 

 
Este capítulo será trabalhado com as referências trazidas pela pesquisa, na voz dos 

socioeducadores que executam as medidas socioeducativas em meio aberto, no território onde 
vivem os adolescentes que cumprem medidas socioeducativas no núcleo socioeducativo do Cedeca 
Sapopemba – Regiões Pró-Juta, Jardim Santa Madalena e Jardim Sinhá. A pesquisa foi desenvolvida 
no núcleo Santa Madalena. 

 
O Estatuto diferenciou criança e adolescente, sendo criança aquele(a)  de zero a 12 anos 
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incompletos, e adolescente aquele/a entre 12 e 18 anos incompletos, garantida a inimputabilidade 
estabelecida na Constituição Federal. 

 
1.1 Medidas Socioeducativas 

Aos adolescentes que praticam atos infracionais, a lei prevê a imposição, pelo poder 
judiciário, das medidas socioeducativas listadas no artigo 112 do ECA: verificada a prática do ato 
infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas:  

I. Advertência;  
II. Obrigação de reparar o dano;  

III. Prestação de serviços à comunidade;  
IV. Liberdade assistida;  
V. Inserção em regime de semiliberdade; 

VI. Internação em estabelecimento educacional;  
VII. Qualquer uma das previstas no artigo 101, I a V, Parágrafo primeiro, medidas referente à 

proteção3. 
A medida aplicada ao adolescente levará em conta sua capacidade de cumpri-la, as 

circunstâncias  e a gravidade da infração. Parágrafo segundo:  
 

Em nenhuma hipótese e sob pretexto algum será admitida a prestação de trabalhos forçados. 
Parágrafo terceiro: os adolescentes portadores de doença ou deficiência mental receberão 
tratamento individual e especializado em local adequado às suas condições (ECA,1990). 

 
Na aplicação das medidas, deverão ser garantidos os princípios da excepcionalidade, 

brevidade e da condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, enfatizados na doutrina da  
proteção integral que veio substituir a doutrina da situação irregular, consagrada no  Código de 
Menores de 1979.  

Passados 27 anos da promulgação da Constituição de 1988, as perspectivas objtivadas 
na comprene~so dos direito fundamentais ao reconhecimentoda pessoa em condição peculiar de 
desenvolvimento, nãomais como onjeto de intervençãodo universo adulto. 

O  SINASE traz uma compreensão profícua  do Pacto Federativo, quando vislumbramos o 
desenho da articulação (Nação, Estado e Municípios),podemos observar claramente a intenção 
política advinda de 1988. 

Muito tem sido debatidosobre adolescência e prática de atos infracionais, no entanto, a 
premissa de  que a adolescência apresentaum perigo, ainda mais tratando-sepobres e negros, já 
definidos nas últimas pesquisas construídas pela Anistia Internacional, bem como,  pelo Fundo das 
Nações Unidas para a Infância (UNICEF)4,conforme indicaremos nos textos indicados e articulados 

                                                 
3
Art. 101. 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 frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental; 
IV - Inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família, da criança e do 
adolescente;              
V - Requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial; 

 
4
 Pesquisa denominada IHA: indicador inédito avalia risco de morte para adolescentes em 267 cidades do País.  

Brasília, 21 de julho – Foi divulgado, nesta terça-feira (21/7), o Índice de Homicídios na Adolescência (IHA), que apresenta o risco 
sofrido por adolescentes, entre 12 e 18 anos, de ser vítimas de assassinato nas grandes cidades brasileiras. Segundo a análise, os 
homicídios representam 46% de todas as causas de mortes dos cidadãos brasileiros nesse faixa etária. 
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aos estudos. 
A asssociação entre pobres e delinquência não é algo novo da contemporaneidade. 

Desde o século XIX,  é possível, principalmente nos livros de história, a aproximação quase 
automática com pobreza e riqueza, aina que  entendendendo que a pobreza pode ser um facilitador 
de processos  de desqualificação. 

 
Submersos numa ordem social que os desqualifica, marcados por clichês: ‘inadaptados’, 
‘marginais’, ‘problematizados’, portadores de altos riscos, casos sociais, alvo de pedagogias de 
reerguimento e promoção (Verdes-Leroux, 1986) os pobres representam a herança histórica da 
estruturação econômica, política e social da sociedade brasileira (YAZBECK, 2009, p. 22) 

 
As afirmativas sobre as condições sociais, incluindo raça e etnia tem sido um motivador 

da continuidade da discussão sobre rebaixamento da idade penal e corroboram a discussão 
proposto por este trabalho, tendo em vista o paradigma da proteção integral, ainda que a situação 
irregular ainda é verificada em diversos segmentos da sociedade e permanecerá por muito tempo 
no imaginário da população brasileira, principalmente quando ocorre algum crime grave, praticado 
por adolescente e o desserviço da mídia, quer seja impressa, quer seja televisiva, espalha medo e 
desconfiança das crianças e adolescentes, principalmente aqueles que vivem em condições de 
vulnerabilidade. Por muito tempo foram chamados de meninos e meninas de ruas e que por sua 
natureza seriam violentos. 

A discussão midiática faz com que a população visualize dados, nem sempre reais, a não 
ser o fato acontecido naquele momento, sem uma leitura mais aprofundada da questão. 

Os chamados crimes graves, ou seja, aqueles praticados com violência contra as 
pessoas, não é apresentado como um dado alarmante. Nestes atos infracionais graves admite-se a 
aplicação de medidas de restrição ou privação de liberdade. Esses dados podem ser verificados no 
Portal da UNICEF, sendo que os entendemos como um dos dados fidedignos em relação à situação 
da infância e Adolescência no Brasil5.Esta afirmativa faz parte da pesquisa desenvolvida pela 
UNICEF, com objetivo de traçar políticas mais efetivas na tentativa de minimização do problema. 

                                                                                                                                                                    
O IHA foi desenvolvido no âmbito do Programa Redução da Violência Letal contra Adolescentes e Jovens, uma iniciativa coordenada 
pelo Observatório de Favelas e realizada em conjunto com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), a Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência da República (SEDH/PR) e o Laboratório de Análise da Violência da Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro (LAV-Uerj). 
O estudo avaliou 267 municípios do Brasil com mais de 100 mil habitantes e chegou a um prognóstico alarmante: estima-se que o 
número de adolescentes assassinados entre 2006 e 2012 ultrapasse a 33 mil se não mudarem as condições que prevaleciam nessas 
cidades. 
O IHA revela ainda que raça, gênero, idade e territórios são fatores que aumentam as chances de um adolescente ser vítima de 
homicídios. Segundo o índice, os meninos entre 12 a 18 anos têm quase 12 vezes mais probabilidade de ser assassinados do que as 
meninas dessa mesma faixa etária. Já os adolescentes negros têm quase três vezes mais chance de morrer assassinados do que os 
brancos. Outro fator apontado é que a maioria dos homicídios é cometida com arma de fogo. 
A análise do IHA mostrou também os municípios em que os adolescentes estão mais vulneráveis a esse tipo de violência. Enquanto a 
média da análise foi de 2 homicídios para cada 1.000 adolescentes, identificou-se 20 municípios onde este número foi igual ou maior 
a 5. 
5
 O Brasil possui uma população de 190 milhões de pessoas, dos quais 60 milhões têm menos de 18 anos de idade, o que equivale a 

quase um terço de toda a população de crianças e adolescentes da América Latina e do Caribe. São dezenas de milhões de pessoas 
que possuem direitos e deveres e necessitam de condições para desenvolverem com plenitude todo o seu potencial. 
Contudo, as crianças são especialmente vulneráveis às violações de direitos, à pobreza e à iniquidade no País. Por exemplo, 29% da 
população vive em famílias pobres, mas, entre as crianças, esse número chega a 45,6%. As crianças negras, por exemplo, têm quase 
70% mais chance de viver na pobreza do que as brancas; o mesmo pode ser observado para as crianças que vivem em áreas rurais. 
Na região do Semiárido, onde vivem 13 milhões de crianças, mais de 70% das crianças e dos adolescentes são classificados como 
pobres. Essas iniquidades são o maior obstáculo para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) por parte do 
País. 
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A teoria do “processo civilizador”, definida pelo sociólogo alemão Norbert Elias, 
apresenta uma análise do desenvolvimento sócio histórico, por meio do qual a humanidade se 
organizou, revelando a “civilização” como uma responsabilidade coletiva, concebida a partir de um 
sistema de relações entre grupos sociais e indivíduos interdependentes.  

Segundo Elias, a transformação dos costumes, que provocou a construção de regras e 
normas sociais ocidentais que hoje se apresentam para nós como naturais –, teve sua gênese 
destacadamente nas cortes europeias. A busca pelo controle dos impulsos e desejos impunha 
então um refinamento do comportamento social, definindo, desde as formas de se portar à mesa, 
questões relacionadas ao asseio e à higiene pessoal e corporal, até a conduta no quarto de dormir 
ou o controle da agressividade.  

A nobreza se prestava a tal comportamento como forma de manter sua distinção ante 
as outras classes sociais, construindo uma imagem, um “status quo” dos detentores do poder. A 
burguesia, por sua vez, na expectativa de galgar reconhecimento social, acabou por assimilar tais 
costumes, os quais foram mantidos mesmo após o período revolucionário e disseminados mundo 
afora por intermédio da colonização. 

Considerando que o referido processo civilizador ocorreu por séculos a fio, definindo 
paulatinamente as formas de comportamento aceitas socialmente, o arcabouço de normas e regras 
construídas e reconstruídas através dos tempos é um complexo “manual de comportamento”, 
difícil de ser compreendido e seguido à risca, uma vez que os impulsos humanos permanecem 
presentes, embora contidos, em razão da necessidade de submissão ao processo social e uma forte 

                                                                                                                                                                    
O Brasil está no rumo de alcançar o ODM 4, que trata da redução da mortalidade infantil. O País fez grandes avanços – a taxa de 
mortalidade infantil caiu de 47,1/1000, em 1990, para 19/1000, em 2008. Contudo, as disparidades continuam: as crianças pobres 
têm mais do que o dobro de chance de morrer, em comparação às ricas, e as negras, 50% a mais, em relação às brancas. 
A taxa de sub-registro de nascimento caiu – de 30,3% (1995) para 8,9% (2008) – mais ainda continua alta nas regiões Norte (15%) e 
Nordeste (20%). 
Aproximadamente uma em cada quatro crianças de 4 a 6 anos estão fora da escola. 64% das crianças pobres não vão à escola 
durante a primeira infância. A desnutrição entre crianças menores de 1 ano diminuiu em mais de 60% nos últimos cinco anos, mas 
ainda cerca de 60 mil crianças com menos de 1 ano são desnutridas. 
Com 98% das crianças de 7 a 14 anos na escola, o Brasil ainda tem 535 mil crianças nessa idade fora da escola, das quais 330 mil são 
negras. Nas regiões mais pobres, como o Norte e o Nordeste, somente 40% das crianças terminam a educação fundamental. Nas 
regiões mais desenvolvidas, como o Sul e o Sudeste, essa proporção é de 70%. Esse quadro ameaça o cumprimento pelo País do 
ODM 2 – que diz respeito à conclusão de ciclo no ensino fundamental. 
O Brasil tem 21 milhões de adolescentes com idade entre 12 e 17 anos. De cada 100 estudantes que entram no ensino fundamental, 
apenas 59 terminam a 8ª série e apenas 40, o ensino médio. A evasão escolar e a falta às aulas ocorrem por diferentes razões, 
incluindo violência e gravidez na adolescência. O país registra anualmente o nascimento de 300 mil crianças que são filhos e filhas de 
mães adolescentes. 
Na área do HIV/aids, a resposta brasileira é reconhecida globalmente como uma das melhores, mas permanecem grandes desafios 
que deverão ser enfrentados para assegurar acesso universal à prevenção, tratamento e cuidados para as crianças e os adolescentes 
brasileiros. A taxa nacional de transmissão do HIV da mãe para o bebê caiu mais da metade entre 1993 e 2005 (de 16% para 8%), 
mas continuam a existir diferenças regionais significativas: 12% no Nordeste e 15% no Norte. O número de casos de aids entre os 
negros e entre as mulheres continua a crescer num ritmo muito mais acelerado do que entre os brancos e entre os homens. Além 
disso, a epidemia afeta cada vez mais os jovens. 
As crianças e os adolescentes são especialmente afetados pela violência. Mesmo com os esforços do governo brasileiro e da 
sociedade em geral para enfrentar o problema, as estatísticas ainda apontam um cenário desolador em relação à violência contra 
crianças e adolescentes. A cada dia, 129 casos de violência psicológica e física, incluindo a sexual, e negligência contra crianças e 
adolescentes são reportados, em média, ao Disque Denúncia 100. Isso quer dizer que, a cada hora, cinco casos de violência contra 
meninas e meninos são registrados no País. Esse quadro pode ser ainda mais grave se levarmos em consideração que muitos desses 
crimes nunca chegam a ser denunciados. 
O País tem ainda o desafio de superar o uso excessivo de medidas de abrigo e de privação de liberdade para adolescentes em 
conflito com a lei. Em ambos os casos, cerca de dois terços dos internos são negros. Cerca de 30 mil adolescentes recebem medidas 
de privação de liberdade a cada ano, apesar de apenas 30% terem sido condenados por crimes violentos, para os quais a penalidade 
é amparada na lei.(UNICEF – BRASÍLIA, 2013). 
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vertente cultural em relação aos processos ultrapassados, que em nada contribuem para a 
preservação da política da proteção integral. 

Como exemplo o artigo 136 do Código Penal Brasileiro de 1.940, que admite a 
possibilidade de castigo moderado. Terminologia “castigo moderado”, tema amplamente discutido 
por profissionais da área sobre violência contra crianças e adolescentes, um entendimento cultural 
bastante perigoso, e bastante delicado, tendo a dimensão do Estado Brasileiro. A Lei Bernardo, 
apontada abaixo, tentou explicar um pouco melhor sobre o tema apontado 

Nesse sentido, a lei n. 7672/2010, chamada Lei Bernardo , não tem o condão de uma 
interpretação mais afinada do artigo 136 do Código Penal, que só por entendermos um pouco a 
cultura diversificada deste país frente ao comportamento da criança . 

De toda sorte, uma vez incorporados culturalmente pelos grupos sociais, os princípios, 
regras, normas e leis tornam-se um legado, o qual é transmitido aos seus mais jovens membros 
pelo processo educativo.  

Há que se considerar aqui a principal dificuldade que o processo civilizador carrega em 
seu bojo, uma vez que em apenas poucos anos de vida o sujeito necessita apreender, aprender, 
aceitar e pôr em prática um complexo sistema de códigos de conduta acumulado por séculos.  

Considere-se ainda que esse legado de regras e normas não traz explicações acerca do 
por que da obrigação de se apresentar determinado comportamento em detrimento de outro, 
entendendo as exigências comportamentais como algo natural e ausente da necessidade de 
questionamentos, um constructo coletivo elaborado de antemão, posto e imposto de maneira 
unilateral por intermédio de códigos comportamentais já absorvidos sócio, histórico e 
culturalmente, como se existissem desde o início dos tempos, tal qual destaca Elias (1994, p. 180): 

 
[...]os hábitos são condenados cada vez mais como tais, em si, e não pelo que possam acarretar 
a outras pessoas. Desta maneira, impulsos ou inclinações socialmente indesejáveis são 
reprimidos com mais rigor. São associados ao embaraço, ao medo, a vergonha ou a culpa, 
mesmo quando o indivíduo está sozinho. Grande parte do que chamamos de razões de 
"moralidade" ou "moral" preenche as mesmas funções que as razões de higiene" ou 
"higiênicas": condicionar as crianças a aceitar determinado padrão social. A modelagem por 
esses meios objetiva a tornar automático o comportamento socialmente desejável, uma 
questão de autocontrole, fazendo com que mesmo pareça a mente do indivíduo resultar de seu 
livre arbítrio e ser de interesse de sua própria saúde ou dignidade humana. 

 
Assim, o processo civilizador necessita, por um lado, ser imposto e, por outro, aceito. A 

princípio, essa aceitação da “civilidade” aparenta ser mais facilmente acolhida durante a meninice, 
em razão do alto grau de dependência ao qual os infantes se acham submetidos em relação aos 
adultos. 

O que dizer, entretanto, do período da adolescência, fase peculiar do desenvolvimento 
humano em que o sujeito se encontra num processo intenso de transformação, de busca pela sua 
identidade, pelo seu lugar no mundo, inevitavelmente esbarrando em questionamentos, dúvidas, 
medo e, acima de tudo, na imaturidade biológica e relacional. Nesse caso, o processo de aceitação 
de regras aparenta ser mais complexo, em grande medida pela dificuldade de compreensão do 
adolescente dos significados da existência de elementos limitadores do exercício de sua liberdade, 
algo de primordial importância para ele, se considerarmos sua busca pela emancipação e 
autonomia.  

Aceitar tais preceitos significa também superar questões subjetivas significativas, como 
a busca por pertencimento a grupos, pela aceitação e reconhecimento, ritos de passagem 
peculiares do processo de transição entre o período pueril e a idade adulta, os quais são 
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potencializados por elementos subjacentes contemporâneos de caráter coletivo, como o 
consumismo desenfreado e a deterioração dos valores sociais universais. Encontram-se ainda 
presentes os aspectos biológicos como as transformações físicas, alterações hormonais e a 
imaturidade do sistema nervoso central6. 

 Neste diapasão, adolescência e regulamentos parecem não conjugar o 
comportamento, sobretudo em razão da essência comportamental revolucionária contida nessa 
fase peculiar do processo de desenvolvimento do ser humano, que está propenso, em grande 
medida, à violação de normas. 

Considerando que as normativas sociais se encontram hoje resguardadas não só pelos 
códigos e princípios de conduta, construídos a partir das relações individuais e coletivas, mas, 
sobretudo, refreadas por princípios legais. 

O rompimento das regras instituídas significa para o infrator, não só a desaprovação 
social, como também sua submissão a possíveis formas de retribuição e/ou, punição, isto é, “o rigor 
da lei”, aqui entendida como parte integrante da civilização, responsável por estabelecer o que 
seria entendido como afronta aos códigos de conduta aceitos socialmente, definindo e impondo as 
sanções que o legislador considerar cabível, visando punir o transgressor. 

A punição é então estabelecida a partir do entendimento de que o transgressor, como 
indivíduo civilizado, tem ou ao menos deveria ter, ciência de que o seu comportamento 
“desregrado” não comunga com a conduta exigida socialmente, reconhecendo, portanto, a razão 
pela qual ele estaria sendo punido, isto é, pelo cometimento de uma infração ou crime. 

Dando continuidade a essa discussão, retomando o contexto da adolescência e, de 
acordo com o que já vimos anteriormente, podemos entendê-la como um período do 
desenvolvimento humano em que o sujeito apresenta dificuldades para a aceitação de regras. 
Estaria ele (o adolescente), em grande medida, também vulnerável ao cometimento de crimes.  

Cabe, todavia, ressaltar que a abordagem legal para a aplicação de sanções, no caso de 
adolescentes que cometeram crimes, apresenta diferentes visões e conceitos ao redor do mundo, 
destacadamente em razão das diferenças culturais.  

No caso particular do Brasil, as normativas contemporâneas estabelecem uma 
diferenciação específica para as transgressões, subdividindo-as conceitualmente, ou seja, no caso 
de adultos, maiores de 18 anos, considera-se crime a conduta social reprovável, típica e que conste 
antijuridicidade, passível, portanto, de aplicação das sanções cabíveis, de acordo com o direito 
material do código penal. Todavia, no caso de adolescentes, considera-se a transgressão como ato 
infracional, restando, nesse caso, a aplicação do que determina o ECA.  

Sob uma análise racional, crime e ato infracional são tidos socialmente como condutas 
adversas às normas do Direito, diferindo somente no que se refere ao sujeito que as pratica, assim 
como a devida aplicação das sanções penais, não havendo, ao menos numa abordagem legalista, 
diferenças conceituais.  

Obviamente não desejamos desconsiderar estudos já elaborados acerca do tema, uma 
vez que o “o novo” necessita de um nascedouro e só é possível nasce a partir de algo que já existe. 
Almejamos, assim, buscar uma reflexão que contemple adolescência e contemporaneidade, 
traduzindo seu significado e sentido. 

                                                 
6 Para o psiquiatra americano Daniel Siegel, autor do livro Brainstorm - The powerandpurposeoftheteenagebrain, durante a 

adolescência há um crescimento do circuito cerebral que utiliza a dopamina, um neurotransmissor que nos faz buscar prazer e 

recompensa. Ele começa no início da adolescência e chega ao seu auge na metade dela, levando os adolescentes a buscarem emoções e 

sensações intensas. Esse aumento natural da dopamina pode dar aos adolescentes um poderoso sentimento de estarem vivos quando 

estão envolvidos em atividades novas e estimulantes. E pode também levá-los a focar apenas nas sensações positivas, não dando valor 

aos riscos e perigos. 
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Numa rápida análise acerca do significado semântico de adolescência, o professor 
Mario Sérgio Cortella a descreve como uma palavra que se encontra no “gerúndio”, algo que está 
ocorrendo, que ainda não se realizou uma “fase de desenvolvimento”. A tradução ao pé da letra 
para adolescer seria crescer. O adolescente é, pois, aquele que está crescendo que ainda não é um 
adulto, palavra estaque tem significado de desenvolvimento, que tem o mesmo radical de 
adolescente e significa crescido. 

 
O adolescente é alguém que vai dar a luz a ele mesmo, num outro momento. Assim como a 
gravidez não é doença, adolescência também não é doença, mas gravidez e adolescência 
produzem alterações hormonais, dificuldade de estabilidade de humor, uma série de impasses 
no corpo e na mente, uma impaciência muito forte. 
Por outro lado uma sensibilidade muito grande. (...) aqueles que lidam com a formação de 
pessoas precisam lembrar que, embora adolescência não seja uma doença, ela produz alguns 
distúrbios. (“...) a noção de adolescente é daquele que está em processo de crescimento. 
(CORTELLA, 2013, p. 39) 
 
Considerando o peso que as expressões e seus significados carregam, podemos 

observar que as palavras “criança” e “adulto” são substantivos que traduzem algo em estado já 
definido. O termo “adolescente”, todavia, revela a imagem de algo que está em movimento e ainda 
sem definição.  

Esse estado, por ser indefinido, carrega consigo incertezas geradas a partir da busca 
interior pela necessidade de se autocompreender, de reconhecer seu lugar no mundo, de “definir-
se”, de ser considerado “crescido”, ser aceito, ser querido, ser amado, de serem parte e partícipe 
de um grupo social ao qual foi “a priori” submetido ou aquele ao qual deseja se submeter.  

Toda essa angústia subjetiva, agregada à energia característica da plena juventude, ao 
auge do viço e da beleza física, ao despertar da sexualidade são, entre outros aspectos, 
potencializadores dessa fase peculiar de desenvolvimento, na qual a personalidade questionadora 
aflora, contrapondo seus desejos de conquista da autonomia e emancipação às ideias impostas 
socialmente pelo processo civilizador, diferentemente do adulto que, em tese, já suplantou tais 
intempéries e já se encontra, a priori, aberto à aceitação das limitações socialmente impostas. 

Compreendendo a particular incompletude da adolescência, uma vez que, como já visto 
o sujeito que “adolesce” se encontra em processo, em crescimento, isto é, está “sendo”, como 
conceber uma abordagem da “transgressão adolescente” com o mesmo olhar da abordagem 
utilizada para o adulto? 

Eis aqui, ainda que de forma simplificada, importantes significados que demonstram a 
necessidade de se desconstruir a perspectiva legalista e apontar de forma imprescindível a 
distinção entre um ato infracional e um crime. Não só sob o ponto de vista semântico ou da seara 
jurídica, mas, sobretudo, com a compreensão de que se tratam, de fato, de duas coisas 
extremamente distintas, em razão da condição humana à qual o sujeito que apresentou uma 
conduta não aceita socialmente se acha submetido, assim como as peculiaridades do período de 
desenvolvimento em que se encontra.  

Ao ato infracional, compreendido então como uma transgressão originada por 
motivações e motivos concernentes ao universo adolescente, cabe, portanto, uma ação educativa, 
embora seja mister se considerar que as medidas socioeducativas mais gravosas7 carregam em si, 
indiscutivelmente, um alto grau sancionatório, vez que são caracterizadas pela restrição ou 
privação de liberdade. 

                                                 
7 Vide Lei 8069/12 – Estatuto da Criança e do Adolescente – Art. 112 a 128. 
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Nossa perspectiva aqui será aquela da Convenção Interamericana Pelos Direitos da 
Criança, da Organização das Nações Unidas (ONU), ratificada pelo Brasil em 1989, na mesma esteira 
da Constituição Federal de 1988. Será esse nosso fio condutor para articular a compreensão de 
todas as demais normativas referentes ao tema Adolescente em Conflito com a Lei:, a saber: 
Convenção da ONU pelos Direitos da Criança; Regras Mínimas das Nações Unidas para 
Administração da Justiça e da Juventude (Regras de Beijing); Regras Mínimas para Proteção dos 
Jovens Privados de Liberdade; Diretrizes das Nações Unidas para a Prevenção da Delinquência 
Juvenil (Diretrizes de Riad); Constituição Federal de 1988 e, principalmente, o Estatuto da Criança e 
do Adolescente.   

Todo este arcabouço normativo, bem como, todas as resoluções produzidas pelos 
conselhos de direitos nas três esferas em relação à execução de medidas socioeducativas, 
embasará a temática do desenvolvimento da criança e do adolescente, fundamental à 
compreensão deste trabalho. 

 Esta tese está fundada na proposta de entendimento de que a infância e adolescência 
são fases marcadas por conflitos, dúvidas, condições próprias da perspectiva do desenvolvimento, 
princípio basilar da Convenção da ONU pelos Direitos da Criança, e corroborada pelos textos 
modernos sobre o tema. 

Segundo o entendimento de Teixeira (2006, p.427), podemos entender este período da 
vida do adolescente e como: 

 
Configurações singulares em circunstâncias históricas e contextos econômicos, sociais e 
culturais diversos. Portanto, a abordagem para compreendê-lo considera as variáveis relativas 
às intensas mudanças físicas, biológicas, psicológicas; variáveis relativas aos seus grupos de 
pertencimento, a seu meio social e a seu trânsito no mundo da cultura, nestes tempos de 
ausência de fronteiras geográficas e novas tecnologias de comunicação que vão construindo 
outros padrões de sociabilidade. 

 
 Podemos dizer, conforme o autor, que o padrão de pertencimento, construído a partir 

das referências do grupo familiar, extra familiar, de grupos identitários e de qualquer outra forma 
de vivência compreende todo aspecto possível de subjetividades. A noção de desenvolvimento 
como construção de pertencimento será corroborada por Bauman (2005, p. 17), ao tratar do 
universo adulto: 

 
Tornamo-nos “conscientes” de que “pertencimento” e a “identidade” não têm a solidez de uma 
rocha, não são garantidos para toda a vida, são bastante negociáveis e revogáveis, e de que as 
decisões que o próprio indivíduo toma, os caminhos que percorre, a maneira como age – e a 
determinação de se manter firme a tudo isso – são fatores cruciais tanto para o pertencimento 
quanto para a ‘identidade’. 

 
O chamado processo legislativo vem desconstruindo concepções arcaicas sobre a 

adolescência e incorporando a noção de desenvolvimento a seus procedimentos. (Ariès), ao relatar 
a história social da criança e da família, mostra que, no século XII, a infância praticamente não era 
reconhecida, nem tinha espaço definido. As próprias pinturas da época retratam crianças parecidas 
com adultos em miniatura.   O quadro abaixo, construído por Pereira (1998) demonstra o histórico 
da incorporação da noção de desenvolvimento pelo processo legislativo: 

 
Aspectos Considerados:  
Código de Menores (Decreto n. 17.943 de 12/10/1927).  
Concepção político-social: 
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Instrumento de proteção e vigilância da infância e adolescência. Vítima da omissão e 
transgressão da família, em seus direitos básicos. 
Aspectos Considerados: 
Código de Menores (Lei n. 6697/79 e Lei 4513/64) 
Concepção político-social: 
Instrumento de controle social da infância e da adolescência vitimas da omissão e transgressão 
da família, da sociedade e do Estado em seus direitos básicos. 
Aspectos Considerados: 
Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069/90) 
Concepção político-social 
Instrumento de desenvolvimento social, voltado para o conjunto da população infanto-juvenil 
do país, garantindo a proteção especial àquele segmento considerado de risco social e pessoal. 
Aspectos considerados: 
Visão da Criança e do Adolescente: Código de Menores n. 17943/27 
Menor abandonado ou delinquente, objeto de vigilância da autoridade pública (Juiz) 
Código de Menores n. 6697/79 
Menor em situação irregular, objeto de medidas judiciais. 
Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069/90) 
Sujeitos de Direitos e pessoas em condição peculiar de desenvolvimento. 
Aspectos Considerados: 
Mecanismos de participação 
Código de Menores (Decreto n. 17.943 de 12/10/1927).  
Institui o Conselho de Assistência e Proteção aos Menores, como associação de utilidade 
pública, com personalidade jurídica. As funções dos Conselheiros, nomeados pelo Governo, 
eram auxiliar o Juízo de Menores, sendo os Conselheiros denominados “Delegados da 
Assistência e Proteção aos Menores”. 
Era de competência do juiz, auxiliado pelo Conselho de Assistência e Proteção aos Menores. 
Código de Menores n. 6697/79 
Não abria espaço à participação de outros atores, limitando os poderes da autoridade policial 
judiciária e administrativa. 
Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069/90) 
Institui instâncias colegiadas de participação (Conselhos de Direitos, paritários, Estado e 
Sociedade Civil, nas três instâncias da administração, e cria no nível municipal os Conselheiros 
Tutelares, formados por membros escolhidos pela sociedade local, encarregados de zelar pelos 
Direitos de crianças e adolescentes. 
Aspectos Considerados: 
Fiscalização do cumprimento da lei 
Código de Menores (Decreto n. 17.943 de 12/10/1927).  
Não se aplicava no Código de Menores 
Código de Menores n. 6697/79 
Era de competência exclusiva do Juiz e de seu corpo de auxiliares. 
Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069/90) 
Cria instâncias de fiscalização na comunidade, podendo estas utilizar os mecanismos de defesa 
e proteção dos interesses difusos e coletivos para casos de omissão e transgressões por parte 
das autoridades públicas. 

 
É nítida, na apresentação acima, a evolução da perspectiva legislativa para a concepção 

de Proteção Integral. Ainda assim, refletiremos neste trabalho sobre alguns limites, principalmente 
culturais, no que se refere a esse tema específico. Ou seja, analisaremos como o entendimento 
sobre socioeducação tem sido dificultado no universo estatutário, ao abordar o cuidado e atenção 
ao adolescente que comete ato infracional e o alcance dos direitos socioassistenciais. 
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A sociedade, entretanto, parece nunca ter aceitado os efeitos positivos de uma ação 
educativa em caso de transgressões. Historicamente, as punições sempre foram tidas como a 
melhor forma de provocar a obediência, a adaptação e a sujeição da sociedade às regras 
estabelecidas, sobretudo em nosso país. 

Nesse sentido, no caso dos adolescentes aos quais se atribui o cometimento de ato 
infracional, percebe-se comumente na sociedade a defesa de que uma medida punitiva seria a 
melhor opção ou seja, sujeitar esses adolescentes à privação de liberdade. 

Ora, o exercício da cidadania caminha par e passo com a compreensão do significado de 
liberdade. Isto é, para se exercer a cidadania é necessário compreender que, primeiramente, não 
existe liberdade absoluta e, como um direito fundamental, para que efetivamente exista liberdade 
de forma concreta, mister é o exercício da cidadania. Como exercitar a liberdade em estado de 
reclusão? Como ser livre estando aprisionado?  

Se aceitarmos que os adolescentes, em razão da sua condição peculiar de 
desenvolvimento, necessitam de fato de um processo educativo e que, a transgressão nada mais é 
do que uma ruptura da normativa cidadã, na ausência de liberdade, as possibilidades de 
rompimento da trajetória infracional juvenil se tornam impraticáveis. Ser cidadão exige liberdade, e 
liberdade concreta só é possível por meio do seu exercício. 

Não obstante, a exigência social de uma postura punitiva do Estado face aos 
adolescentes aos quais se atribui a prática de ato infracional, aliada ao “bombardeio midiático”, 
que dissemina diuturnamente a imagem preconceituosa do “menor infrator”, provoca a criação de 
um estigma sobre a adolescência brasileira. 

Em outra de suas principais obras, Os Estabelecidos e os Outsiders, Norbert Elias traz os 
resultados obtidos a partir de uma pesquisa realizada por ele em uma pequena comunidade, 
situada próxima a Leicester, na Inglaterra, nomeada de forma fictícia como “Winston Parva”. Nela, 
a princípio, não se percebiam problemas de relacionamento entre seus moradores. Entretanto, na 
medida em que a pesquisa se desenvolvia, Elias observava profundas questões relacionais na 
comunidade, as quais, na opinião do sociólogo, nasceram a partir da divisão do vilarejo, durante 
seu desenvolvimento, em duas partes distintas: a parte antiga e a parte nova. 

Como a parte antiga era ocupada por moradores lá estabelecidos há décadas e a parte 
nova, por sua vez, fora construída e habitada recentemente, nesse caso por famílias oriundas de 
outras localidades, criou-se paulatinamente um processo de separação entre os moradores, o que 
Elias (2000) chamou de: established (estabelecidos), termo inglês que indica os grupos e indivíduos 
que ocupam posições de prestígio e poder, os detentores do bom gosto acerca das artes, da 
nobreza científica, das boas maneiras, dos distintos hábitos burgueses; e outsiders (os do lado de 
fora), termo que indica os não membros da “boa sociedade”, os que estão fora dela.  

Se prosseguirmos com nossa abordagem sobre a adolescência, podemos promover uma 
analogia da nossa presente reflexão com o fato observado por Elias nos idos dos anos 50. A 
sociedade, com suas regras e normativas construídas através dos tempos pelo processo civilizador, 
pode ser aqui concebida como os established, aqueles que estão aqui há mais tempo, os que têm o 
poder. A juventude, por sua vez, são seus novos membros, aqueles que chegaram há pouco, ou 
seja, os que buscam pela aceitação da sociedade, que ainda estão de fora, os outsiders. Podemos 
observar que, somente pelo fato de ser jovem, o sujeito já possibilitaria sua sujeição a esse olhar da 
sociedade sobre ele. Ao agregar o cometimento de uma transgressão, de um ato infracional, está 
então criado o estigma. 

Elias (2000) faz uma observação particular ao falar especificamente da relação entre as 
crianças e os adolescentes, membros dos grupos de established e e dos outsiders: 
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As crianças e adolescentes da minoria desprezada do loteamento habitacional eram evitados, 
rejeitados e tratados com frieza pelos colegas “respeitáveis” da “aldeia”, com um rigor e 
crueldade ainda maiores do que os reservados a seus pais, porque o “mau exemplo” que davam 
era uma ameaça às defesas dos jovens “respeitáveis” contra seus próprios impulsos internos de 
desregramento; e, como a minoria mais rebelde dos jovens sentia-se rejeitada, procurava 
revidar, portando-se mal de maneira ainda mais deliberada. Saber que, sendo barulhentos, 
destrutivos e insultuosos, eles conseguiam incomodar aqueles por quem eram rejeitados e 
tratados como párias funcionavam como um incentivo adicional... Para o “mau 
comportamento”. Eles gostavam de fazer exatamente as coisas que lhes eram censuradas, 
como um ato de vingança contra aqueles que os censuravam. (ELIAS, 2000, p.24) 

 
Assim, dialogando com Elias, podemos dizer que quanto mais estigmatizamos os jovens, 

quanto mais os apartamos da convivência social, quanto mais os privamos de sua liberdade, mais 
contribuímos para a criação de novas marcas sobre eles, o que, em contrapartida, provoca-lhes de 
novo um comportamento “anti-social”, propenso à agressividade, materializando os estereótipos 
que lhes são socialmente impostos. 

Punição, ao invés de provocar mudanças na atitude do adolescente ou jovem que 
cometeu um ato infracional, pode resultar em um efeito perverso, reforçando ainda mais o 
comportamento socialmente refutado.  Por isso, em lugar da penalidade, a ação socioeducativa 
propõe uma abordagem fundamentada na responsabilização, buscando estimular o adolescente ou 
jovem a refletir sobre os efeitos da sua atitude transgressora, as reais motivações que o levaram ao 
cometimento do ato infracional, os prejuízos provocados por sua ação e os possíveis caminhos para 
uma correção de rumos, para o rompimento com a trajetória infracional, inspirando-o para a 
construção de um projeto de vida. 

Nesse caso, ainda que exista um aspecto sancionatório, posto que a medida 
socioeducativa restrinja a liberdade e, em casos extremos, priva o adolescente dela, o processo 
socioeducativo cria espaços para o diálogo e para o estabelecimento de vínculos relacionais entre 
socioeducador e socioeducando. Por meio de um constante processo dialético e reflexivo, abrem-se 
possibilidades para o exercício de valores universais, para que o adolescente reconheça as 
consequências de sua atitude para ele próprio e os seus.  

Numa etapa posterior, na medida em que o processo se desenvolve, podem ser criados 
espaços para o exercício da alteridade, e para que o adolescente possa então compreender a 
situação da vítima ou das vítimas no momento em que o ato infracional ocorreu e refletir sobre as 
necessárias limitações da liberdade quando se assume de fato uma atitude cidadã e, portanto, 
civilizada. 

Caminhando para a conclusão deste capítulo, pois sabemos que não existe a mínima 
possibilidade de esgotar tal debate, dada sua complexidade, gostaríamos de voltar à nossa reflexão 
inicial. Nela percorremos uma abordagem acerca do longo espaço de tempo durante o qual o 
processo civilizador ocorreu, cristalizando paulatinamente as normas de conduta que culminaram 
em nossa contemporânea organização social.  

Podemos então reconhecer e compreender a dificuldade apresentada pela sociedade 
em aceitar o avanço que significa o processo socioeducativo aplicado ao adolescente ou jovem ao 
qual se atribui a prática de ato infracional. Podemos também imaginar a dimensão do desafio a ser 
suplantado até que esse imenso arcabouço de normas comportamentais, internalizadas durante 
séculos, possa ser redirecionado, em tal medida que, assim como hoje não é mais necessário 
esclarecer o porquê de sentarmos à mesa e utilizarmos talheres para nos alimentarmos, também 
não seja necessário explanar as diferenças que existem entre um adolescente e um adulto ou entre 
um crime e um ato infracional. 
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O pedagogo francês Cèlestin Freinet apresenta em sua obra, Pedagogia do Bom Senso, 
um de seus textos reflexivos mais conhecidos, no qual faz uma analogia entre o método utilizado 
pelos educadores e uma escada: 

 
O pedagogo preparara minuciosamente os seus métodos e, segundo dizia, estabelecera 
cientificamente a escada que permite o acesso aos diversos andares do conhecimento; medira 
experimentalmente a altura dos degraus, para adaptá-la às possibilidades normais das pernas 
das crianças; arranjara, aqui e ali, um patamar cômodo para se retomar o fôlego, e um corrimão 
benévolo amparava os principiantes (...) O pedagogo persegue os indivíduos obstinados em não 
subir pelos caminhos que considera normais. Mas terá ele perguntado a si mesmo, por acaso, se 
essa ciência da escada não seria uma falsa ciência e se não haveria caminhos mais rápidos e 
mais salutares, em que se avançasse por saltos e largas passadas? Se não haveria, segundo a 
imagem de Victor Hugo, uma pedagogia das águias que não sobem pela escada? (FREINET, 
2004, p. 14) 

 
De que adiantam regras e normas se aqueles aos quais elas são impostas não 

compreendem seu significado?Talvez, ao invés de criarmos regras e regras, estabelecendo 
caminhos pré-determinados para nossos jovens, devêssemos contribuir para “cultivar suas asas”, a 
fim de que eles possam alçar vôos mais altos que os nossos. 

Nós, que alcançamos a idade adulta, entre o limiar do segundo e o início do terceiro 
milênio, somos membros de uma geração que foi educada numa perspectiva de repressão e 
contenção. Hoje vivemos um desafio histórico ao recebermos como herança uma imensa 
responsabilidade: construirmos caminhos que nos permitam educar a partir de uma perspectiva de 
proteção e liberdade. 

 
 

 
 


