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Eda Terezinha de Oliveira Tassara  
Universidade de São Paulo 

ecisivamente, no Estatuto da Criança e do Adolescente —ECRIAD1 

(1990)— o Direito2 reconhece que a criança e o adolescente são 
pessoas em condição especial de desenvolvimento, muito embora, as 
análises das práticas jurídicas e das práticas sociais apontem para um 
recorrente desrespeito a essa condição. 

O Direito produz sentidos para determinados tipos de infâncias e 
adolescências e essa produção pode ser percebida, principalmente, quando 
questões de conflitos, envolvendo crianças e adolescentes, chegam às 
instâncias máximas do sistema de justiça ou quando essas questões 
requerem uma ação interventiva do Estado por meio de programas sociais. 

                                                           
1 O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal 9069/90) ficou popularmente 
conhecido como ECA, desde a sua criação em 1990 até por volta de 10 anos após sua criação. 
Um movimento de defensores desta lei buscou substituir essa sigla por ECRIAD, porque 
entendiam que a nomenclatura ECA se tornara pejorativa. Apesar de sermos sensíveis 
também àqueles que consideram “ECA” uma forma carinhosa de se referir ao Estatuto da 
Criança e do Adolescente, como a professora Silvia Leser de Mello, optamos por adotar, 
neste trabalho, “ECRIAD” como sigla do Estatuto. 
2 Apesar de haver várias definições do Direito, achamos pertinente registrar as ideias de 
Santos (1988) para quem o direito é “o conjunto de processos regularizados e de princípios 
normativos, considerados justiciáveis num dado grupo, que contribuem para a criação e 
prevenção de litígios e para a resolução destes através de um discurso argumentativo, de 
amplitude variável, apoiado ou não pela força organizada”. 

D 
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Pretendemos desenvolver este tema abordando dois pontos: no 
primeiro momento, iremos discutir os avanços e as limitações dos direitos 
das crianças e dos adolescentes no Brasil apontando que o “legal” e o 
“social” caminham juntos. No segundo momento, apresentaremos uma 
pesquisa em que analisamos a atuação da justiça, em casos que envolvem 
conflitos com crianças e seus familiares, demonstrando assim o aspecto 
ideológico dos discursos jurídicos sobre esses sujeitos. 

O atual direito da criança e do adolescente: avanços e limites 

“O ECA não foi uma dádiva do Estado, mas 
uma vitória da sociedade civil” 

(SILVA, 2005, p. 36) 

A epígrafe utilizada nesse tópico já apresenta o foco sobre o qual 
queremos tecer algumas reflexões a respeito do ECRIAD anunciando, pelo 
discurso, que se trata de uma análise política do direito. 

Bobbio (1992) em sua obra clássica “A era dos direitos” nos diz que 
ao buscar o fundamento de um direito há de diferenciar-se, caso se trate de 
um “direito que se tem ou de um direito que se quer” (p.15). 

No primeiro caso, explica o autor, há de ver se há uma norma válida 
que o reconheça e, no segundo caso, há de se buscar “boas razões para 
defender a legitimidade do direito em questão e para convencer o maior 
número de pessoas a reconhecê-lo” (p.15). 

Em se tratando especificamente do Direito da Criança e do 
Adolescente, creio que caberia reconhecer a necessidade de buscar esses 
dois fundamentos para tal direito: a norma e a legitimidade da norma. Isso 
porque mesmo o tendo reconhecido Direito da Criança e do Adolescente —
expresso em Leis— a legitimidade desse muitas vezes é posta em questão, 
principalmente nessa época em que se fortalece, por meio de divulgação 
midiática, uma percepção de ineficácia principalmente no combate a 
violência juvenil. 
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No primeiro caso, a norma válida está expressa na lei 8.069/90 
intitulada Estatuto da Criança e do Adolescente e no segundo, temos uma 
série de trabalhos científicos além de experiências cotidianas de grupos 
populares que nos fazem crer, cada vez mais, que este direito é necessário 
para se construir uma sociedade mais igualitária e, portanto, mais favorável 
ao desenvolvimento saudável e integral de todas as crianças e adolescentes. 

Mas, Bobbio talvez defenderia que, em se tratando dos direitos das 
crianças e dos adolescentes, o problema maior de nosso tempo seria o de 
protegê-lo e não o de fundamentá-lo. Porque como diz o autor a respeito dos 
direitos do homem “o problema que temos diante de nós não é mais filosófico, 
mas jurídico e, num sentido mais amplo, político” (p.25). Assim não se trata 
mais de convencer a comunidade em geral da necessidade de proteção de 
nossas crianças para viverem e crescerem em condições favoráveis às suas 
plenas potencialidades enquanto seres humanos; assim como não se trata mais 
de convencer que a educação, formal e/ou informal é importante porque ela 
pode ser um meio de aprendizagem e exercício da cidadania; que a saúde, o 
lazer e a convivência familiar e comunitária, quando de qualidades, trazem 
condições mais favoráveis para o crescimento integral das pessoas. Trata-se 
agora, de garantir todos esses direitos, impedindo que “apesar das solenes 
declarações, eles sejam continuamente violados” (p.25). 

Os direitos sociais —e localiza-se aqui a maioria dos direitos da 
criança e do adolescente elencados no ECRIAD—, são aqueles que surgem 
no século XX como consequência do entendimento que a felicidade 
humana não seria garantida somente com a proteção dos homens contra o 
Estado (direitos do homem), mas também com a proteção dada pelo próprio 
Estado (VELLOSO, 2003). 

Neste sentido, a Constituição Federal Brasileira de 1988 —CF/88— 
dispõe que são direitos sociais e, portanto, dever do Estado: a educação, a 
saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a 
proteção à maternidade e a infância e a assistência aos desamparados 
(Artigo 6º da CF/88). Esses direitos se desdobram em outros tantos como, 
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por exemplo, no que se refere ao direito ao trabalho, o direito à organização 
sindical e o direito à greve dentre outros. 

Ainda no que se refere aos direitos sociais, a Lei Orgânica de 
Assistência Social —LOAS— traz como um dos princípios a sua 
universalização mesmo que fundamentalmente, os direitos sociais seriam 
para aqueles que estão em condições sociais desiguais em relação aos demais. 

Nesse âmbito o Estatuto da Criança e do Adolescente rompeu com 
uma tradicional forma de entender e realizar a assistência à infância e 
juventude3 no Brasil, principalmente, ao assegurar a universalização desses 
direitos, colocando todos aqueles que estão abaixo da idade de 18 anos sob 
a mesma condição jurídica. 

Na verdade, assegura Mendonça (2002) que foi já a partir dos anos 80 
do século passado que a política de assistência social se reordenou, 
estabelecendo novos parâmetros para as intervenções públicas com crianças 
e adolescentes “a partir da adoção de princípios como descentralização, 
participação social e universalização da atenção, visando reduzir a exclusão 
social e garantir a equidade no plano dos direitos” (p. 115). Nos lembra 
ainda Silva (2005) serem esses marcos os quais possibilitaram emergir a 
grande mobilização nacional, com repercussão internacional, em prol da 
construção de novos direitos para crianças e adolescentes brasileiros a partir 
das críticas à mentalidade social e às práticas jurídicas fundamentadas no 
Código de Menores de 1979. 

Com isso decorre uma reflexão inovadora do conceito de 
criança/adolescente em oposição ao conceito de “menor”, adotando a partir 
deste marco, no plano legal e social a primeira forma de nomeação em 
detrimento da segunda, “buscando desfazer estereótipos criados a partir da 
associação entre menor, crime e delinquência” (MIRAGLIA, 2005, p. 84), 

                                                           
3 O termo juventude é utilizado de forma diferenciada do termo adolescência por vários autores. 
Porém neste texto iremos considerá-los como simular considerando todas aqueles sujeitos que se 
encontram na faixa etária de 12 a 18 anos, como estabelece o Estatuto da Criança e do 
Adolescente. Para maiores esclarecimentos consultar Rosa, Ribeiro Júnior e Rangel (2007). 
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assim como romper com a tradicional forma de tratamento dispensado às 
crianças e aos adolescentes pobres, antes colocado na condição de 
irregularidade e, portanto, “merecedores” da intervenção estatal sociojurídica 
(RIZZINI, 1995). 

A principal inovação do ECRIAD é que ele expressa o paradigma da 
proteção integral, incorporando o reconhecimento de que as pessoas com 
idade inferior a 18 anos estão em estado especial de desenvolvimento e 
transforma os anseios populares em proposições mais explícitas e mais 
articuladas para as práticas tanto jurídicas quanto sociais com a parcela 
infanto–juvenil. 

Sendo assim, os principais pontos do Estatuto, destacados como 
inovadores, se relacionam ao reconhecimento do estado especial de 
desenvolvimento humano em que se encontram as crianças e os adolescentes, 
rompendo, por um lado com o paradigma da pobreza como norteador das 
ações assistenciais em prol da infância e, por outro, diferenciando o direito 
destes em relação aos direitos dos adultos. O que vale agora é a consideração 
que é devido ao seu estado de desenvolvimento e das necessidades que 
decorrem deste estado que crianças e adolescentes devem ser tratados de 
forma distinta e prioritária. Assim, seu direito é afirmado pela positividade de 
seu valor e não pela falta ou carência de sua condição. 

De acordo com vários autores, destacamos como positivos os seguintes 
pontos do ECRIAD: a) A defesa de uma educação voltada para o pleno 
exercício da cidadania e da qualificação para o trabalho, assegurando 
igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola, bem como a 
garantia da participação da criança, do adolescente e da família na vida escolar 
(LEAL, 2004); b) O reconhecimento da necessidade de ter uma família e uma 
comunidade de pertença, combatendo a institucionalização de crianças e 
adolescentes e, ajudando a promover as famílias em condições básicas de 
acolhimento para criarem seus filhos (RIZZINI, et al., 2006); c) A amplitude 
no reconhecimento dos direitos individuais como o direito à liberdade, ao 
respeito e à dignidade que possibilitam o reconhecimento do valor de si e o 
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valor do outro, fundamentando a construção de relações de alteridade 
(MELLO, 1999); d) O combate ao trabalho infantil —em qualquer hipótese e a 
busca da compreensão de que o trabalho para jovens só pode ser reconhecido 
quando este trouxer ganhos para a formação integral desse jovem— em 
concordância com os estudos e comprovações científicas que mostram os 
impactos danosos do trabalho infanto–juvenil para o desenvolvimento dos 
mesmos, afetando, principalmente, sua saúde, seu processo de escolarização e 
de formação de identidade (CAMPOS e FRANCISCHINI, 2003) além dos 
benefícios socioeconômicos advindos do investimento na busca da erradicação 
do trabalho infanto–juvenil no Brasil (KASSOUF, DORMAN e ALMEIDA, 
2005); e) A promoção da democratização da coisa pública institucionalizando 
a participação popular por meio dos Conselhos Tutelares e Conselhos de 
Direitos (SILVA, 2005), para citar apenas alguns. 

Se, por um lado, temos várias referências gloriosas à nova lei, por 
outro, alguns autores tecem críticas e apontam suas limitações, apesar de 
também reconhecerem seus méritos. Destacaremos duas críticas 
importantes: a) No campo da participação o Estatuto não conseguiu garantir 
o direito de todos aqueles que agora são considerados “sujeitos de direitos”. 
Essa limitação se estabelece, paradoxalmente, também pelo reconhecimento 
do estado de desenvolvimento em que se encontram esses sujeitos. Assim 
questiona Sales (2004, p. 220): “Como falar de política a propósito de um 
segmento social ainda em desenvolvimento?” lembrando que todas as ações 
de defesa da criança são protagonizadas por adultos4; b) No que se refere ao 
direito dos jovens em conflito com a lei, há limitações intrínsecas no 
Estatuto, principalmente, referente às garantias processuais penais, que uma 
vez não reconhecidas como necessárias, acabam por potencializar formas 
de punição severas sob a pretensa ação educativa coercitiva (GUINDANI, 
2005; MIRAGLIA, 2005). Disso decorre que o número de adolescentes que 
recebem medidas privativas de liberdade é grande e desproporcional aos 

                                                           
4 A autora ressalta que, em raros casos o protagonismo dos movimentos sociais em prol dos 
direitos das crianças e dos adolescentes são compartilhados com crianças e adolescentes 
como, por exemplo, no Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua. 



 

275 

que recebem outras medidas, sendo que, se analisarmos as motivações para 
a aplicação da medida de internação, veremos que, pela gravidade das 
ações, muitos adolescentes poderiam estar cumprindo outra medida menos 
drástica para sua vida (ROSA, RIBEIRO JÚNIOR E RANGEL, 2007). 
Além disto, são constantes as interpretações errôneas sobre as medidas 
socioeducativas, gerando o mito da impunidade (VOLPI, 2001). Mas há de 
se destacar, como a mais contundente crítica ao ECRIAD (na nossa 
avaliação), aquela elaborada por Silva (2005): as mudanças e reformas 
incorporadas pelo ECRIAD, na verdade, fazem parte “do jogo pelo poder e 
acompanham as reconfigurações societais” nas sociedades de capitalismo 
avançado. Sendo assim, são “inerentes às reformas institucionais legais e 
burocráticas, que na fase da mundialização do capital se revestem de 
discursos democráticos para continuar operando na reprodução do sistema 
de dominação” (p.45). 

Acreditamos que essas duas críticas indicam os principais desafios 
que temos que enfrentar na luta pela efetivação do direito da criança e do 
adolescente. Por isso mesmo esse debate do direito da criança e do 
adolescente tem que prosseguir, tendo como parâmetros os ideais 
emancipatórios, por um lado, e as configurações sociais, econômicas e 
políticas atuais, por outro, para continuarem vivas as tensões que estiveram 
presentes em sua proposição e preservar sua história sem desvios. 

Uma aplicação do Direito: analisando o discurso jurídico 

“O mapa, o poema e o direito, embora por 
diferentes razões, distorcem as realidades 
sociais, as tradições ou os territórios, e todos os 
fazem segundo certas regras”.  

(SANTOS, 2005, p. 198) 

Em 2003 concluímos uma pesquisa, desenvolvida no doutorado, cujo 
objetivo consistiu em compreender o discurso jurídico a respeito da 
violência de pais contra filhos —crianças ou adolescente— (ROSA, 2004). 
Para tal, analisamos os argumentos adotados para emissão de juízos 
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presentes nas sentenças de nove processos configurados no artigo 136 do 
Código Penal Brasileiro: 

Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, 
guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou 
custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, 
quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando 
de meios de correção ou disciplina: 
Pena — detenção de 2 (dois) meses a 1 (um) ano, ou multa. 
§ 1º Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave:  
Pena — reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. 
§ 2º Se resulta a morte: 
Pena — reclusão, de 4 (quatro) a 12 (doze) anos. 
§ 3º Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço), se o crime é praticado 
contra pessoa menor de 14 (quatorze) anos. 

Os nove processos abrangiam todo o universo de processos 
conclusos, no período de janeiro de 1995 a dezembro de 2000, e existentes 
nas três varas criminais de um município da região metropolitana de 
Vitória/ES. O município comparecia como um dos mais recorrentes nos 
registros da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de 
Vitória que é a única delegacia especializada em crimes contra crianças e 
adolescentes no Estado.  

O material da pesquisa consistiu nas sentenças judiciais5 e a análise 
dos dados foi realizada à luz da lógica (ARAÚJO, 2001) e dos sistemas de 
significação (PIAGET, 1989). 

Piaget (1989) distingue dois tipos de sistemas de significação: o 
lógico e o não lógico que dão visibilidade à lógica do pensamento humano, 
tanto na forma como um tal pensamento se estrutura, quanto nos conteúdos 
e valores pessoais e/ou sociais que estão presentes nos discursos. 

Os sistemas de significação lógicos e os sistemas de significação não 
lógicos dependem de implicações significantes e, consequentemente, das 
inferências. A diferença é que nos sistemas lógicos as implicações são 
                                                           
5 Outras análises foram feitas dos processos, porém, neste texto, iremos tratar exclusivamente 
das sentenças. 
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lógico–matemáticas; já nos sistemas de significações não lógicos, as 
implicações são individuais, construídas com as experiências que se têm ao 
longo da vida. 

A lógica é definida por Kant (1992) como “a ciência das leis 
necessárias do entendimento e da razão em geral ou (...) da mera forma do 
pensamento em geral” (p.30). Copi (1978), por sua vez, a define como “o 
estudo dos métodos e princípios usados para distinguir o raciocínio correto 
do incorreto” (p.19). 

Ao reconhecermos a máxima, segundo a qual, “o direito é a arte da 
argumentação”, consideramos que o discurso jurídico é composto em sua 
maioria de argumentos, visto que, “além de diversos outros fatores, tais 
como emocionais, psicológicos, utilitários e outros, um dos principais 
fatores envolvidos no convencimento de um interlocutor é um raciocínio 
bem articulado” (ARAÚJO, 2001, p. 4). 

Os resultados do nosso estudo apontaram uma produção maciça de 
raciocínio falacioso, produzindo sentidos para a violência, a família, a 
autoridade dos pais e para a infância6. 

No que se refere à violência observamos o uso excessivo de 
paráfrases que serviram, em todos os processos, para aliviar a gravidade dos 
fatos, sendo utilizadas, quase sempre, com omissões de elementos 
discursivos que qualificavam a gravidade dos casos. Nos nove processos 
analisados, por exemplo, a palavra “violência” não constou uma vez sequer 
no discurso dos juízes. 

A tortura é outra qualidade de crime que parece não existir para 
crimes contra crianças, é o que podemos inferir dos nossos dados. Apesar 
de os crimes terem sido narrados de maneira a demonstrar um tal caráter, 
nenhum juiz admitiu essa tipificação nos seus discursos. 

                                                           
6 Apesar de termos iniciado o estudo com a intenção de estudarmos os crimes cometidos contra 
crianças e adolescentes, todos os processos, por nós analisados, eram referentes às crianças. 
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 (...) o G. passou a dar vários tapas na filha R. e em ato contínuo 
pegou a criança por um braço e uma perna, sentido horizontal, 
socando-a contra o chão por várias vezes, só parando quando a 
criança virou os olhos e ficou toda mole parecendo estar morta, que o 
G. não atendeu aos pedidos de clemência da depoente a qual 
implorava que ele parasse de espancar a criança indefesa (...) 
(Depoimento de uma testemunha — Caso 1) 
(...) quando sua mãe chegou do trabalho e deu pela falta da carne e 
dos perfumes, deu uma surra de fio na informante e em sua irmã P., 
que conseguiu fugir; que após apanhar a informante ficou chorando, 
tendo sua mãe esquentado uma colher e passado em seu rosto, 
enquanto as primas A. e N. e as vizinhas J. e P. a seguravam para 
que não fugisse(...) (Depoimento da criança — Caso 7) 

A família e a autoridade dos pais foram conteúdos subjacentes na 
maioria dos discursos. A falta de argumentação constatada nos processos 
permitiu, que os fatos concretos constituídos pelos crimes se 
transformassem como em uma forma “mágica”, no decorrer de todo o 
processo, e acabassem sendo resumidos numa versão bem distante da que 
deu origem ao inquérito. Em última análise, através do seu discurso, o 
sistema jurídico produz uma imagem de sociedade tolerante aos castigos 
aplicados pelos pais, na qual os interesses pela manutenção da família 
sobressaem em relação aos interesses da prática da justiça. Isso pode ser 
demonstrado nas análises dos enunciados a seguir. 

É de salientar que em virtude da pobreza da família e do estado que a 
acusada se mantinha, junto com seu companheiro, grande parte do 
dia embriagados, tal providência era melhor para a menor F., que não 
teve os problemas de seu outro irmão que vivia na rua a ponto de não 
mais retornar para casa. Aparentemente ela não corria nenhum 
perigo no trabalho que executava. (Discurso do juiz — Caso 2) 

Este enunciado foi emitido por um juiz ao sentenciar sobre o caso em 
que a mãe “consentiu” que sua filha, de 10 anos, trabalhasse na casa de um 
senhor —realizando os trabalhos domésticos e cuidando de uma criança de 
cinco anos (filho desse senhor), além disso foi forçada a manter relações 
sexuais com este senhor por vários anos— todas essas práticas eram de 
conhecimento da mãe. 
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O raciocínio do juiz adota como premissas: a) A família vive em 
grande pobreza; b) A mãe e seu companheiro mantêm-se, grande parte do 
dia, embriagados; e como conclusão: É melhor para a criança ficar em 
companhia do acusado e prestar todos os serviços. 

(...) Dada a palavra ao MP, este assim se manifestou: ’tendo em vista 
que com a oitiva da criança e seus genitores nesta audiência ter 
ficado provado que a surra dada pela mãe da criança na mesma foi 
com o intuito de corrigir na sua educação, não tendo trazido nenhum 
dano à criança, opino pelo arquivamento do presente procedimento’. 
(Discurso do MP presente na sentença — Caso 8) 

Esse segundo enunciado trata do discurso do MP, em um caso em 
que a criança foi surrada, com um fio, porque não havia feito os serviços 
domésticos, conforme o gosto da mãe. Nele podemos depreender as 
seguintes premissas: a) O castigo aplicado pela acusada à vítima teve intuito 
educacional; b) A surra dada pela mãe não trouxe nenhum dano à criança; e 
a conclusão: o processo deve ser arquivado. 

Esses raciocínios, além de exporem a fragilidade da imposição de 
limites jurídicos nos casos de violência contra crianças, reforçam uma 
ideologia em que os ideais de família e os valores sociais (principalmente 
do trabalho e da obediência aos pais) contribuem para lastrear declarações 
como “isso é violência” ou “isso não é violência”. 

Todas essas considerações já denunciam a forma como as crianças 
eram consideradas, principalmente, nos discursos jurídicos. Silenciadas nos 
processos, as vítimas ficaram à mercê dos operadores do direito. Dos nove 
processos, somente em, três, as vítimas tiveram voz nos inquéritos policiais. 
Daí por diante seu depoimento só comparecia fragmentado nos discursos 
dos operadores do direito ou do Juiz. 

A despeito das idades das crianças, no momento da instauração dos 
inquéritos, que variaram entre recém-nascidos e 12 anos7 (sete crianças 

                                                           
7 Apesar do ECA estabelecer o limite de 11 anos para criança, analisaremos o caso, 
considerando esse sujeito também como criança, visto que, quando foi vítima ela tinha 11 anos. 
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estavam acima da idade de sete anos), descumpria-se a prerrogativa 
estatutária de serem consideradas e respeitadas como sujeitos de direitos. 
Além disso, à época da sentença, elas já estavam bem mais crescidas visto 
que, em média, o tempo decorrido entre a instalação do inquérito e a 
sentença era de 2 anos. A criança recém-nascida, por exemplo, tinha quatro 
anos quando a sua mãe foi julgada. 

Depreendeu-se dos discursos que a infância não possuía 
características e peculiaridades que as tornassem merecedoras de cuidados 
especiais e proteção integral. Esse discurso foi corroborado em todos os 
processos, independente das características do crime que haviam sofrido. 

Essa imagem da infância esteve ancorada na descrição de uma certa 
pobreza que imprime aos sujeitos, condições concretas de vida tomadas 
como naturais à sua condição, como no discurso do juiz no caso dois, 
descrito acima. Dessa forma, no decorrer dos processos se sublima a 
infração e os fatos passam a serem justificados por condições naturalizadas. 

Dos nove processos, somente, em um foi dado uma sentença 
condenatória do réu. Neste o réu foi pego em flagrante e só se manteve 
apreendido porque não teve R$ 80,00 reais para pagar a fiança. Dada a 
sentença condenatória o tempo de apreensão, imposto pelo juiz, foi menor 
do que o tempo que já havia passado na prisão (quatro meses), sendo então 
isento das custas processuais como forma de “reparar” esse tempo 
cumprido a mais. 

Em outros estudos realizados no judiciário foram encontrados 
resultados semelhantes ao nosso, no que se refere, ao reconhecimento de 
uma certa tendência, em se utilizar uma forma distorcida do Estatuto, ou 
simplesmente de negligenciá-lo (MIRAGLIA, 2005; COSTA, 2005; 
TOMAZELLI, 2007). 

Miraglia (2005), ao acompanhar as audiências de julgamento de 
jovens, pôde constatar que, além de serem conduzidas com uma certa 
informalidade, houve também, pouca preocupação com as garantias 
processuais conquistadas com o ECRIAD. Outra constatação da autora foi 
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que, as sentenças tinham o caráter de lição, entendida pelos juízes como 
uma atitude pedagógica por parte deles. No entanto essas “lições” 
compreendiam gritar com os jovens, fazer seus familiares chorar, fazer 
comparações e ameaças etc. 

Costa (2005) concluiu, em sua pesquisa, que existe uma face punitiva 
em todas as medidas socioeducativas e como Miraglia, que o desrespeito às 
garantias processuais, associado às características do cumprimento das 
medidas, são os principais indícios da negação de direitos especiais aos 
adolescentes. Os resultados encontrados por Tomazelli (2007) não se 
distanciam destes outros. A autora analisou processos referentes a 
adolescentes autores de ato infracional, concluindo que as questões jurídicas 
processuais se sobrepõem às questões de ordem psicossocial e, os processos 
acabam sendo formalidades, por meio das quais, se impõem um discurso 
jurídico acrítico e individualizante quando se analisam os acontecimentos 
qualificados como infrações. Neles, se observa também que, a defesa da 
sociedade excluiu a defesa do adolescente, demonstrando um claro viés 
jurídico de culpabilização dos jovens. Neste estudo, a autora, mostrou que 
nenhum outro discurso questiona o discurso competente do juiz. 

A título de conclusão 

Percebemos nesta exposição que a produção das infâncias e 
adolescências pelo direito perpassam caminhos diversos. Por um lado, a 
histórica conquista jurídica, em prol das crianças e adolescentes, tem um 
importante marco em 1990, com a promulgação do ECRIAD. Porém, se, por 
um lado, essa lei instrumentalizou e potencializou mais as lutas populares 
pelos direitos das crianças e adolescentes, por outro, permitiu dar maior 
visibilidade às injustiças e aos desrespeitos constantes existentes no Brasil. 

É fato que, no cenário mundial, o Brasil possui uma das melhores leis 
de defesa dos direitos da criança e do adolescente, embora isso não garanta 
sua aplicação, quando da sua violação e, da necessidade de implementação 
de políticas públicas. Da mesma forma, o sistema de justiça não consegue 
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garantir o cumprimento do Estatuto ao lidar com casos particulares porque, 
entre outras razões, o que rege as decisões judiciais são os valores e 
interesses daqueles que regulam a sociedade. 

O descumprimento da lei, no aspecto da falta de reconhecimento da 
violência nas relações familiares, reproduz a ordem violenta que permeia as 
relações dos homens em todas as suas instâncias. 

Ao agir dessa forma, o sistema jurídico fortalece o espaço doméstico, 
legitimando o seu mecanismo de poder, ao passo que alivia os mecanismos 
de poder do espaço da cidadania, fortalecendo a família e o parentesco e, 
enfraquecendo o Estado, enquanto espaço de domínio do público, ou do 
bem comum (SANTOS, 1999). 
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