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 RESUMO 

 

 

SOUZA, Jessica Ferreira de Queiroz de. O papel do Estado na proteção a crian-

ças e adolescentes que praticam atos infracionais. Trabalho de conclusão de 

curso (monografia). Rio de Janeiro: UNIABEU, 2017. 

 

 

Esta monografia pretende compreender o papel do Estado no sentido de 

promover a proteção do infanto-juvenil autor de ato infracional. Trata-se de uma 

pesquisa qualitativa, que se embasará em revisões bibliográficas dentro do tema 

proposto. O texto busca fazer uma análise sobre as ambiguidades das políticas pú-

blicas voltadas para esse público em questão. Para tanto, será apresentada a histó-

ria social da infância e da família e o percurso realizado até serem tuteladas pelo 

Estado. Além disso, apresenta as leis e instituições que foram criadas com discursos 

de proteção, mas que sua prática é de violência objetiva, moral e subjetiva, promo-

vendo a exclusão por meios de discursos de integração. Junto a isto, em um contex-

to histórico, será abordada a questão da proteção frente a uma sociedade que passa 

de soberana a disciplinar e posteriormente a uma sociedade de controle. O texto 

discute os termos de igualdade e liberdade dentro de uma perspectiva do ECA e ten-

ta compreender as lógicas que movimentam o poder do Estado em relação a essa 

lei, sob a lógica da biopolítica. Os discursos protetivos das políticas públicas volta-

dos à infância e a adolescência que na pratica não se sustentam, têm como finalida-

de disciplinar, controlar e punir especificamente a criança pobre. 

O texto busca através dessa trajetória, compreender a partir de qual interven-

ção Estatal é possível promover a proteção ao infanto-juvenil; autores de atos infra-

cionais. No tocante aborda não apenas as políticas públicas, mas os efeitos afetivos 

que essas produzem e fazem circular no meio da sociedade o sentimento de de-

samparo. 

 

Palavras-chave: proteção; Estado; infanto-juvenil; Políticas públicas; ECA; biopolíti-

ca; desamparo. 

 



 
 

 

         ABSTRACT 

 

 

SOUZA, Jessica Ferreira de Queiroz. The role of the State in protecting children 

and adolescents who commit infractins. Project Course Conclusion (monograph). 

Rio de Janeiro: UNIABEU, 2017. 

 

 

This monograph aims to understand the role of the State in order to promote 

the protection of children and the author of "Act. Being a qualitative research that will 

support in bibliographic reviews and articles within the theme proposed. The text 

seeks to make a review about the ambiguities of the public policies geared to this 

audience. To do so, will be presented the social history of childhood and the family, 

and the way you do it until they are guided by the State. Protective speeches public 

policies aimed at children and adolescents, that don't hold up, having as purpose to 

discipline, control and punish specifically the poor kid. In addition, presents the laws 

and institutions that were created with speeches, but that your practice is objective, 

subjective and moral violence, promoting the deletion by means of integration. Next 

to this, in a historical context will be addressed the issue of protection against a soci-

ety that goes from sovereign to discipline, and then to a control society. The text dis-

cusses the terms of equality and freedom within a perspective of ECA and tries to 

understand the move in the power of the State in relation to this Bill, who under-

stands this under the logic of biopolitica. The text search through this trajectory un-

derstand from that State intervention is possible to promote the protection of children 

and youth authors of acts infracionais. As far as tackles not just public policies, but 

the emotional effects that these produce, circulating in the middle of society the feel-

ing of helplessness.  

 

Keywords: protection; State; children and youth; Public policies; ECA; biopolitics; 

helplessness. 
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SAINDO DAS IDEIAS RASAS 

 

Desculpe-me interromper o silêncio do seu sossego ou desassossego, po-

rém, trago-lhes alguns discursos rasos que de uma maneira geral vem levando a 

sociedade a representações de padrões hegemônicos. Esses discursos, de forma 

intrínseca, nos movem sem que possamos nos dar conta de que somos movimenta-

dos; ou, pior, manipulados. Essa naturalização implícita vem cooperando para uma 

violência subjetiva e objetiva do sujeito, o que coloca em risco sua condição enquan-

to ser humano por deixar de viver e passar a sobreviver. 

Este é um convite a uma reflexão mais profunda e também um desafio a sair 

da parte rasa e mergulhar. Para isso é necessário permitir-se implicar. No entanto, 

esse processo de se implicar não é fácil, mas algo que causa incômodo, inquieta-

ções, angústia e dores. 

Thordeskiny (1977), diz em “A revolução Russa” que a dor produz força para 

que venhamos a lutar e as pessoas não vão à luta com alegria, mas com dor e pela 

dor de não suportar mais. Isso é sair da parte rasa! Se libertar desses discursos ilu-

sórios, atentar-se a essas variações de violências visíveis e invisíveis que permeiam 

nosso modo de se relacionar com o outro. Somos seres complexos demais para nos 

formatarmos em discursos tão rasos e pautados em lógicas que possuem um dis-

tanciamento tão grande de nós. E mesmo tão distante ela se mistura a ponto de se 

acreditar que já faz parte do próprio ser. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho é resultante de revisões bibliográficas, e corresponde a 

uma pesquisa de cunho qualitativo que passou por algumas modificações. A priori, o 

objetivo era entender a questão do abandono (objetivo, subjetivo e moral) por parte 

do Estado a crianças e adolescentes que praticavam atos infracionais. Ao longo da 

pesquisa, seguiu-se a linha que parte do princípio de que não existe abandono, mas 

sim desamparo, em que o Estado promove intencionalmente esse sentimento de 

desamparo para se legitimar como força maior (Safatle, 2016).  

A pesquisa se objetiva em compreender as funções do Estado para promo-

ver a proteção a crianças e adolescentes que praticam atos infracionais, visto que 

atualmente existem diversas situações de violações de direitos que envolvam estes. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) que possui políticas voltadas para o 

público infanto-juvenil, abre margem para diversas discussões quanto à sua eficácia. 

Apresenta discursos “bons”, entretanto, sua prática não abrange a nível universal 

como se propõe, afora as ambiguidades destas políticas públicas de proteção. 

O presente trabalho será apresentado em tópicos, primeiramente com a his-

tória social da infância e família através do olhar de Phillip Ariès (1981) e Ligia Regi-

na Klein (2012). A autora irá discutir o sentimento de infância como algo que vai para 

além do que se propunha a pensar Ariès. Apresenta o fator socioeconômico para 

dizer que a infância e adolescência não se limitam ao sentimento, pois também pre-

cisa ser levado em consideração os seus determinantes socioeconômicos e destaca 

a infância que estava nas fábricas ( crianças que trabalhavam nos setores fabris,  

com trabalho pesado que por não suportarem as demandas que eram impostas, 

acabavam por vir a óbito precoce)  ao argumentar que esta foi ignorada por Ariès 

(1981) embora esta fosse a realidade da maioria das famílias. 

No tocante, o texto discorre sobre o surgimento das instituições que promo-

veram a proteção no âmbito social a esse infanto-juvenil, que traz como ponto de 

partida a família e a igreja com as obras de caridade. E então, a política se apropria 

gradativamente de determinados territórios e é nesse contexto que surgem as filan-

tropias. Tudo isso ocorre dentro de um contexto Europeu, que se articula com o tópi-

co posterior, que fala da assistência no contexto Nacional e mostra como o Brasil 

sofreu influência dos países Europeus no que diz respeito a esse molde de paterna-
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lização, em que, aos poucos, o Estado tutela essa infância ao ponto de ter controle e 

domínio sobre ela. O Estado cria políticas públicas voltadas para o público em ques-

tão com dispositivos pautados em discursos de proteção, mas que violam direitos e 

punem crianças pobres. Visto que a pobreza se insere no campo da periculosidade, 

classifica-se dessa as famílias vulneráveis socialmente como perigosas, passíveis 

de julgamento pelo crime que poderiam vir a cometer. Nesse sentido, o Estado afas-

ta a criança da família pobre com o surgimento das instituições de abrigo; como a 

Fundação Estadual para o Bem-Estar do Menor (FEBEM), que se instauram com 

discursos de melhoria de vidas, porém com práticas violentas. Dentro deste contexto 

que emerge a ideia de construir um projeto de nação através da criança, numa pers-

pectiva de futuro para salvar o Brasil, uma vez que o surgimento desses dispositivos 

foi no cenário de ditadura militar. No entanto, Scheinvar (2009), uma das autoras 

que compõem o corpo teórico desta pesquisa, ressalta que a FUNABEM/FEBEM 

não veio investir no pobre, mas sim nos criminosos e desviantes. Essas políticas 

estavam ancoradas a uma “doutrina de situação irregular”, que servia tanto para os 

necessitados quanto para os criminosos. A autora nos propõe a pensar que todas as 

políticas são permeadas por relações de poder e que precisamos entender e modifi-

car a lógica que rege tais relações. 

Faz-se necessário o presente estudo para colaborar com a compreensão 

dessa dinâmica de proteção à criança e ao adolescente que praticam atos infracio-

nais. Essa proteção é de responsabilidade divisória entre Estado, família e socieda-

de civil a fim de destiná-la ao infanto-juvenil, no entanto os mesmos que são respon-

sáveis por proteger são os que promovem riscos de violência e violação de direitos. 

No quarto tópico desta pesquisa, cita- se Agamben (2015) que defende que não es-

tamos tão distantes dos campos de concentração e extermínio, onde o homem é 

“reduzido integralmente a vida nua”. O autor apresenta o campo como modelo de 

biopolítica, sendo esta a lógica das políticas de proteção. 

No quinto tópico, os conceitos de igualdade e liberdade trazidos por Bobbio 

(2000) serão articulados ao ECA. Nos anos 1990, o ECA - com a chamada proteção 

integral a nível universal foi estabelecido para promover a criança e o adolescente a 

cidadão, sujeito de direito, embasados nos discursos de igualdade e liberdade pau-

tadas pela constituição de 1988. No entanto, Scheinvar (2009) e Nascimento (2014) 

esclarecem que o ECA não tem como objetivo promover a igualdade como a conhe-

cemos, mas sim a igualdade e liberdade em um sentido ambíguo. As autoras em 
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questão salientam que vivemos numa sociedade de controle, onde as políticas são 

feitas para se ter controle sobre as vidas e sobre os corpos. Assim como todas as 

políticas, o ECA também tem suas relações de poder que igualmente funciona sob a 

lógica da biopolítica, mantendo-se como uma continuidade do Código do Menor e 

não uma ruptura. Mudou o discurso, mas a lógica permanece a mesma. 

Por fim propõe-se a uma reflexão sobre como o Estado se compromete na 

proteção do infanto-juvenil; por meio de políticas públicas que podem ser considera-

das ilusórias e ambíguas por promoverem muito mais a violação de direitos do que 

os direitos em si. Ao logo dos tópicos que constituem o presente trabalho, questões 

referentes às funções do Estado serão abordadas, no que se refere à proteção a 

crianças e adolescentes que praticam atos infracionais, sob o viés da psicologia so-

cial. Buscamos compreender através dessas lógicas já explicitadas, como o Estado 

consegue controlar e dominar até o mais íntimo do sujeito e de igual forma como 

essas políticas de proteção funcionam como um dispositivo de produção de afetos. 
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2 UM BREVE HISTÓRICO SOBRE A INFÂNCIA  

 

“Porque há o direito ao grito. Então eu grito.” (Clarice 

Lispector).  

                     

 Como bem coloca Ariès(1981) , a infância na sociedade tradicional era as-

sim considerada apenas em seu período mais delicado, pois quando esta assumia 

uma autonomia física logo era misturada ao mundo da pessoa adultícia. A criança 

passava a partilhar da mesma jornada de trabalho e recreativa dos adultos. A transi-

ção da criança pelo âmbito familiar e pela sociedade era muito irrelevante e breve 

“para que tivesse tempo hábil ou razão para forçar a memória e tocar a sensibilida-

de”. Essa criança era tão insignificante que sua existência era praticamente invisível 

à sociedade. Esse anonimato era perceptível quando essas vinham a óbito e não se 

poderia alarmar sua perda, pois não era digna de ser lembrada porque certamente 

outra criança viria para substituí-la. A criança dentro desse contexto era vista como 

ser produtível e substituível. Segundo o autor, no século XVII, no cenário de uma 

sociedade industrial, a criança assumia aos poucos um novo lugar, onde a escola 

surge com o papel de substituir a aprendizagem (prática com os adultos) pela edu-

cação. Ariès (1981) nomeia a esse processo de escolarização de enclausuramento, 

como se faziam com os loucos, pobres e prostitutas. 

 

Essa separação e essa chamada à razão - das crianças deve ser interpre-
tada como uma das faces do grande movimento de moralização dos ho-
mens promovido pelos reformadores católicos ou protestantes ligados à 
Igreja, às leis ou ao Estado (Áries,1981, p. 05). 
 

Ariès (1981) discorre que entre o século XIX e XX começa a se considerar a 

afetividade com a criança dentro da família, o que outrora era apenas questão de 

honra e proteção. A família agora passa a ser um lugar de afeição necessária entre 

os cônjuges e os filhos e passa a se organizar em torno da criança ao considerar a 

sua singularidade de modo que sua morte passa a ser lamentada, pois não seria 

mais possível reproduzi-la com tanta frequência como antes, tudo isso para que se 

pudesse cuidar melhor dessa criança.  

Ariès (1981) traz essa temática da infância no contexto da França a partir do 

século XII, onde ele utiliza para sua pesquisa fotografias, músicas e diários, onde 
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discorre sobre as mudanças sociais realizadas em torno da infância e da família no 

decorrer dos séculos. No entanto Klein (2012, p.3384) apresenta uma crítica funda-

mentada em Flandrin (1988), que traz uma contribuição às ideias de representação 

da infância apresentada por Ariès (1981). A autora salienta que este autor ignora 

outras possibilidades de seus estudos ao se limitar, às questões psicológicas da in-

fância e da família, bem como desconsiderar sua realidade. Klein (2012) parte do 

pressuposto de que não há uma nova infância/ adolescência, mas sim um novo sen-

timento em relação a estes, assim como enfatiza que a proposta metodológica de 

Ariès (1981) era de buscar a origem de um novo sentimento de infância que surgia e 

não a equiparar suas origens, pois estes já existiam. No entanto, agora para além da 

diferença de tamanho e força, passam a ser consideradas as particularidades que 

constituem essa infância. Afora o descobrimento de uma nova mentalidade, a autora 

coloca uma pergunta que julga ser significativa: “Onde está a criança de Phillippe 

Ariès?” Pautada em Karl Marx e Hegel responde: “A fábrica comeu” (IBID, p.3387). 

Contudo, a autora traz o questionamento que se repudiarmos a ideia de que a mino-

ria se encaixava na nobreza e pensarmos na pluralidade dessas crianças que fazem 

parte da classe trabalhadora, encontraríamos a mesma criança de Ariès? E se ultra-

passarmos a iconografia, registos de batismo e outros documentos íntimos ao con-

siderarmos os documentos de ordem pública daquele período que não se delimitam 

às questões individuais, mas abrangem temáticas sociais, ainda assim iriamos nos 

deparar com a mesma criança que Áries descreve? Em suma, a autora argumenta 

que a necessidade de se fazer surgir um cuidado com os direitos da criança se deve 

ao alastramento de condições concretas de vidas e não necessariamente por um 

sentimento de amor. Em paralelo ao padrão de criança “idealizado” de Ariés (1981), 

existe outra criança apreendida pelo setor fabril, se tornando instrumento de violên-

cia organizada do capital (IBID, p.3392). Contudo, é inegável que o conceito de in-

fância e adolescência é atribuído ao fator socioeconômico e significativo para se 

compreender os problemas sociais que contornam a circunstância do público em 

questão na sociedade contemporânea.  

Diante dessas ideias de Ariès (1981) e Klein (2012); podemos constatar uma 

divisão de classes e a violência diversificada que se presenteia em ambas. De um 

lado a criança marcada pela indiferença e por outro marcada pelo excesso de traba-

lho, o que levou muitas crianças à morte prematura. A história social da infância foi 

marcada por uma pluralidade de cenas de violência e atualmente o cenário não nos 
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parece muito diferente. Com isso, não desconsideramos os avanços que tivemos até 

o presente momento, porém, ainda existem questões que precisam ser desenvolvi-

das. 

Ao prosseguir para a discussão a que se objetiva essa pesquisa, França e 

Ferreira (2016) argumentam que na idade média não se tinha um sentimento de in-

fância como na modernidade. Em concordância com Sposati (1985) e Castell (1998), 

as autoras afirmam que a assistência é uma prática antiga que está relacionada à 

caridade e ao amparo que estabelece assim uma forma de proteção quanto aos ris-

cos sociais por meio dessas assistências desenvolvidas pela família, igreja e grupos. 

As autoras sinalizam em concordância com Áries que o trabalho era parte do segui-

mento de educação e a inclusão da infância assumiram as mesmas práticas de 

comportamento dos adultos (IBID, p.48). Com o desenvolvimento do capitalismo e 

do Estado Nacional aparece a família moderna no padrão burguês com componen-

tes que deram início à sociedade de massas, em que surge dessa ideia o entendi-

mento de nação como organização política e citam Arendt (1987) que compreende a 

nação como um grupo de famílias que são organizadas economicamente. 
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3 ASSISTÊNCIA COMO FORMA DE “PROTEÇÃO” 

  

Em continuidade ao tópico anterior, é nesse cenário de infância segundo 

Ariés (1981) e Klein (2012) que surgem as famílias, a igreja e logo depois às institui-

ções filantrópicas como os primeiros dispositivos de proteção à infância e adoles-

cência pobre no sentido de caridade. 

Balen (1983) salienta que a caridade se dispõe a suavizar toda dor provisó-

ria para salvar o próximo e garantir a felicidade eterna numa vida após a morte. Diri-

gida por essa ideia religiosa de que a vida na terra é algo transitório, que surgem as 

instituições de caridade, entidades religiosas e caridade leiga na Idade Média; em 

maior parte na Europa Ocidental. As mais importantes cidades abrem instituições de 

caridade, abrigos para velhos e crianças entre elas, com a finalidade de socorrer o 

pobre (IBID, P.41). No entanto, essas instituições de caridade eram conservadas por 

normas religiosas e dessa forma tinham uma vivência quase como a de um conven-

to. As casas de caridade exerciam um ofício de “assistência e repressão”. O objetivo 

dessas instituições de caridade era de difícil descrição. Balen (1983) destaca duas 

vertentes para essa dificuldade: uma que era o benefício da igreja relacionada à as-

sistência aos pobres na formalidade e cordialidade e por outro lado a inquietação da 

burguesia em organizar os miseráveis, com o dever de ajudar e a necessidade de 

reprimir, punir. Demarca a era clássica pela caridade e “beneficência governamen-

tal”, classificando-as como comportamento de dominação (BALEN,1983). 

Essa norma político-social voltada para os problemas econômicos dos indi-

víduos necessitados era uma forma de exercer caridade, mas também um modo de 

controle sobre as classes de desvio social no qual era integrada por mendigos, lou-

cos e vagabundos, pois intimidavam a ordem que vigorava (IBID, p.42). 

 Debaixo do Antigo Regime (Aristocrático), as paróquias responsáveis pela 

assistência ao pobre utilizavam uma “rede de controle, para o qual o acesso à assis-

tência era avaliado por merecimento. Uma espécie de compensação por serem bons 

pobres, o que reforçava a ideia de que o caráter religioso era a melhor possibilidade. 

A igreja assume esse controle dos miseráveis de forma a corrigir, reeducar, deter ou 

vigiar o pobre. As justificativas para os desajustes sociais eram procuradas na Esco-
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lástica1 e foram realizados discursos de defesa para destacar o fundamento das 

ações assistenciais, mas com uma frágil política social em prática com o objetivo de 

favorecer o crescimento e proteger a sociedade dos riscos que deriva dessa catego-

ria social (desajustados sociais). No entanto, o sistema social não oferecia possibili-

dades de melhorias de vida e quando a classe dominada se sentia insatisfeita com 

as ordens reinantes e apresentavam qualquer comportamento de contestação, eram 

rotulados como pessoas sem fé, miseráveis, mendigos, vagabundos porque temiam 

que estes perturbadores se tornassem inúteis ao sistema capitalista em desenvolvi-

mento.  

Em uma breve reflexão é possível perceber na atualidade a constatação 

desses padrões hegemônicos que buscam rotular, excluir ou retirar de cena qual-

quer tipo de oposição ou ameaça ao poder. Além disso, não é possível tirar de cena 

apenas, mas é preciso mostrar a cena para que vejam que se faz necessário manter 

a ordem e com isso se legitimar apresentando o “problema” para em seguida mos-

trar a “solução”. Ao trazer para a temática que se objetiva essa pesquisa, o infanto-

juvenil que pratica o ato infracional rotulados como pivete entre outros termos pejo-

rativos que sinaliza esse sujeito como perturbador da ordem, negando-o a posição 

de sujeito de direitos. Nessa lógica, seus atos infracionais dizem mais de si do que 

sua história. Afora, quando a criança ou adolescente pertence a um grupo social 

desfavorecido já simboliza perigo antes mesmo de tal ato pelo simples fato de não 

estar inserido nos padrões de normalidade(os perturbadores da ordem). Essas ques-

tões serão esmiuçadas nos tópicos que se seguem. 

Ainda sobre o texto em questão, Balen (1983) explica que essas “massas 

disfuncionais” que colocavam em risco as proteções e obrigações morais, dependi-

am de esmolas, ou seja, da caridade de quem dá algo sem esperar nada em troca,   

ao mesmo tempo que exerce certo domínio; ao se legitimar como aquele que ajuda, 

mas que mantém essa população “flutuante”, sempre dependente. Outra forma de 

ajuda a essas pessoas era a da gestão pública solidária, que mantinha esses indiví-

duos em hospitais gerais, asilos, prisões , dentre outras instituições que tinham o 

objetivo de conter o comportamento descontrolado dessas pessoas. Como salva-

guarda, as classes dominantes apoderaram-se de medidas assistenciais convenien-

tes para alargar a riqueza da nação e também o aumento da população “útil para o 

                                                           
1
 Pensamento Cristão da idade média, baseado na tentativa de conciliação entre um ideal de racionalidade 

corporificado. 
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sistema de produção capitalista”. Outra vertente é a neutralização desse povo mais 

agitado para exterminar qualquer tipo de desarranjo social (IBID, p. 43). A funda-

mentação desse assistencialismo aparece, de modo geral, no predomínio da igreja 

que se encarregou de autenticar algumas formas de assistência. O autor aponta que 

de acordo com a doutrina Eclesiástica, o Estado era imutável por ser um produto de 

Deus ,e toda sua força de preceitos vinha da igreja, sendo esta um eixo do sistema 

burguês. Afirma que certos valores sociais provêm dos valores da igreja relaciona-

dos ao amor ao próximo e assistência ao necessitado, tudo em prol do amor a Deus 

caridade ou beneficência.  

 

A assistência não é considerada mais uma questão de moral ou de benefi-
cência pura, mas tratada como uma questão de política econômica do Esta-
do. Portanto socorrer os pobres não é mais uma virtude, mas sim um dever 
do governo; é até uma necessidade para o crescimento das riquezas do Es-
tado. (Balen,1983, p.46).  
 

Aos poucos, o Estado tutela a população pobre e estabelece domínio sobre 

ela. Balen (1983) esclarece que no século XVIII se constata uma correlação entre 

miséria, pobreza e trabalho, onde os vulneráveis sociais poderiam trabalhar em troca 

de assistência. Assim, a riqueza passa a operar como um produto, ao alcance tam-

bém dos que trabalham. 

 

Existiam, sob o Antigo Regime, três tipos de assistência aos pobres: os 
Hospitais Gerais e as reclusões para os vagabundos, a esmola individual 
para os mendigos, e as companhias de caridade organizadas em torno das 
paróquias para a pobreza envergonhada. Todas três são consideradas ine-
ficazes, servindo para manter e até mesmo fazer proliferar a pobreza em 
vez de extingui-la. Por quê? Porque todas contribuem para falsear a per-
cepção da pobreza. (Donzelot,1981, p.53). 
  

Donzelot, em seu livro “A polícia das famílias” (1980), aborda a temática do 

contrato e da tutela ao salientar, que ainda no século XVIII a Europa estava entrando 

na era industrial numa perspectiva liberal de Estado. Começa a surgir a filantropia, 

na qual este autor a coloca como uma técnica que visava diminuir o custo social pe-

las forças de trabalho. Ele aponta que dentro desse contexto do século XVIII e XIX a 

medicina entra com uma espécie de higienização moral, onde buscava normalizar 

comportamentos, objetivando o “enfraquecimento físico e moral da população”. Den-

tro desse cenário, o autor apresenta a questão da infância como uma terceira ver-

tente (terceiro pólo filantrópico) que perfaz a convergência dos dois primeiros (pólo 

assistencial e pólo médico-higienista) e aborda a temática da infância em perigo e a 
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infância perigosa (IBID, p.70). O autor discorre que nesse período existiam socieda-

des que emergiram em volta da inquietação de trocar o Estado pela iniciativa privada 

no que concerne a gestão de crianças moralmente abandonadas, vagabundos, de-

linquentes e insubmissas às correções dos pais.  

Donzelot (1980) fala que o número de “patronatos” de crianças e adolescen-

tes aumentaram com o segundo império e a lei de 1851, no qual a lei em questão 

estimulava as iniciativas privadas a se responsabilizarem pelas obrigações das cri-

anças delinquentes em instituições que objetivam moralizá-los e imprimir práticas 

salubres de trabalho. O autor salienta que ao final do século XIX, surge na França o 

primeiro juiz de menores, Henri Rollet, pois as sociedades se arranjavam para serem 

uma população para a infância abandonada e culpada. O patronato da infância e da 

adolescência (fundado pelo juiz em questão) e a união Francesa buscavam a salva-

ção da infância. Em 1857, crescem as sociedades protetoras da infância. O autor 

cita a lei Russel, que trata da vigilância às nutrizes e da inserção desta nas famílias 

populares com novas formas de atuação com as crianças (IBID, p.71). Em conjunto 

a isto, as sociedades que se movimentavam para colocar os menores em institui-

ções de sua descoberta ou em famílias de sua escolha, sempre se confrontavam 

com a resistência do poder paterno. 

Dentro desse contexto entra a família como aquela quem vai promover a 

proteção da infância e ao mesmo tempo quem irá usar essa proteção a fim de se 

beneficiar numa sociedade capitalista. 

 

As sociedades que efetuavam as internações queixavam-se, igualmente, da 
situação desconfortável em que se encontravam com respeito às famílias 
que, a qualquer momento, podiam usar de sua soberania para interromper a 
ação educativa dos centros e trazer de volta seus filhos. Ou pior, para dedi-
car-se ao "cálculo odioso seguinte: esses pais que haviam considerado 
seus filhos como bocas inúteis ou como coisas a serem exploradas, entre-
gamos de boa vontade a sociedades que queiram se encarregar de criá-los. 
Mas, quando julgam terem idade suficiente, os pais os reivindicam a fim de 
explorá-los, destiná-los à vagabundagem e à prostituição (Donzelot,1981, p. 
71). 
 

Donzelot (1980) enfatiza que devido a essas circunstâncias familiares que 

surgem as leis de 1889,1898 e de 1912 que fazem paulatinamente, uma organiza-

ção de transferência de poder da família moralmente incapaz para o corpo dos notá-

veis filantropos, magistrados e médicos especializados na infância. Essas leis confe-

rem em dar ao juiz a autonomia de decisão sobre confiar à guarda de crianças a as-
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sistência pública, uma vez que sua família negligencie seu papel de vigilância. O 

autor defende que essa lei, por outra vertente, propiciou a entrada nas famílias atra-

vés das transgressões cometidas por crianças de acordo com os parâmetros legais 

instaurados no início da década de 1890 e se tornou o intermediário entre a justiça e 

a família (IBID, 72). No entanto, ele aponta uma objeção em que o Estado esbarrava 

frente a essas questões de bloqueio mediante as possibilidades de inventar prisões 

para menores vagabundos ou promover a esta boa formação profissional. Os im-

passes que se apresentam mediante a essas duas vertentes problemáticas: como 

caberia prisão à criança que nenhum crime cometeu a não ser o de ser abandonada 

pelos pais? Esta também seria privada de sua “liberdade” até que completasse seus 

dezoito anos de idade. Quanto a promover uma boa formação, isso faria com que os 

pais de classe operária abandonassem seus filhos de forma despreocupada. Medi-

ante a esses impasses optaram por um meio termo, que seria uma parceria entre a 

justiça e as obras filantrópicas. Com isso gerou o que classificamos atualmente co-

mo liberdade vigiada e assistência educativa em meio aberto.  

Nesse contexto, a família funciona como dispositivo de proteção onde ela 

precisa vigiar essa infância e se assim não fizer, ela quem passa a ser alvo de vigi-

lância e disciplinarização. A vantagem dessa junção entre norma sanitária e moral 

econômica funciona também no outro sentido da relação Estado-família, sentido es-

se em que a família, desde o Antigo Regime, reclama o apoio do Estado a fim de 

fortalecer sua autoridade sobre os membros que a ela resistem (DONZELOT,1980). 
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4 ASSISTÊNCIA COMO FORMA DE “PROTEÇÃO” A INFÂNCIA E A ADOLES-

CÊNCIA NO CONTEXTO DO BRASIL 

 

Não existe sociedade humana que não tenha desenvolvido algum tipo de 
proteção social, para defender parte ou o conjunto da sociedade dos riscos 
naturais ou sociais (Geraldo Di Giovanni,1998). 
 

A assistência no Brasil, assim como na França, é apresentada sob uma ótica 

de institucionalização que é regida por um saber ideológico e esse por sua vez cria-

do a partir de uma divisão de classes (ricos e pobres). 

Scheinvar (2002,) salienta que na sociedade moderna tem-se por fundamen-

to o pensamento positivista que surge na França no século XIX, que no contexto de 

enfrentamento político resulta na classe burguesa como dominante. O positivismo se 

difunde pelo mundo e inspira pensadores latino-americanos que utilizaram este pen-

samento como recurso intelectual para lutar pela independência colonial, bem como 

a afirmação do sistema capitalista, e com isso garantindo o domínio burguês (IBID, 

p.84). Para o positivismo, as leis eram estabelecidas a partir de um viés de “regulari-

dade, normalidade, funcionalidade e ordem”, sendo esta última instituída pelo poder 

dominante. Esses critérios foram tomados como algo a ser estabelecido como natu-

ral para se manter uma coerência de projeto político que tomaria por base o capital. 

A partir dessas ideias (positivistas), tudo que foge à normalidade, principalmente 

dentro de um contexto de relação social é visto como “irregular”; isso para classificar 

os que discordam do pensamento dominante, aqueles que não possuem condições 

de se adaptar aos padrões hegemônicos. Nesse sentido, a prática política menos-

preza as formas de vida criadas nos âmbitos sociais “datados e reconhecidos como 

cenários de exclusão social, individualizando casos que se repetem massivamente, 

eximindo-se o poder público da responsabilidade maior de ter determinado não só 

as condições de pobreza, mas também as alternativas a ela” (Scheinvar, 2002, p. 

85). No século XIX, essa funcionalidade será legitimada pelas normas legais da so-

ciedade burguesa, onde há predomínio do capital e a sociedade se submete a seus 

propósitos, sendo esta a visão que predomina na elaboração e na execução das 

“leis menoristas” assim chamadas no Brasil. As legislações apresentam projetos po-

líticos que começam a se instituírem e, ao adotá-las como dispositivo, consolidam-se 

gradativamente. Partindo desse pressuposto, a autora apresenta a infância e ado-

lescência como projeto de nação que tinha por uma das bases o código legal. A 
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questão da Política para crianças e adolescentes no Brasil está ligada ao movimento 

Europeu. Com uma política de vigilância, disciplina e proteção que extrapola os pa-

râmetros legais penais. Dentro deste contexto de projeto é que, no Brasil, se consti-

tui o código de menores em 1927, sob influência do primeiro congresso Internacional 

de tribunal de menores, em Paris 1922. O Código de Menores se apresenta com 

discursos de “trinômio, assistência, prevenção e proteção”, todavia, uma prática pu-

nitiva de correção. O século XX é marcado por uma política de Bem-estar social, 

cujo discurso era de um projeto de nação. Rizzini (2011) discorre que para o aperfei-

çoamento da paz social e do futuro da nação, diversas exigências de intervenção e 

domínio serão firmadas. Será a medicina responsável pelo controle do corpo físico e 

a alma e o jurídico- assistencial com o objetivo de “salvar a criança para transformar 

o Brasil”.  

Teixeira (2016, p.28); atenta que historicamente os agentes que promove-

ram proteção foram do âmbito privado tradicional, o que correspondem à família, 

comunidades, igrejas e filantropia privada mercantil (mercado com oferta de traba-

lho); de âmbito público com políticas públicas de caráter social. Porém, com o de-

senvolvimento do capitalismo de concorrência e no auge do Estado liberal, a prote-

ção social era de responsabilidade da família e da sociedade civil, apenas com uma 

esporádica intervenção Estatal. As políticas sociais brasileiras tinham como marca o 

familismo, onde a família era responsável pelo bem-estar de seus membros e o Es-

tado tinha um papel apenas “subsidiário” ao se colocar à disposição desta apenas, 

caso ocorresse insucesso da proteção social familiar e a falta do mercado provedor.  

Scheinvar (2002) ressalta que na década de 1930, o Brasil foi influenciado 

pelas ideias recentes da psiquiatria francesa posicionando-se frente às políticas para 

crianças e adolescentes. A instituição escolar vem como uma organização padrão 

que juntamente à psiquiatria apresenta-se com dupla funcionalidade: a de vigiar a 

conduta social do aluno e a de rastrear sua funcionalidade familiar, em que são ob-

servados até mesmo seus comportamentos morais, como criminalidade e; prostitui-

ção. A escola nesse sentido passa a ser uma parte importante na política de crian-

ças e adolescentes (IBID, p.99). Desta maneira, o judiciário entra nesse contexto 

pedagógico e os “trabalhadores sociais” passam a exercer uma prática judiciária, ao 

passo que a psiquiatria favorece esse deslocamento. Nesse contexto de educação 

como objeto de domínio que a década de 1940 é marcada por um novo código pe-

nal, onde se determina que 18 anos a idade para a “imputabilidade penal” e 14 anos 
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com medidas mais severas. Com o objetivo de aparelhar as leis menoristas, foi cria-

do o Serviço de Atendimento ao Menor (SAM) em 1941.  

Para Scheinvar (2002) o SAM tinha por clientela os desfavorecidos e os in-

fratores, fator esse que os coloca sob uma mesma vertente e a pobreza se encaixa 

nas mesmas condições de um delito infracional. De igual modo, os abandonados 

que são tomados como objeto de diversas medidas ditas protetivas, nesse apetre-

cho são criadas instituições de recolhimento de crianças e adolescentes abandona-

dos. A polícia era o órgão responsável pelo atendimento a esse público e pautavam 

seu argumento sob alegação de que esses abandonados eram vagabundos (IBID, 

p.100). Na década de 1950 ocorreram emendas no Código de Menores que prepon-

deravam o destaque na questão social, sendo este o maior responsável pelos even-

tos classificados como ilegais. Aponta-se, assim, a urgência do Estado tomar para si 

a responsabilidade de forma a modificar a situação. O Código do Menor sofreu as 

modificações proposta de forma sistemática. A sustentação do SAM foi retirada de 

forma considerável para um ideal de luta por uma nova entidade que assumisse por 

outros parâmetros sua função (IBID, p.101). Nos anos 60 se organiza a proposta da 

Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor (FUNABEM) que será concretizado em 

1964 no contexto da ditadura militar. 

Ao refletir sobre as questões abordadas deste tópico, fica perceptível toda 

uma estrutura de marginalização da pobreza. Existe um artigo que discute exata-

mente sobre essa questão, cujo nome é “Ser jovem, ser pobre é ser perigoso?”. 

Neste, Coimbra e Nascimento (2005) argumentam que no Brasil do século XX,  o 

jovem pobre e criminoso não era considerado ser humano. Numa sociedade capita-

lista que tinha um histórico de mais de vinte anos de escravidão, a preocupação não 

era mais com o que se fez, mas com o que poderiam fazer e os jovens eram sinôni-

mo de ameaça e perigo. As autoras discorrem fazendo um comparativo da pobreza 

com uma epidemia no qual é necessário que se evite. Fazem as distinções entre 

pobres merecedores e não merecedores ou maus: o primeiro grupo são aqueles  

que trabalhavam e o segundo os que por algum motivo ou necessidade não exercia 

nenhum trabalho formal.  

Sobre a discussão do parágrafo ao qual se abordavam questões referentes 

à FEBEM, Fontenele no artigo três do livro de Teixeira (2016) traz as políticas soci-

ais no Brasil a nível estratégico do Estado e para tanto salienta o marco de três mo-

mentos consideráveis no país, sendo estes: Revolução de 1930 a 1964; da ditadura 
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militar de 1964 a 1985 e a Nova República com a chegada da constituição de 1988 e 

atualmente com a preponderância dos programas de transferência de renda, afiliado 

à assistência à família como movimento iniciado nos anos 90.  A FUNABEM criada 

em 1º de dezembro de 1964; como um dispositivo de implantação de política Nacio-

nal de Bem-Estar do Menor esta de: 

 

Carácter central e normativo, tendo como incumbência básica o repasse de 
recursos e a capacitação dos organismos Estaduais - as FEBEMs- de modo 
a aplicarem os recursos, executarem as ações de acordo com os princípios, 
os conteúdos e os métodos determinados pelo poder central”. (Teixeira, 
2016, p.79).   
 

Segundo a visão da autora, refere-se a uma política ancorada sob uma “dou-

trina da situação irregular” com base na lei 6.697/1979. Esse novo código de Meno-

res, aborda sobre a proteção e a vigilância dos ditos menores até então, que viviam 

em circunstâncias de irregularidade. Isto engloba crianças pobres, desassistidas, 

com problemas de conduta ou necessitadas. 

No entanto Scheinvar (2009, p.64) vai enfatizar que a FUNABEM não inves-

tiu de fato nos pobres, mas dedicou-se aos criminosos, aos “menores”. Ressalta que 

a FUNABEM não conseguiu delimitar com clareza sua “clientela” e esta nasce sob o 

viés de um discurso pedagógico. Sua atuação apresentada era “persecutória e não 

ordenadora” como designa seus documentos, em que se destaca que a educação 

institucionalizada tem suas bases no meio termo entre tutela e rigor. 

Scheinvar (2009) traz um questionamento do termo “menor” e de seu sentido 

pejorativo a fim de rotular a infância pobre à margem da sociedade. Salienta que 

esse termo se referia ao infanto-juvenil com idade menor de 18 anos, em termos le-

gais de acordo com o código do menor (1927 e reformulado em 1979), porém desde 

a chegada do ECA esse mesmo termo foi abolido ao considerar direitos iguais e uni-

versais para todas as crianças. E reforça que seria desconexo falar em uma política 

de direitos universais e pensar nesta apenas para os setores pobres, pois isso seria 

a afirmação dos discursos que catalogam a luta dos direitos humanos como um mo-

vimento somente em defesa do pobre, que é complacente com suas transgressões 

justificadas por sua condição econômica.  

Dias (2002) em sua dissertação de mestrado se apresenta em concordância 

com Scheinvar. O autor argumenta que esse termo “menor” mesmo  descartado da 

legislação, ainda é muito utilizado de forma a depreciar a infância pobre e traz a mí-
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dia como a que define o adolescente autor de atos infracionais por formas estigmati-

zantes como: menor, trombadinha, pivete entre outros. 

Em um resumo breve do filme “O contador de histórias” (2009), percebe-se 

os discursos que eram lançados naquela época por meios midiáticos sobre a FU-

NABEM enquanto programa do governo e seus supostos objetivos. O filme traz a 

história de Roberto Carlos Ramos na década de 70, morador de uma favela de Mi-

nas Gerais. Roberto morava com sua mãe e mais nove irmãos, de uma família pobre 

e é levado à FEBEM (Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor) por sua mãe que 

assistiu na televisão da vizinha o comercial que dizia que a FEBEM formava douto-

res.  Movida por este discurso, a mãe de Roberto o deixa nessa instituição. O filme 

gira em torno dessa vertente que é o discurso que se fazia da FUNABEM e da práti-

ca totalmente contrária que se utilizava, com formas estigmatizantes para denominá-

los, em que as crianças e adolescentes eram submetidos a práticas de violência e 

desumanas. 
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5 A BIOPOLÍTICA  

 

Jamais encontraremos o sentido de alguma coisa (fenômeno humano, bio-
lógico ou até mesmo físico) se não sabemos qual é a força que se apropria 
da coisa, que a explora, que dela se apodera, ou nela se exprime (Deleuze, 
1976, p.03). 
 

No tópico anterior, vimos algumas políticas voltadas para o infanto-juvenil e 

os movimentos sociais para o seu alcance. No entanto, Scheinvar (2009) alerta pau-

tada em Foucault, que todas as estruturas políticas são regidas por relações de po-

der, para que possamos analisar essa produção é necessário conhecer a forma co-

mo o poder opera. Para isto, busca-se compreender nesse tópico esse poder ope-

rante sob a lógica da biopolítica.  

Birman (2006) nos adverte que o termo biopolítica está em alta, no sentido 

que nunca foi tão utilizado pelas pessoas como na modernidade. Contudo não é 

empregada em seu real sentido, apesar de estar em evidencia na cena social. Esse 

conceito em questão está inserido em diversas políticas de Estado, como também 

na pluralidade dos movimentos sociais que circulam por todo o mundo. A biopolítica 

se insere em todas as particularidades existentes, “é uma das maiores característi-

cas da contemporaneidade”. O autor coloca em evidência seu espanto pela novida-

de como se apresenta a biopolítica ressalta que é enganosa. Afirma a partir de Fou-

cault a existência da biopolítica em nosso costume social há pelo menos duzentos 

anos.    

Birman (2006) faz uma leitura genealógica sobre o que Foucault nos propõe 

a pensar sobre essa questão. Ele defende que a passagem da idade clássica para a 

modernidade, foi atravessada por mudanças na área econômica do poder, em que 

se passa de soberano a disciplinar. Na soberania, apresentada pela figura do rei, 

este exercia o poder de “vida e morte” sobre a sociedade que ocupava sua área de 

domínio. A premissa que girava em torno da soberania era a de “fazer morrer e dei-

xar viver”. O poder soberano se apresentava como aquele que decidia quem deveria 

morrer e exercia esse poder com arrogância sobre seus súditos, por viés de puni-

ção. O que mostram as torturas em que eram submetidos os criminosos e infratores 

feitos em praça pública para que servissem de exemplo e ninguém ousasse a deso-

bedecer à ordem soberana, a fim de não ter o mesmo destino. No entanto, na mo-

dernidade acontece a mudança do poder soberano em poder disciplinar, que agora 
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parte da premissa de “fazer viver e deixar morrer”. A promoção da vida é o novo 

“projeto político e civilizatório” que se instaura, conduzindo as forças sociais por ou-

tras vias. O biopoder se constitui nesse trâmite como “agenciador maior” entre o final 

do século XVIII para o século XIX. Com isso, a medicalização assume progressiva-

mente um papel preponderante no âmbito social de tal forma; que hoje está por toda 

parte. Esta se tornou uma estratégia complementar da biopolítica, promovendo higi-

ene moral (IBID, p.289). Dessa forma, os discursos da medicina faziam a distinção 

entre o que é normalidade, o que é anormalidade e o que é patologia, que lançava, 

assim, os saberes sobre a singularidade não apenas sobre universalidade. Com isso 

o saber médico passa a ser modelo para todas as áreas humanas e passaram atra-

vés de exames também a ter controle sobre o social, com inúmeros discursos de 

formas para obter uma vida saudável. Foi nesse contexto que a psiquiatria se consti-

tuiu, sendo prática dessa higienização moral. No tocante, o autor argumenta que a 

psiquiatria e o direito penal dão origem à criminologia com o intuito de atuar no terri-

tório social, com indivíduos marcados pela anormalidade, e passarem a ser “ativa-

mente recenseados pela polícia”. Com isso se constitui as classes denominadas pe-

rigosas, os delinquentes, criminosos, para que se pudesse dar sentido ao saber da 

criminologia. 

 
Por que as prisões continuaram, apesar dessa contraprodutividade? Eu di-
ria: precisamente porque, de fato, ela produzia delinquentes e a delinquên-
cia tem certa utilidade econômico-política nas sociedades que conhecemos. 
[...] quanto mais houver crimes, mais haverá medo na população; e, quanto 
mais houver medo na população, mais aceitável e mesmo almejável se tor-
nará o sistema de controle policial. [...] Isso explica porque, nos jornais, na 
rádio, na TV, em todos os países do mundo, sem nenhuma exceção, se dá 
tanto espaço à criminalidade, como se a cada novo dia se tratasse de uma 
novidade. (FOUCAULT, 2012, p.182) 
 

No tocante, Souza (2014) vai explicitar em seu artigo as ideias do filósofo ita-

liano Giorgio Agamben, que apresenta o conceito de zoe e bíos para dizer que des-

de a antiga Grécia já havia uma distinção de concepção de vida: uma como zoe, 

sendo uma vida meramente biológica, como característica da vida privada e que 

administrava o lar; outra como bíos, a vida qualificada que lidava, com a política e a 

questão pública. O autor destaca que acontece uma mudança na modernidade, tor-

nado essas formas de vida indiferentes e a política então passa a se ocupar da vida 

como um mero fator biológico. Agamben faz uma releitura da obra foucaultiana e 

traz um novo conceito de biopolítica. Foucault traz essa concepção de biopolítica 
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como algo que surge no início do século XVIII, enquanto Agamben argumenta que 

compreende o conceito apresentado como algo já existente desde a antiguidade e 

que não está desvinculado da política. 

Se antes existia o soberano para ditar as regras da sociedade, mandar na 

vida das pessoas do seu reinado, hoje essa dinâmica permanece. A diferença é que 

a figura do soberano foi substituída pela do Estado, o que existe são formas de pro-

dução e a biopolítica se insere nesse contexto com o objetivo de controlar e formar 

modelos de reproduções. 

Agamben (2015) salienta em seu livro “Meio sem fim” que “o campo é o pa-

radigma de espaço político, no ponto em que a política se torna biopolítica e o Homo 

Sacer se confunde virtualmente com o cidadão”. O autor faz uma reflexão sobre os 

campos de concentração e extermínio, dizendo que as pessoas não podiam ser en-

caminhadas ao campo de extermínio sem antes passar por um processo de desna-

cionalização, reduzindo o indivíduo à vida nua, o que entra em concordância com 

Hannah Arendt que diz que ali no campo os judeus estavam entregues ao total de-

samparo jurídico, não eram mais cidadãos. E ressalta que a lógica do nazismo con-

tinua na modernidade. 

Não nos parece obscuro a partir dessa afirmação de Agamben, pensarmos 

que o adolescente autor de algum ato infracional deixa de ser o sujeito de direito e 

passa a ser desamparado pelo Estado ao ponto que, a sociedade civil, a qual tam-

bém é responsável pela proteção desse sujeito, permite-se mover por discursos de 

ódio e desejo de extermínio desses para promover a vida, ou seja, matar para que 

se possa viver. Logo podemos observar como essa lógica permanece intrínseca en-

tre nós.  Ao fazer a suposta escolha pela via da criminalidade, esse adolescente,  

assim como o judeu (cigano no campo de concentração), já entrava sabendo que 

estava condenado a morte. Se por ventura alguém do mesmo grupo resolvessem o 

matar, não seria considerado crime, pois estavam a fazer um bem para a sociedade 

matando um corpo que já era considerado cadáver. ”O poder não se aplica aos indi-

víduos, passa por eles” (Foucault, 1982, p.182). 

Deleuze (1972), em seu livro “Conversações”, no último capítulo, fala sobre 

uma sociedade de controle na modernidade ao qual o indivíduo passa de um contro-

le fechado a um tipo de controle ao “ar livre”. Na sociedade disciplinar, o divíduo era 

levado de uma organização (espaço fechado) a outra, iniciava-se na família, depois 

vinha a escola, fábrica, hospitais (esporadicamente) e prisão (eventualmente).  O 
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autor fala que na modernidade acontece uma crise nesses espaços institucionais. 

Deleuze apresenta a ideia de Foucault ao colocar em questão o posicionamento dos 

ministros ao anunciarem reformas dessas instituições para maquiar a condenação 

delas mesmas para que tenha tempo hábil de instalar a nova forma de controle. Esta 

apresenta uma falsa ideia de liberdade devido às novas formas de controle, porém 

com mecanismos de confinamento tanto quanto a sociedade disciplinar.  O autor 

salienta que “Os confinamentos são moldes, distintas moldagens, mas os controles 

são uma modulação, auto deformante que muda continuamente, a cada instan-

te”(sic). A empresa substitui a fábrica que criava indivíduos num só corpo e, assim, 

beneficiava tanto o patrão como o sindicato (o patrão por poder vigiar singularmente 

por meio da massa e o sindicato pela mobilidade de um grupo de resistência). No 

entanto, as empresas pregam uma competividade que atravessam os indivíduos em 

si mesmo os tornando “dividuos”, seres flexíveis, e as massas apenas amostra, da-

dos, mercados e bancos (IBID, p.222). Ainda nesse contexto, na sociedade de con-

trole não existe mais começo, meio e fim, mas um fluxo contínuo das coisas, como a 

casa que passa ser uma continuidade do trabalho e as coisas seguem fluxos sem 

fim. 

Segundo os argumentos dos autores acima, podemos pensar que estamos 

diante de uma máquina de controle. Colocamos o Estatuto da Criança e do Adoles-

cente em cena, partindo de um pressuposto de que esta política não veio para mu-

dar essa realidade do controle. 
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6 ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE: UMA REFLEXÃO SOBRE 

IGUALDADE E LIBERDADE 

 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao ado-
lescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à digni-
dade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além 
de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, explora-
ção, violência, crueldade e opressão (BRASIL, 1988).  
 

Scheinvar (2009) salienta que o Estatuto da criança e adolescente foi de-

senvolvido na conjuntura da Constituição Federal de 1988 e recebeu a nomeação de 

“Constituição cidadã”. Refere-se a uma inclusão de reivindicações “dos movimentos 

sociais por meio de outra racionalidade legal”. Coimbra e Nascimento (2005) argu-

mentam que o ECA surge no Brasil no contexto de mudanças sociais e afirma a cri-

ança e o jovem como sujeito de direitos, garantindo a esse público proteção integral 

a nível universal, com discurso de desmonte a “situação irregular” apresentada pelo 

Código do Menor. As autoras indagam que o Estatuto, por se tratar de uma lei uni-

versal, seria uma proposta liberal? E como é possível a busca de igualdade, sendo 

estes entendidos como jovens de essência diferentes? A autora assinala que o ECA 

representa um avanço nas políticas de proteção de crianças e adolescente do Brasil, 

no entanto, ao igualar esses jovens que possuem fatores socioeconômicos, culturais 

e também históricos tão desiguais é o mesmo que adotar a lógica liberal, apresenta-

da pelo padrão burguês como aquele que deveria ser seguido. Mediante ao neolibe-

ralismo, esses jovens estão cada vez mais distantes de alcançar esses padrões bur-

gueses. 

 
É no âmbito das ideias liberais que se implanta a noção de defesa dos direi-
tos, convocando todos a viver segundo seus preceitos, estruturando as re-
lações sociais e implantando a ideia de cidadania, construída em cima da 
tradicional figura do homem moralizado e livre (Nascimento, 2014, p.23). 
 

Nascimento (2014) salienta que o ECA se estabelece pautado no discurso 

de valorização da vida, que numa sociedade liberal cria-se concepções de “igualda-

de e de liberdade”. Este Estatuto produz um modelo de proteção ao infanto-juvenil 

pautada na temática de cidadão de direitos. 

No tocante, Bobbio (2000) destaca essa ideia de Igualdade e liberdade sen-

do esta última pautada em Kant sob duas vertentes, a primeira é o cumprimento ou 

não de certas ações sem impedimentos da sociedade e do poder Estatal, e o poder 
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de não obedecer às outras normas além das suas próprias. Tomamos por liberdade 

um ato individual, este “pautado na doutrina liberal clássica” onde o gozo se encon-

tra na “esfera” da ação. Deste modo de Estado liberal, busca- se uma restrita inter-

venção Estatal (IBID, p.101). A segunda, numa perspectiva democrática, por via do 

querer, viver baseado no seu querer e não no querer do outro, o que não significa a 

falta de lei, mas de criar suas próprias leis. No Estado democrático são mais volu-

mosos os órgãos de autogoverno. A diferença entre essas duas vertentes de liber-

dade (liberal e democrática) é que a liberal se inclina à ampliação da “esfera de au-

todeterminação individual” e limita a intervenção pública. Já a democrática inclina-se 

mais à ampliação “da esfera da autodeterminação coletiva” ao limitar, ao máximo a 

regras impostas por outro e essas precisam ser autônomas. É pautado nessas duas 

vertentes de liberdade (liberal e democrática) que o autor se baseia para responder 

as suas indagações: O que significa ser livre para o indivíduo considerado um todo 

em si mesmo? E o que significa ser livre para um indivíduo considerado parte de um 

todo? A resposta da primeira está no momento da permissão e a resposta da se-

gunda denominada como “auto-obrigação” (IBID, p.103). 

Ao refletirmos sobre esses conceitos de liberdade dentro de um contexto do 

ECA, espera-se que a criança e o adolescente obtenham uma auto-obrigação? E 

quanto aos pais que se vejam na obrigação de assegurar a proteção necessária pa-

ra seu filho sem suporte do Estado? Percebemos que quando falamos em auto-

obrigação já estamos no campo da moral, que abre margem para outra discussão-

para além da proposta deste presente trabalho.  

O Eca proporciona uma infinidade de “dever-se”, apontando o que a criança 

e o adolescente precisam. A forma de vida sob as vias pedagógicas e da socioedu-

cação, um formato de viver que está longe de ser a realidade da população brasilei-

ra.  

Quanto ao conceito de igualdade (Bobbio, 2000), discorre que com os mo-

vimentos de contestação da juventude, voltaram-se às doutrinas libertárias e iguali-

tárias, ambas na prática de grande proximidade. O autor argumenta que igualitaris-

mo diz respeito à igualdade, no entanto, ele diz que toda ideologia política parte do 

princípio de igualdade. Precisamos saber se existem modos e formas de igualdade 

que permitam diferenciar uma doutrina igualitária de uma doutrina que não o é. Sen-

do assim, quais são esses modos e formas? Indaga o autor (IBID, p.298). Este res-

salta que liberdade e igualdade são conceitos vazios, caso não seja explicitado. “A 
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liberdade para os senhores não é a mesma coisa que a liberdade para o escravo”, a 

igualdade se apresenta da mesma maneira. O autor salienta que toda busca por 

igualdade é reflexo de uma desigualdade social. Bobbio argumenta que “todos de-

vam ter um lugar para morar, não significa que todos devam morar em um lugar 

igual”. O autor então questiona se o que será distribuído pode ser diferente e quais 

os critérios para essa diversificação? Responde a esta pergunta com base nas obras 

de Buonarroti2, com o critério da necessidade. 

Ao se fazer uma conexão do conceito de igualdade ao critério da necessida-

de, podemos dizer que as leis, em especifico o ECA, que está em pauta nesse tópi-

co, busca com o discurso de igualdade um suposto saber sobre a necessidade do 

outro? Sendo assim, é o Estado que define através das leis o que é necessidade 

para o indivíduo? 

Essa discussão sobre igualdade parece-nos um tanto confusa, pois as lógi-

cas que regem e movem esse conceito podem vir de variadas esferas, inclusive de 

se apropriar dessa concepção de igualdade como justificativa de desigualdade. Pen-

sa-se que talvez seja isso que Scheinvar (2009) chama de “feitiço das políticas pú-

blicas”, vamos tentar entender um pouco dessas lógicas, nos próximos parágrafos. 

Scheinvar (2009) argumenta que práticas de políticas sociais no Brasil têm 

um histórico de autoritarismo, onde o Estado se apresenta como o criador do social 

e concessor que determina as estruturas hierárquicas das organizações e espaços 

públicos sob um viés de favor e não de direito. Pautado nessa racionalidade que as 

“esferas públicas” se mantêm subordinadas aos requisitos do “domínio privado” 

(IBID,p.61).Essa falta de demarcação entre o que é da esfera pública e o que é da 

esfera privada reforça essa estrutura autoritária. Isto configura uma política social 

pautada pelo poder dominante, como os “movimentos sociais civis e a partir dessas 

relações de favor e tutela. Nesse sentido, o arbítrio é afirmado com a definição de 

políticas às quais os setores que não participam das decisões governamentais se 

submetem” (sic, p.61). Em suma, a autora salienta que o Estado intervém na área 

social, coeso com seu posicionamento econômico.  

O ECA se apresenta como instrumento de “mudanças” para as realidades a 

qual se encontravam o infanto-juvenil. Após grandes movimentos sociais, o ECA 

                                                           
2
 Filippo Giuseppe Maria Ludovico Buonarroti, revolucionário e teórico socialista italiano, que se con-

solidou na França. Nascido em 11 de novembro do ano de 1761.As citações do texto referem –se a 
importância histórica das obras de Buonarroti entre elas o “babuvismo” . 
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surge como resposta a essas demandas, como já vimos anteriormente. No entanto, 

o Estatuto da criança e do adolescente abre margens para infinitas interpretações e 

questionamentos, uma vez que se objetiva o estabelecimento de  leis universais que 

promovam a proteção integral desse público, garantindo igualdade e liberdade. Po-

rém suas práticas não alcançam a todos como garante esse instrumento. Como bem 

coloca a autora Scheinvar (2009, p.69), os jovens que vivem em situação de vulne-

rabilidade social precisam ter direito à existência, mediante às suas condições físi-

cas e morais. A luta que antecede a de escola, comida e etc., é a luta para existir. 

Com isso, a intenção não é afirmar que o ECA deva ter sua ação específica aos vul-

neráveis social, mas que existem territórios específicos em que a lógica do ECA não 

comporta. Sendo assim, se faria necessário dar visibilidade a novas lógicas, para 

que se estabeleçam novos parâmetros de políticas públicas. 

Scheinvar (2009) classifica o ECA como uma regra, e por ser regra “permite 

que seja feita violência a violência, que uma outra dominação possa dobrar aqueles 

que dominam” sendo assim se tornam “regras vazias”, incompletas e violentas, onde 

pode ser ludibriada de acordo com os desejos alheios, o jogo será de quem se apro-

priar das regras. A autora coloca que o ECA precisa ser visto sob outras racionalida-

des e questiona que não sabe se o movimento que deu origem ao ECA foi um mo-

vimento social que buscava uma nova realidade para o infanto-juvenil, ou se esse 

movimento social foi induzido. Ressalta que o ECA é uma continuação prática do 

código de Menores e que seu objetivo não é de melhorar a vida do infantojuvenil 

mas a contínua busca de uma sociedade controlada, como abordamos no tópico 

anterior. Scheinvar faz uma análise do ECA não como uma legislação que vai pro-

mover justiça e igualdade social para as crianças e adolescentes do Brasil, mas co-

mo uma prática do judiciário que se permite ler como um dispositivo que produz dis-

cursos de verdade e de dominação. Afirma também que ele possibilita a produção 

de novas formas de subjetividades (Ibid,p.73). “Desnaturalizar” o ECA é compreen-

dê-lo por meio de seus efeitos (equipamentos, aparelhos, dispositivo) que definem o 

que é falso ou verdadeiro, é percebê-lo como um espaço de guerra e de poder.  

 
A insegurança moderna não seria a falta de proteção, mas antes seu inver-
so, sua sombra projetada num universo social que se organizou em torno de 
uma busca sem fim de proteções, ou de uma busca tresloucada de segu-
rança (Castell, 2005, p.08). 
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Nascimento (2014), ressalta que o ECA traz um discurso de proteção, porém 

só existe segurança no “espaço de proteção tutelar”, isso em uma forma de governo 

que produz insegurança. A finalidade é de fazer com que as pessoas se submetam 

às formas de existência que são impostas, pois não existe apenas governo opressi-

vo. As marcas de uma sociedade de controle que operam sobre os indivíduos com 

discursos de inclusão, de garantia de direitos, de proteção, no entanto com formas 

de agir que ultrapassam os muros do regime disciplinar (fabricas, presídios e esco-

las). Vazam pelas relações sociais ao ponto de, na modernidade, esse controle pas-

sar a agir de forma generalizada, onde todos os indivíduos são envolvidos num cír-

culo giratório, sendo controlados e produzindo controle. Em relação aos pobres, es-

sa circulação é reduzida, no sentido de que estes não vão contestar sobre a política 

que não lhes são oferecidos. “Esse governo da vida” que trouxe com a chamada 

“proteção integral” mais governo sobre os corpos de infantojuvenis e seus familiares 

(IBID, p.32).  

No tocante Scheinvar (2009) fala sobre esse chamamento “à sociedade civil, 

à comunidade” a ser participativa nessa “formação cidadã”, que corresponde a uma 

ideia de Estado mínimo com estratégias neoliberais. Um Estado que transfere as 

suas responsabilidades para a população por “enfrentar decorrências de uma estru-

tura política e econômica centrada no mercado”.  

Mediante a essas colocações surgiu o seguinte questionamento: qual é a in-

tervenção Estatal cabível? Seria de um Estado controlador ou de um Estado omis-

so? Conforme já visto, Bobbio traz em Kant justamente essas “duas liberdades”. 

Uma com o Estado liberal e a outra com o Estado democrático. Não temos respostas 

para esse questionamento nesse momento. 
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7 PROTEÇÃO E DESAMPARO: APROFUNDANDO AS IDEIAS RASAS 

 

Nesse tópico se busca entender melhor o significado social da palavra pro-

teção. Castel (2005) vai ressaltar que as sociedades modernas são construídas pau-

tadas na insegurança, onde os indivíduos não encontram em si potencial para ga-

rantia de proteção. Em contraposição, nas sociedades pré-industriais a proteção do 

indivíduo era garantida por proximidade. Na sociedade moderna, o indivíduo é reco-

nhecido pela sua independência e a coletividade não faz mais sentido para este. 

Castel em concordância com Hobbes e Locke coloca que na modernidade se tem o 

objetivo de produzir vulnerabilidades.  

 
Para tanto, a revisão da garantia da Assistência prestada pelo Estado Social 

aos indivíduos faz-se necessária, uma vez que a imposição dos sistemas de 

segurança, pelo Estado, ocorreu progressiva e simultaneamente à sua inte-

riorização pelos indivíduos. Ao tornar-se o suporte dos indivíduos e libertá-

los de suas dependências em relação às comunidades intermediárias, 

o Estado tornou-se seu suporte ativo. O abandono do indivíduo, atualmente, 

o fragiliza e atomiza, colocando-o em uma busca incessante de segurança 

que tende à esquizofrenia, já que “ele foi profundamente moldado pelas re-

gulações estatais” (Castel,2005, p. 68).   

 

Safatle (2016, p.50) argumenta que estamos frente a uma política de de-

samparo. O autor apresenta a ideia de uma sociedade regida por afetos e segundo 

ele o desamparo é algo especifico da vulnerabilidade. Relata que é possível pensar 

no desamparo por vias políticas. Salienta que o Estado promove o sentimento de 

desamparo para se legitimar como força maior. “[...] o mais correto dizer que o Esta-

do não se coloca como garantia da segurança, mas como gestor da insegurança 

social” (SAFATLE, 2015, p.142). 

 

Ao refletir sobre esses afetos que circulam, limita-se aqui ao de desamparo 

que se articulando com o tema proposto nessa pesquisa parece fazer sentido. Como 

vimos nos tópicos anteriores, o contexto social do infantojuvenil é marcado por tutela 

e desamparo. Ora o Estado se apropria de uma função paternalista, ora este delega 

esta função a outrem, o que gera sentimentos de insegurança como assina Castel 

(2005) no início deste tópico. No decorrer da história social da infância, as institui-
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ções surgem na busca de dar uma resposta aos filhos dos pobres com discursos de 

proteção, cuidado, segurança. Na modernidade, como assinala Deleuze no quarto 

tópico desta pesquisa, temos uma crise dessas instituições. As unidades de abrigo 

e/ou internação estão com superlotação, fora outros problemas de gestão institucio-

nal. Essa “despaternalização” do Estado faz gerir o sentimento de desamparo. Per-

cebe-se que o Estado tem controle para além do que rege a esfera objetiva, tem 

controle também de produzir sentimentos de insegurança através de suas políticas 

ambíguas e seu público indefinido.  

Safatle (2016) vai nos dizer que geralmente tomamos por sociedade um sis-

tema com normas, regras, valores “comportamento e interações em múltiplas esfe-

ras da vida”. A sociedade, segundo o autor, poderia ser pensada em diversas ver-

tentes, no entanto ele toma a sociedade em seu nível mais fundamental, tendo esta 

como circuito dos afetos. Seguindo essa premissa, implicam em partir das formas de 

“gestão social do medo”. E ele usa o medo para falar que o ser humano sustenta 

esses padrões hegemônicos, de uma forma de vida em detrimento de outra, movida 

pelo sentimento de medo, o que produz singularidades de vidas. O medo “implica 

preparo e reação diante de um perigo real, iminente ou imaginado” (IBID, p.50). O 

autor aborda essas questões dentro das leituras psicanalíticas de Freud, fazendo 

uma articulação com o campo político, no entanto não entraremos nesse contexto da 

psicanálise nesse momento. Em suma, o autor nos convida a abandonar o medo e a 

aceitar o desamparo porque somente uma pessoa desamparada pode agir politica-

mente, uma vez que esse sentimento de desamparo seja um sentimento de posses-

são. Esse sentimento é a condição para liberdade, sendo esta como uma heteronô-

mica3 sem servidão, algo que o exterior nos causa e que não temos o controle. O 

desamparo não é algo contra qual temos que lutar, mas algo que se afirma. O de-

samparo dispõe de desabamento, que implica em paralisia e também de uma ex-

trema vulnerabilidade, pelo fato de dependência de um Outro que poderá não res-

ponder (IBID, p.55). O autor argumenta que a condição para emancipação social é a 

de admitir a vulnerabilidade, “nesse sentido o desamparo segue outra linha de com-

preensão, sendo esta entendida como uma condição para o desenvolvimento de 

certa forma de coragem afirmativa” (sic). 

                                                           
3
 Heteronomia nesse sentido é ausência de autonomia. 
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O Estado não controla apenas o que se refere à norma e ao jurídico, mas ele 

controla os afetos e produz sentimentos aos quais mantenham seu domínio sobre o 

sujeito. Ele nos ensina a pensar individualmente, a sermos indivíduos independen-

tes, sob as lógicas que nos aprisionam, mas que nos dão a sensação de liberdade. 

Safatle (2016) aponta o Estado soberano como àquele que faz promessas de prote-

ção social, mas para isso reduz significativamente os afetos para evitar uma “guerra 

de todos contra todos”.  

A sociedade está em busca de amparo, o Estado se presenteia através de 

políticas e instituições. O Estado que protege, mas que por proteger pode punir, 

“porque o bom pai é aquele que castiga ou corrige”. O Estado formata vidas de cri-

anças e adolescentes através de instituições e aparentemente não dá conta das 

demandas que ele mesmo criou. Scheinvar (2009) fala que com o crescimento da 

economia e consequentemente o crescimento dos conflitos sociais, o ECA oferece 

“como política de Estado o apoio à família”, no sentido de proporcionar uma relação 

com seus filhos e também em relação ao que abrange transgressão à ordem. Não 

por respeito às formas de vivência da classe pauperizada, mas por reconhecer a 

incapacidade do Estado como provedor.  

Safatle (2016, p.43) comenta o que Castel chama de “sociedade da insegu-

rança total”, e isto não se distancia das que se encontram nas sociedades neolibe-

rais contemporâneas. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa se propôs a investigar a partir de revisões bibliográficas as 

funções do Estado no sentido de garantir proteção a crianças e adolescentes que 

praticam atos infracionais. O objetivo foi a busca pela compreensão da forma com 

que o Estado promove essa proteção. A problemática da pesquisa se embasa na 

seguinte pergunta: existe proteção fora da tutela do Estado? 

Nascimento (2016) nos aponta que, se existe um modelo de proteção, tudo 

que o escapa pode ser compreendido como negligência. Embora as construções 

subjetivas afirmem a negligência como algo da esfera negativa, o que precisa ser 

posto em análise é a proteção, por ser algo que antecede a negligência. No entanto, 

para pensar essas questões, uma possibilidade seria discutir sobre tais conceitos, 

não em seu sentido formal, mas de suas práticas habituais e suas intenções com 

relação a esses conceitos. Partindo do pressuposto que esses sentidos são da esfe-

ra política. 

No entanto, esta revisão não pretende responder a esses questionamentos 

nesse momento, visto que esse é o início de uma pesquisa que se alongará para 

além do tempo presente. Esse trabalho busca refletir sobre as possibilidades de pro-

teção que o Estado oferece ao infanto-juvenil. 

Porém com o material desenvolvido até aqui foi possível perceber a forma 

como o Estado age por meio de dispositivos de políticas, com discursos de proteção 

e práticas totalmente inversas. Percebemos também que não é apenas o discurso 

que precisa ser observado, mas a lógica deste. Numa sociedade de controle, onde 

tudo é movimentado pelo capital, o Estado apresenta políticas públicas de proteção 

com relações privadas para através desta promover proteção a quem? 

 Foi trazida a política da ECA, que segundo as autoras Scheinvar (2009) e 

Nascimento (2014) trazem discursos ambíguos e que seu real intensão não era 

promover igualdade e liberdade (não dentro do termo propriamente dito) e nem tra-

zer politicas universalizantes, em seu termo formal. Deleuze vai nos dizer que: 

 
No capitalismo só uma coisa é universal, o mercado. Não existe Estado uni-
versal, justamente porque existe um mercado universal cujas sedes são os 
Estados, as Bolsas. Ora, ele não é universalizante, homogeneizante, é uma 
fantástica fabricação de riqueza e miséria [..] Não há Estado democrático 
que não esteja totalmente comprometido nesta fabricação da miséria huma-
na (Deleuze, 1972, p.213). 
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 Nesse sentido, nos parece ser benéfico que se tenha o ato infracional, uma 

vez que se obtenham ganhos com este. Os grandes empresários são os que mais 

lucram com o cenário de violência e criminalidade. Suspeitamos que o Estado “de-

sampara” esse infanto-juvenil, com omissão à sua condição de miséria e com isso 

faz gerir sentimento de insegurança. 

Coimbra (2000) é uma das autoras que compõem o livro: Ensaios subjetivi-

dade, saúde mental, sociedade. Este sendo organizado por Paulo Amarante4, no 

capítulo 11 vai nos dizer que numa era neoliberal dos anos 1980, a questão da cri-

minalidade ganhou destaque nos meios de comunicação de massa (associando o 

aumento da criminalidade ao fim da ditadura militar), em que se defende o arma-

mento do cidadão civil, o policiamento excessivo como meios de segurança e lin-

chamento. A autora apresenta “O Jornal do Brasil” cujo tema era: “onde falta polícia 

sobram criminoso”. Estes eventos aconteceram numa fase transitória de mudanças 

de governo, com candidatos que lançavam discursos de direitos humanos, para am-

parar a sociedade daquele cenário de criminalidade (IBID, p.260). Nessas circuns-

tâncias que “os movimentos sociais eram legitimados como interlocutores do Esta-

do”, que tentavam modificar as políticas impostas pelo regime militar. Então o papel 

do Estado nesse contexto, segundo a autora, era de gerir novos direitos. Ainda na 

década de 1980, o neoliberalismo começa a se fazer presente com o Estado Míni-

mo, capitalismo, “isolamento tecnocrático” entre outras. Com isso o Estado passa a 

produzir insegurança, o que alguns autores chamaram de desordem social, como 

Lopes (2008) em seu artigo “proteção social e modernidade desorganizada: notas à 

margem da leitura de Castel”. 

Essa pesquisa leva à reflexão se de fato querem uma política igualitária, on-

de os direitos devem ser iguais para todos? Entendendo que existe uma divisão de 

classes notória, onde a parte da classe pauperizada no decorrer de toda história foi 

marcada por inúmeras formas de violência e que esse cenário permanece até hoje 

de forma menos visível. A criança e o adolescente pobre foram marcados pelo es-

tigma de marginalidade, como figuras “subumanas”, uma vez que não pertençam ao 

gênero humano e logo não são amparados pelas leis dos homens. Assim fica claro, 

segundo Coimbra (2000), que as leis se pautam nas classes burguesas para deter-

minar seus padrões de igualdade. 

                                                           
4
 Paulo Amarante Pesquisador na área de saúde mental e atenção psicossocial.  
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No decorrer dessa pesquisa e mediante aos assuntos abordados, permane-

ce a seguinte inquietação: sabe-se que o ECA veio como um demarcador simbólico, 

para reconhecimento do infantojuvenil como sujeitos de direitos. Entretanto, parece 

que essa demarcação foi para além disso, suspeita-se que a política do ECA tam-

bém veio demarcar a retirada de responsabilidade do Estado, através dos chama-

mentos à família e a sociedade civil.  

Agamben, quando traz o conceito de vida nua, colocando em evidência as 

formas de vida, deixa uma reflexão sobre os campos de concentração. Ele diz que 

ali foram violados todos os códigos e leis de vida humana, reduzindo o homem a 

mera vida nua, despidos de todo e qualquer direito. Os tempos mudaram, mas na 

lógica do tempo atual permanece a soberana, agora representada pela figura do Es-

tado e este tem o poder de decidir sobre o “fazer viver e deixar morrer”. Quando fa-

lamos em adolescentes em conflito com a lei, a lógica não nos soa diferente, um su-

posto abandono, violações de direitos, que objetiva mais deixar morrer, do que fazer 

viver. A sociedade civil que é chamada com o papel de proteger é a que simboliza 

mais perigo. Estes não identificam o sujeito de direitos, mas apenas o ato praticado. 

E esse ato infracional isolado passa ser a biografia desse infantojuvenil, marcando- 

o pelo resto de sua vida. 

Conclui-se que devido aos diversos cenários de violação de direitos, despro-

teção e violência ao infantojuvenil em conflito com a lei, existe uma necessidade de 

investigar mais a fundo essa discussão, que a priori se inicia nesta pesquisa. Portan-

to já se possui um repertório amplo sobre esse assunto, juntamente a autores que 

seguem essa linha temática se buscará caminhos possíveis para se pensar mais a 

respeito dessa questão. 
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