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RESUMO – Este trabalho visa abordar a importância da atuação da família como núcleo 
socializador, visando garantir a proteção às crianças e aos adolescentes, bem como o afeto, amor, 
garantindo assim o pleno desenvolvimento desses indivíduos. Através da análise histórica da 
evolução do direito da infância e juventude, percebe-se que houve grandes avanços, principalmente 
com o advento da Constituição de 1988 e do Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990, em 
que essa parcela da sociedade deixa de ser objeto de proteção e passa a ser considerada sujeito 
de direitos, sendo um dos mais importantes o direito à convivência familiar e comunitária. O projeto 
Núcleo de Estudos e Defesa dos Direitos da Infância e da Juventude - NEDIJ é vinculado ao 
Programa Universidade sem Fronteiras e Subprograma Incubadora dos Direitos Sociais, e promove 
a defesa gratuita, através da assistência sociojurídica, dos adolescentes em conflito com a lei, que 
não possuem condições financeiras de contratar um advogado. E através do levantamento do perfil 
socioeconômico dos adolescentes internados provisoriamente, percebeu-se que muitos deles e de 
suas famílias encontram-se em situação de vulnerabilidade. 
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Introdução 
 

 Inicialmente as crianças e adolescentes não eram considerados sujeitos de direito, posto 
que não lhes era assegurado qualquer direito. Antes do século XX, não havia qualquer menção 
sobre essa parcela da sociedade, sendo que os órfãos e desprovidos eram entregues aos cuidados 
da Igreja Católica, não existindo nenhuma atuação estatal. Assim, a única função do direito da 
infância e juventude nesta época era apenas coibir as práticas delituosas. 

Apenas na Idade Contemporânea ocorreram avanços com relação às políticas e práticas de 
proteção social para as crianças e adolescentes. Em 1919, ocorreu a primeira manifestação neste 
sentido, surgindo, em Londres, o Comitê de Proteção da Infância, consolidando as obrigações 
coletivas em relação às crianças a nível internacional. No ano seguinte, 1920, em Genebra, surge a 
União Internacional de Auxílio à Criança. (Tavares, 2001; Bitencourt, 2009, p. 37-38; Tomás, 2009 
apud JUNIOR, 2012) 

No Brasil, em 1921, por meio da Lei 4.242, o governo autorizou a organização do Serviço de 
Assistência e Proteção à Infância Abandonada, criando a oportunidade para a criação dos juízos de 
menores.(DEZEM; AGUIRRE e FULLER, 2009, p. 11) 

Já em 1927, durante o IV Congresso Panamericano da Criança, foi fundado o Instituto 
Interamericano da Criança, que está vinculado à Organização dos Estados Americanos – OEA, e 
atualmente estendido à adolescência. (Tavares, 2001; Bitencourt, 2009, p. 37-38; Tomás, 2009 
apud JUNIOR, 2012).  

Enquanto isso, no Brasil, no mesmo ano, foi aprovado o primeiro Código de Menores, que 
compilava toda a matéria existente na época. Tratava-se de uma legislação correcional, que visava 
a repressão, o que acabou fomentando a criação e proliferação de internatos e abrigos. As crianças 
e adolescentes eram tratado como adultos em miniatura, de modo que os juízes tinham poderes 
ilimitados sobre eles, que não tinham qualquer direito garantido. 

Com o advento do Código Penal em 1940, os menores de 18 anos passaram a ser 
reconhecidos como inimputáveis. Foi criado então, em 1941, o Serviço de Assistência Social ao 
Menor – SAM, ligado ao Ministério da Justiça, com função equivalente a função do sistema 
penitenciário, demonstrando que tinha-se a ideia de que o adolescente infrator era apenas mais um 
criminoso comum. 

Posteriormente, em 1979, surge um novo Código de Menores, que serviu como uma revisão 
do Código anterior, de 1927. Mas a transição entre os Códigos só ocorreu com a criação da 
FUNABEM – Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor, concretizando o processo de 
institucionalização e transferindo a responsabilidade pelas crianças e adolescentes para o Estado. 
Ocorre que o trabalho da FUNABEM estava ligado aos ‘menores’ envolvidos no processo de 
marginalização. Ou seja, tinha como objetivo afastar da sociedade os problemas relacionados à 
infância e adolescência.(MARTINS, 2006, p. 32) 

No ano de 1988, foi promulgada uma nova Constituição, que vige até hoje. Esta 
Constituição é considerada como a raiz do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), criado em 
1990. E foi a partir de 1988 que as crianças e adolescente deixaram de ser objetos de proteção e 
passaram a ser vistos como sujeitos de direito. A Constituição Federal (BRASIL, 1988) colocou fim 
ao sistema repressivo, adotando a doutrina da proteção integral, conforme prescrito em seu artigo 
227, senão vejamos: 

 
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a 
salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão. 

 
Com a Lei 8.069/90 institui-se o Estatuto da Criança e do Adolescente, que além de usar o 

termo ‘estatuto’ ao invés de ‘código’, também substituiu o termo ‘menor’ por ‘criança e adolescente’, 
pois o termo ‘menor’ traz a impressão de uma pessoa que não possui direito, além de possuir carga 
discriminatória, uma vez que na maioria das vezes é refere-se a crianças e adolescentes que 
cometeram ato infracional ou em situação de ameaça ou violação de seus direitos, como por 
exemplo, menor infrator e menor abandonado.(MANGEROTE, s/d) 

O Estatuto da Criança e do adolescente trouxe um novo paradigma no que diz respeito aos 
direito da infância e juventude, priorizado as medidas de proteção sobre as medidas 
socioeducativas. Importante destacar que as medidas de proteção são aplicadas quando algum 
direito da criança e adolescente está sendo ameaçado ou desrespeitado, visando o fortalecimento 



11.° CONEX – Apresentação Oral – Resumo Expandido 3 

do vínculo da criança e do adolescente com a família e a comunidade. Já a medida socioeducativa 
está relacionada com a prática do ato infracional, ou seja, o adolescente é responsabilizado pela 
prática de ato infracional, através do cumprimento de medida socioeducativa. 

O ECA trouxe também a garantia do devido processo legal e da defesa do adolescente a 
que se atribui a autoria do ato infracional. (MANGEROTE, s/d) Além disso, foi colocado fim a política 
do abrigamento indiscriminado através de um dos direitos mais importante, o da convivência familiar 
e comunitária, o qual é garantido pelos artigos 19 ao 52 do ECA. Envolve o direito à compreensão e 
ao amor, que está previsto no artigo 6° da Carta Internacional da Criança, citada por Albergaria 
(1991, p.41), senão vejamos: 

 
A criança, para o harmonioso desenvolvimento de sua personalidade, tem 
necessidade de amor e de compreensão. Deve crescer sob salvaguarda e 
responsabilidade dos pais, numa atmosfera de afeição e segurança, material e 
moral; a criança de tenra idade, salvo circunstância excepcional, não deve ser 
separada da mãe. A sociedade e o Estado têm dever de tomar particular cuidado 
dos crianças sem família ou das que não têm meios de existência suficientes. É 
desejável que sejam concedidas às famílias numerosas subsídios do Estado ou 
outros para a manutenção das crianças. (grifo nosso) 

 
A carência de cuidados maternos, de afeto e de amor, pode modificar o caráter da criança e 

do adolescente, sendo essencial para a sua saúde mental. A família é o primeiro agente de 
socialização do ser humano, dessa forma a carência de cuidados maternos perturba o 
desenvolvimento físico e psíquico da criança e do adolescente, podendo inclusive, modificar seu 
caráter. Ou seja, toda criança e adolescente tem o direito de ser educado e criado no seio de sua 
família nuclear, ter assegurada a convivência familiar e comunitária, livre de qualquer ambiente que 
lhe possa ser prejudicial ou nocivo. 

Ocorre que em alguns casos, a família encontra-se em uma situação de vulnerabilidade e 
acabam enfrentando “condições sociais, culturais ou relacionais adversas ao cumprimento de suas 
responsabilidades e seus direitos encontram-se ameaçados ou violados”. (MACIEL, 2009, p. 172). E 
estando a família em uma situação de vulnerabilidade, as crianças e adolescentes acabam exposto 
a várias situações de risco. 

Ocorre que, algumas dessas situações de risco encontram-se no próprio contexto familiar, 
como por exemplo: a violência doméstica, o alcoolismo de algum membro da família, a ausência 
dos pais, a falta de consciência sobre a importância da escolarização, dentre outros. (ANTONI, 
2000), o que pode ser visualizado através do levantamento socioeconômico dos adolescentes 
atendidos pelo projeto. 
 
Objetivos 

 
Tendo em vista o crescente número de adolescentes envolvidos em casos de violência, 

bem como os questionamentos da sociedade acerca da responsabilização desses adolescentes, se 
a aplicação das medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente são 
aptas para reeducá-lo, torna-se importante traçar o perfil socioeconômico desses adolescentes em 
conflito com a lei, para demonstrar que a vulnerabilidade da família e do meio em que vive esse 
adolescente afeta o seu desenvolvimento e a sua relação com a sociedade. 

Assim, o presente trabalho tem como objetivo a análise da relação entre a família e o 
adolescente em conflito com a lei, pois em alguns casos a família perde sua função principal função 
de núcleo socializador, fundamental para a formação de laços afetivos, deixando de oferecer a 
proteção necessária para o desenvolvimento saudável das crianças e adolescentes, e passa a atuar 
como fator de risco, expondo o adolescente a outras situações sociais de risco. 

 
Metodologia 

 
Utilizou-se, para realização deste trabalho, como técnicas de pesquisa, as doutrinas 

relacionadas ao direito da criança e do adolescente, além dos aspectos legais acerca do tema. 
Ademais, foi realizado um levantamento do perfil socioeconômico dos adolescentes que cumprem 
medida socioeducativa de privação de liberdade, os quais encontram-se internados no Centro de 
Socioeducação – CENSE, unidade de Ponta Grossa, através do formulário preenchido pela 
assistente social durante o atendimento dos mesmos. 

 
Resultados 
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Quando do cometimento do ato infracional, o adolescente é encaminhado à delegacia, a 

fim de que seja elaborado o Boletim de Ocorrência, bem como um relatório que será enviado ao 
Ministério Público. O Promotor de Justiça fará a oitiva informal do adolescente, podendo optar por 
uma das três hipóteses possíveis, quais sejam: arquivar o processo; conceder remissão; ou oferecer 
a representação. 

A remissão resulta na suspensão ou extinção do processo, mas só será concedida se o 
adolescente concordar. A remissão não implica o reconhecimento ou comprovação da autoria do 
ato infracional, de modo que não gera antecedentes, bem como admite a possibilidade da aplicação 
de uma medida socioeducativa em conjunto. 

No caso de prosseguimento do processo, ou seja, oferecida a representação contra o 
adolescente, o juiz da Vara da Infância e da Juventude marcará uma audiência de apresentação, na 
qual será realizada novamente a oitiva do adolescente, desta vez de maneira formal. O Juiz pode 
conceder remissão ou dar prosseguimento. Neste caso será marcada uma audiência de 
continuação, na qual serão ouvidas a vítima e as testemunhas. Sendo confirmada a autoria do ato 
infracional, o Juiz prolata a sentença, aplicando uma medida socioeducativa condizente com o caso. 

Dependendo da gravidade do ato infracional praticado, o adolescente poderá ficar 
internado provisoriamente pelo prazo máximo e improrrogável de quarenta e cinco dias durante a 
realização de todo esse procedimento, conforme estabelece o artigo 183 do Estatuto da Criança e 
do Adolescente. 

Parte da equipe do projeto NEDDIJ – assistente social e um dos advogados – realizam 
visitas semanais no Centro de Socioeducação – CENSE, unidade de Ponta Grossa, a fim de realizar 
o atendimento dos adolescentes internados provisoriamente, coletando dados e buscando as 
informações necessárias para que a defesa desses adolescentes ocorra da melhor forma possível.  

No período de janeiro a março de 2013, houve o atendimento a 38 adolescentes, sendo 30 
adolescentes do sexo masculino e 8 do sexo feminino, e através do levantamento dos dados da 
ficha de cada adolescente, obtivemos o seguinte resultado: 

 

QUANTO À IDADE  

14 anos 02 adolescentes 

15 anos 08 adolescentes 

16 anos 15 adolescentes 

17 anos 09 adolescentes 

18 anos 02 adolescentes 

Não sabe 02 adolescentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

QUESTIONAMENTOS SIM NÃO 

Já usou drogas? 32 adolescentes 08 adolescentes 

É reincidente? 17 adolescentes 21 adolescentes 

Algum familiar já cumpriu pena/medida socioeducativa? 15 adolescentes 23 adolescentes 

Possui algum problema/desavença com alguém da família? 13 adolescentes 25 adolescentes 

Mora com o pai e com a mãe? 09 adolescentes 29 adolescentes 

 
Dos 29 adolescentes que não residem com o pai e com a mãe, 18 residem apenas com o 

pai, ou apenas com a mãe, e somente 11 não residem com nenhum dos dois. Além disso, 3 
adolescentes disseram que residiam com a esposa e o filho, e um residia com a esposa e o 
enteado. Ademais, 16 adolescentes afirmaram que outros membros da família residiam na mesma 
casa, dentre os quais: avós, primos, tios, cunhados, madrastas ou padrastos, sobrinhas. 

Nº DE PESSOAS NA CASA  

02 pessoas 01 adolescente 

03 pessoas 05 adolescentes 

04 pessoas 04 adolescentes 

05 pessoas 07 adolescentes 

06 pessoas 09 adolescentes 

07 pessoas 06 adolescentes 

08 pessoas 03 adolescentes 

09 pessoas 01 adolescente 

Não sabe 01 adolescente 
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Conclusões 

 
Assim, podemos perceber que, muitas vezes, a família figura como fator de risco na vida 

dos adolescentes em conflito com a lei, pois perdeu sua função principal de proteção, suporte 
afetivo e regulação social. 

Muitos colocam esses adolescentes simplesmente como autores de atos infracionais e, 
portanto, criminosos em miniatura, os quais precisam ser punidos a qualquer custo. Mas esquecem 
que, na realidade eles são vítimas. Vítimas da própria família que se encontra em situação 
vulnerável. Vitimas de violência, física ou moral, do abandono, da fome, dos maus-tratos, da 
exclusão escolar. 

Essas crianças e adolescentes, em verdade, estão tendo alguns de seus direito violados. 
Direitos estes garantidos em razão de sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. E 
cabe a todos, Estado, sociedade e família, assegurar esses direitos, conforme o supramencionado 
artigo 227 da Constituição. 

Ou seja, 
a família que deveria fornecer aos seus jovens integrantes, um ambiente de 
proteção e tranquilidade, auxiliando na formação da personalidade da criança, 
instruindo-a e a preparando para enfrentar os “tropeços” da vida, inverte seu papel, 
transformando-se no seio da violência, no palco de luta do mais forte contra o 
desenvolvimento do mais frágil. (RODRIGUES; VERONESE, s/d) 

 
Desta forma, através do resultado do levantamento realizado, percebe-se que os 

adolescentes envolvidos na prática de atos infracionais, na maioria dos casos, são vítimas. Vítimas 
da sociedade, que apenas quer uma solução a curto prazo, buscando um culpado para o ato 
infracional. Vítimas do Estado que não realizou políticas públicas para garantir a proteção integral a 
eles, que não ofereceu escolas suficientes e de forma, que não auxiliou essas famílias em situação 
de vulnerabilidade. Vítimas da própria família, que deixou de atuar como núcleo socializador, 
fundamental para o pleno desenvolvimento e formação do caráter desses adolescentes, e passou a 
atuar como fator de risco. 
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