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RESUMO 
 
Neste artigo pretendo discutir os dois eixos que compõem a 
base deste trabalho: a adolescência e o ato infracional. Ao 
eleger este dois eixos foi indispensável definir os seus 
respectivos enfoques com o intuito de se contemplar o objetivo 
principal de um estudo mais amplo fruto do mestrado em 
políticas públicas: realizar uma análise crítica sobre as políticas 
públicas voltadas para adolescentes em cumprimento de 
medida sócioeducativa em meio aberto em São Luís no que se 
refere à efetividade acerca do nível de cumprimento das 
diretivas do Estatuto da Criança e Adolescente e Sistema 
Nacional Socioeducativo para este público. 
 
Palavras-chave: Adolescência. Ato Infracional. Questão 
Social. 
 
ABSTRACT 
 
In this article I intend to discuss the two axes that form the basis 
of this work: adolescence and the offense . By electing this two 
axes was essential to define their respective approaches in 
order to contemplate the main objective of a larger fruit of 
Masters study in public policy : conduct a critical analysis of the 
public policies for adolescents in compliance with social and 
educational measures in half opened in St. Louis in regard to 
effectiveness on the level of compliance with the policies 
Statute of Children and Adolescents and Socio National System 
for this audience. 
 
Keywords: Adolescence. Offense. Social Issues. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Estudante de Pós-Graduação. Universidade Federal do Maranhão (UFMA). E-mail: 

ecwanessinha@gmail.com 



 

 

                  

1. INTRODUÇÃO 
 

A discussão acerca do eixo da adolescência se dará a partir do estudo como 

base na psicologia voltada para o materialismo histórico dialético, que demonstra como a 

adolescência é uma etapa de construção de um ser adulto. Nestes termos, entende-se que 

esta fase da vida do ser humano requer um tratamento diferenciado por parte das entidades 

sociais responsáveis pela proteção das crianças e adolescentes: família, sociedade e poder 

público. 

O enfoque no eixo do ato infracional versará sobre como a adoção deste 

conceito, pela lei brasileira, significou um avanço no trato como o adolescente em conflito 

com a lei. Uma vez que a configuração social de como a criança e o adolescente era visto 

na sociedade mudou: passando a ser detentores de direitos, todo o arcabouço jurídico e 

estrutural do Estado necessitou ser reordenado. Esta mudança não se arquitetou de 

maneira aleatória muito menos pela boa vontade do poder público. Antes, sendo fruto da 

movimentação da sociedade civil organizada em prol dos direitos da criança e do 

adolescente. 

 

Durante os estudos prévios pude observar que para se analisar de maneira 

crítica esta temática é imprescindível levar em conta o conceito de adolescência e porque 

esta etapa da vida humana é considerada momento de maturação da identidade que é 

viabilizada por uma interação com outras esferas sociais além da família. Em face desta 

configuração a visão sobre adolescentes que estão em conflito com a lei deve ser também 

discutida alargando a discussão sobre como o poder público, através das políticas públicas, 

lida com esta expressão da questão social.  

2. DA CONCEPÇÃO SOCIOHISTORICA DA ADOLESCÊNCIA 

A perspectiva chamada psicologia sóciohistórica possui como principal expoente 

a figura de Vigotski e sua produção científica.  Esta linha de raciocínio parte do materialismo 

histórico dialético de Marx. Pelos estudos empreendidos, percebe-se que a abordagem 

histórico-cultural da adolescência coloca-se em clara oposição a abordagem psicanalista, 

uma vez que 

... a abordagem sóciohistórica não nega a existência da adolescência enquanto um 
conceito importante para a psicologia. Entretanto, não a considera como uma fase 
natural do desenvolvimento, mas sim como uma criação histórica da humanidade. 
Um fato que passou a fazer parte da cultura enquanto significado, isto é, um 
momento interpretado e construído pelos homens, um período construído 
historicamente.  
OZELLA, 2003, p. 09 

 



 

 

                  

Fato que deve ser enfatizado é que a abordagem sóciohistórica baseia-se na 

perspectiva dialética de Marx para fomentar suas explanações. Assim,  

O pensamento dialético é a forma de se pensar a realidade em movimento, compreendendo 
o homem como ser ativo, essencialmente, social e histórico. Ele se circunscreve em seu 
meio e na relação com o outro para se constituir sujeito. A dialética é a concepção 
metodológica que permite captar a realidade deste homem e sua dinâmica social – tão 
contraditórias e históricas – que somente a partir de uma reflexão crítica, é possível 
desvelar a realidade como uma totalidade complexa.  
(KOSHINO, 2011, p. 30) 

 

 As necessidades sociais por meio da dialética estão, visivelmente, atreladas à 

dinâmica da realidade, pois a vida coloca diante dos homens problemas que exigem 

modificações, soluções. Nesta trajetória de solucionar algo, o homem é movido a pensar ou 

acomodar-se, a organizar seu meio e suas ações, sintetizando e criando, provavelmente, 

um novo para esta realidade. Para modificar um objeto, por exemplo, é necessário pensar, 

acumular ideias, criar instrumentos e alterar as particularidades deste objeto até atingir o 

todo. Esta necessidade sustenta a ação do homem sobre a realidade. Ela pressupõe um 

processo caracterizado por momentos de transformações, sujeito ao espaço e ao tempo, ou 

seja, à extensão dos fenômenos, que se faz presente através de uma dimensão mediada 

pelas experiências pessoais e culturais da realidade humana. 

Para autores como Vigotski, a adolescência também seria fruto da construção 

dos homens mediante a necessidade para a sua construção. O adolescente para se 

desenvolver entra em contradição consigo e com o meio, re-elabora o seu momento para 

conhecer o mundo, a ciência, a arte, a vida cultural avançando intelectualmente quando ele 

amplia sua consciência social. Isto se dá através da vivência. Este exercício social se efetiva 

no enlaçamento de fatores internos e externos da ação partilhada entre sujeitos, ampliando 

significados, valores e sentidos. 

Assim a categoria vivência na análise sóciohistórica da adolescência tem função 

importante na construção da personalidade. 

A vivência constitui a unidade da personalidade e do que está em volta, tal como 
figura no desenvolvimento. Portanto, no desenvolvimento, a unidade dos elementos 
pessoais e ambientais se realiza em uma série de diversas vivências da criança. A 
vivência deve ser entendida como a relação interior da criança como ser humano, 
com um ou outro momento da realidade. [...] A teoria moderna introduz a vivência 
como unidade da consciência, quer dizer, como unidade na qual as propriedades 
básicas da consciência figuram como tais, enquanto que na atenção, no 
pensamento não se dá tal relação. A atenção não é uma unidade da consciência, 
mas um elemento da consciência, carente de outros elementos, com a 
particularidade de que a integridade da consciência como tal desaparece. A 
verdadeira unidade dinâmica da consciência, unidade plena que constitui a base da 
consciência é a vivência (VIGOTSKI, 1996, p. 383). 

A dialética como método de investigação na psicologia do desenvolvimento 

considera a adolescência como um fenômeno não natural e sim construído a partir da 

necessidade da sociedade Ocidental. Koshino (2011), afirma que até a Idade Média as 



 

 

                  

crianças acompanhavam os pais na convivência diária mantendo contato com a vivência do 

mundo adulto. Ou seja, a preparação das crianças para o mundo adulto acontecia sem 

etapas intermediárias. Entretanto, de acordo com a psicologia sóciohistórica, em um dado 

momento do desenvolvimento da sociedade surge a necessidade de construção de uma 

etapa intermediária entre a infância e a vida adulta.  

Com o advento do capitalismo a partir do desenvolvimento das forças produtivas 

ocorre a necessidade de se ter mão de obra cada vez mais preparada para a 

potencialização da riqueza social produzida. 

Com as revoluções industriais, o trabalho sofisticou-se, do ponto de vista 
tecnológico, e passou a exigir um tempo prolongado de formação, adquirida na 
escola, reunindo em um mesmo espaço os jovens e afastando-os do trabalho por 
algum tempo. [...] A extensão do período escolar e conseqüente distanciamento dos 
pais e da família, além da aproximação de um grupo de iguais, foram as 
conseqüências destas exigências sociais. A sociedade assiste à criação de um novo 
grupo social como padrão coletivo de comportamento – a juventude/adolescência 
(BOCK, 2004, p. 41). 

É neste ponto que reside a justificativa da formação de uma nova etapa de 

desenvolvimento da vida humana. Daí advém a afirmação de que a adolescência é uma 

construção da sociedade Ocidental a partir da diferentes vivências que cada sociabilidade 

pode oferecer. Neste ponto de vista, cabe enfocar a categoria “adolescências”, devido às 

multiplicidades culturais, pois cada uma delas vivida, significada e concretizada na sua 

forma pessoal é construída concretamente dentro de condições sociais e históricas 

específicas. 

Conforme apontam inúmeras análises históricas e sociológicas, a emergência da 

adolescência – seja como acontecimento no interior dos saberes, inclusive científico, seja 

como acontecimento que perturba o cotidiano das relações inter-subjetivas entre pais e 

filhos, entre parentes e pessoas conhecidas – resulta de complexos processos de mudança 

social. Em parte tem a ver com mudanças que incidiram na estrutura e organização da 

família enquanto instituição civil, motivadas sobretudo pelas novas formas de inserção de 

seus membros – pai, mãe e filhos – no mundo do trabalho urbano industrial (Perrot, 1996). 

Em grande parte tem a ver também com a progressiva universalização do acesso à escola 

básica, especialmente pública, estimulando a criação de novos padrões de necessidades 

sociais (Caron, 1996). Ademais, o acentuado desenvolvimento do individualismo filosófico, 

político e religioso exerceu igualmente seu peso e influência. Na Europa, em fins da primeira 

metade do século XIX, esse conjunto de mudanças acabou promovendo certo isolamento da 

família. Internamente, diferenciaram-se suas esferas íntima, doméstica, privada e pública, 

repercutindo na proximidade e na distância, no adensamento e na formalidade das relações 

intra-familiares (Perrot, 1997). 



 

 

                  

Mais uma vez a visão da psicologia sociocultural contrapõe-se à visão 

psicanalista sobre a adolescência. Isso por que 

Ao supor uma igualdade de oportunidade entre todos os adolescentes, a psicologia 
que se encontra nos manuais de Psicologia do Desenvolvimento dissimula, oculta e 
legitima as desigualdades presentes nas relações sociais, situa a responsabilidade 
de suas ações no próprio jovem [...] 
(OZELLA, 2003, p. 20) 

Desta forma, faz-se necessário expor considerações acerca de quais os 

impactos que o modo de produção capitalista traz para formação da personalidade do 

adolescente. 

As mudanças que vêm ocorrendo, dadas as transformações das condições sócio-
históricas e culturais, embora não sejam lineares, acabam por promover uma 
“bagunça” nas idades da vida; isto é, na hierarquia de idades até então estabelecida, 
mesmo que essas mudanças não cheguem a atingir todas as crianças e todos os 
adolescentes e jovens indistintamente, pois há uma infância e uma adolescência não 
tuteladas, não protegidas e excluídas do consumo, enquanto que há uma outra, de 
maior poder aquisitivo, inserida no consumo, tutelada e protegida (SALLES, 2005, p. 
40). 

 

As desigualdades sociais, características estruturais da sociabilidade capitalista, 

possuem peso considerável na formação do sujeito. Pois, a necessidade de inclusão social 

em uma sociedade estruturalmente excludente gera um “efeito colateral”: a marginalização. 

Posto que, para se sentir incluído o adolescente, enquanto sujeito em estágio de maturação 

de personalidade, se utilizará do meio social em que vive para construir sua identidade. 

Os adolescentes e crianças não tutelados vivem em situações de constante 
violência, tanto no contexto familiar como imersos nas ruas – vítimas das drogas, da 
miséria, da violência sexual, do abandono, da prostituição, dos roubos, da fome, do 
crime. Estes são excluídos pelo fracasso coletivo, social e político. O futuro deles 
está cada vez mais ameaçado e mais excluído pelo mundo capitalista, que acentua 
o cenário de polarização entre os ricos e os pobres.  
Os outros adolescentes, tutelados, frutos de uma divisão social marcante de 
desigualdades, são beneficiários das riquezas, do consumo – os incluídos da 
sociedade, a eles são assegurados o acesso à educação, à informação, às 
tecnologias e aos prazeres do consumo. São os detentores das oportunidades 
futuras. (KOSHINO, 2011, p. 47) 
 

Evidencia-se então, a polaridade estrutural da sociabilidade capitalista e o 

reflexo desta no recém formado mundo adolescente. Trazendo esta discussão para a 

centralidade da categoria trabalho no mundo capitalista, tem-se que 

Diante desse cenário, as perspectivas profissionais dos jovens estão 
comprometidas, pois as novas formas de trabalho configuram uma travessia de 
instabilidades, de condições e relações de trabalho mais precárias e diferenciadas, 
afetando a inserção do jovem ao mundo do trabalho.  
(KOSHINO, 2011, p. 48) 

 

Assim, 
 

As inovações tecnológicas e dos novos processos de produção promoveram 
mudanças nas condições de trabalho, tornando-as ainda mais adversas, o que 
resultou em índices crescentes de desemprego, desvalorização do trabalho 
assalariado, estratégias coercitivas de gestão do empregador, precarização do 
trabalho e super exploração (CANESIN, CHAVES e QUEIROZ, 2002, p. 12). 

 



 

 

                  

A contraditoriedade do sistema capitalista se mostra: em um primeiro momento 

exigindo maior tempo de formação profissional e educacional do sujeito; em um segundo 

momento como dificultador da inserção do adolescente no mundo adulto. 

Fato que nos chama atenção é o que Vigostiski expõe sobre o desenvolvimento 

do adolescente enquanto ser histórico sem deixar de lado as influências psíquicas que as 

mudanças biológicas, inerente desta fase, trazem para este momento tão específico: 

O desenvolvimento psíquico é um processo histórico social do ser humano, apoiado 
na evolução da conduta e dos interesses, nas mudanças que se produzem na 
estrutura dos comportamentos do adolescente ao longo do tempo. É no 
desenvolvimento histórico da conduta – a partir das formas primitivas até as mais 
complexas e superiores – que enraíza “o traço essencial da idade de transição12 
como idade do desenvolvimento cultural ou das funções psíquicas superiores” 
(VYGOTSKI, 1996, p. 55). 

A partir desta colocação, entende-se que o meio, no pensamento deste autor, é 

a fonte do desenvolvimento. E a relação com o meio amplia o processo de construção e 

reconstrução das funções psicológicas superiores. 

Este longo processo de interação com o meio, do ponto de vista do desenvolvimento 
da criança e do adolescente, é de uma operação fundamental em seus cérebros 
cujos sistemas e funções psicológicas superiores se encontram em 
desenvolvimento. As funções se cruzam, se entrecruzam, revelando uma trama de 
conexões com possibilidades do surgimento de novas funções. As conexões 
configuram o princípio complementar de momentos como o da superação das 
funções psicológicas anteriores e de saltos qualitativos. Nesta vivência, o 
desenvolvimento se efetiva a partir de momentos, às vezes, contraditórios ou 
complementares, rompendo, assim, com o que está posto, sem excluir suas 
funções. É importante considerar o movimento das funções psicológicas superiores, 
sob a perspectiva dialética, que podem se desdobrar em avanços ou retrocessos, 
afetando o pensar e as ações das crianças e dos adolescentes.(KOSHINO, 2011, p. 
51). 

 

As postulações de Vygotsky sobre o substrato biológico do funcionamento 

psicológico evidenciam a forte ligação entre os processos psicológicos humanos e a 

inserção do indivíduo num contexto sócio-histórico específico. Instrumentos e símbolos 

construídos socialmente definem quais das inúmeras possibilidades de funcionamento 

cerebral serão efetivamente concretizadas ao longo do desenvolvimento e mobilizadas na 

realização de diferentes tarefas. 

Não diferente da visão psicanalista, a visão cultural histórica da adolescência, 

vislumbra esta etapa como período de intensas instabilidades. Entretanto, o enfoque dado 

pela perspectiva histórico-cultural é diferenciado: 

Para Vigotski, “a investigação na realidade demonstra que o conteúdo negativo do 
desenvolvimento nos períodos críticos é tão somente a faceta inversa ou velada das 
mudanças positivas da personalidade que configuram o sentido principal e básico de toda 
idade crítica” (VYGOTSKI, 1932-1934/1996a, p. 259). Aqui, ele reafirma a ideia de que o 
desenvolvimento não interrompe jamais a sua obra criadora e até nos momentos críticos se 
produzem processos construtivos.  
(KOSHINO, apud VYGOSTSKI, 2011, p. 57) 

 



 

 

                  

E é no momento crítico da adolescência que se fomenta a fase de maior 

produção identitária do ser humano. Tal fato requer uma atenção especial por parte do 

mundo adulto.  

Neste primeiro subtópico, discorremos sobre duas perspectivas, até certo ponto, 

opostas acerca da adolescência: de um lado a visão psicanalista que tem como mote a 

influência das alterações biológicas na formação do ser. Chega, inclusive, a considerar a 

adolescência como um estágio “semipatológico” que se assemelha à psicopatia, porém, se o 

sujeito passar por uma adolescência saudável, esta característica não se cristaliza na 

personalidade.  

Ou seja, seria uma etapa passageira, que, submetida às condições ideais de 

desenvolvimento, seria considerada uma “adolescência normal”. Todavia, a característica 

semipatológica da adolescência seria fruto do impacto proveniente da desconstrução da 

personalidade infantil e a construção personalidade adulta com maior interação com o meio 

a partir do substrato da personalidade que se iniciou na infância. Ao mesmo passo que a 

adolescência é um período de mudanças biológicas com rebatimentos na esfera 

comportamental, este fenômeno gera instabilidades e desacordos com o mundo dos 

adultos. Evidenciando os conflitos geracionais. 

 

 

3. O ATO INFRACIONAL COMO EXPRESSÃO DA QUESTÃO SOCIAL 

 

Neste tópico pretendo discutir o fenômeno do ato infracional cometido por 

adolescentes. Para tanto, parte-se da analise sobre o delito (o crime), uma vez que  

Toda sociedade – mesmo as mais primitivas – conta com mecanismos de controle 
social do delito. Sem isso, a vida nos grupamentos humanos estaria inviabilizada. A 
reação da sociedade ao delito pode ser formal ou informal. A reação formal ao delito 
se dá com base na lei, por meio do Sistema de Administração da Justiça. A reação 
informal se processa por outras vias, como a opinião pública, a imprensa, as 
instituições e os movimentos sociais. (Brasília: Secretaria Especial dos Direitos Humanos, 
2006 p. 13) 

 

O referido documento citado acima menciona duas vias de concepções acerca 

do crime: as concepções ontológicas, que entendem o delito como parte constitutiva da 

natureza humana; as concepções socioconstrutivistas, que entendem o delito como um 

processo socialmente construído. O pressuposto a ser adotado para a reflexão que segue é 

a sócioconstrutivista, uma vez que se entende o crime como um fenômeno com 

determinantes sociais. 

É certo que, assim como os adultos, muitos adolescentes se inserem na 

criminalidade. No diverso mundo do crime, os delitos cometidos pela população infato-



 

 

                  

juvenil, vem crescendo a cada dia. Por outro lado, tal crescimento não é tão significativo se 

comparado com os crimes cometidos por adultos. 

Os dados do Levantamento Anual referentes ao ano de 2012 da Coordenação – 
Geral do SINASE (SNPDCA/SDH 2014) indicam um número total de 20.532 
adolescentes em restrição e privação de liberdade (internação, internação provisória 
e semiliberdade), e de 88.022 em meio aberto (prestação de serviços à comunidade 
e liberdade assistida) (conforme informações do Censo do Sistema Único da 
Assistência Social - 2012 -MDS, 2012).  
Segundo informações do Censo Demográfico, a população total do Brasil é de 
190.755.799 pessoas, divididas em 5.564 municípios, com a população adolescente 
(12 a 21 anos1) somando 21.265.930 milhões. Quando comparado ao número total 
de adolescentes no Brasil, a porcentagem de adolescentes cumprindo medidas 
socioeducativas de restrição e privação de liberdade é de apenas 0,10%; e de 
apenas 0,41% em medidas socioeducativas de prestação de serviços à comunidade 
(PSC) e liberdade assistida (LA). Isso significa uma porcentagem pequena, do ponto 
de vista quantitativo, e que deve ser alvo das políticas públicas, atuando em busca 
de soluções para assegurar que direitos estabelecidos em lei repercutam 
diretamente na materialização de políticas públicas sociais que incluam o 
adolescente em atendimento socioeducativo. (LEVANTAMENTO ANUAL DO 
SINASE – 2014 p. 11 e 12) 

 

Nos termos do capital a figura do Estado  

... é uma forma social que sofre variações temporais e espaciais. Não se trata de um 
valor universal, de um ideal abstrato, de uma forma fixa, irregular ou aleatória. Ao 
contrario, o fenômeno estatal obedece a leis que trazem a marca da história, em 
articulação orgânica com as formas assumidas pelo ser social da produção, na 
reprodução e na crise do capitalismo. (FARIAS, 2000 p. 29 e 30) 

Percebe-se, assim, que a figura do Estado nas sociedades capitalistas exerce 

um papel mediador sobre um determinado território e sobre o conjunto da população 

correspondente, pois se manifesta simultaneamente sob a forma de máquina burocrática e 

administrativa e sob a forma de democracia formal e ideologia burguesa correspondente. 

(Farias, 2000). 

Entretanto, não podemos abstrair desta análise a correlação de forças existente 

no cenário político encabeçado pelos movimentos sociais da sociedade civil organizada em 

defesa dos seguimentos excluídos. Esta questão será discutida no próximo capitulo. Não 

obstante, reservaremos um espaço para as questões inerentes a prática do delito cometido 

por adolescentes, juridicamente reconhecido como ato infracional. 

Desta forma, analisar a prática do ato infracional requer que venhamos a situá-

los em um contexto maior. Leal (1983) destaca que a “a pratica de delitos por adolescentes 

não pode ser explicada sob um ângulo isolado, deve ser encarada a co-atuação 

biopsicossociais. Por conveniência analítica, optou-se por dar ênfase aos determinantes 

sociais que levam a efetivação do crime, abstraindo esta perspectiva das demais.  

Dentre estes determinantes Schneider analisa a questão da marginalidade sob o 

enfoque histórico-estrutural. 

As concepções que derivam da análise interpretativa histórico-estrutural partem do 
ponto de vista de que as populações marginalizadas em termos sociais integram o 
sistema e funcionam como ingredientes de seu dinamismo, mas, por outro lado, 
estão envolvidas num processo histórico que se caracteriza pelas “contradições”, 



 

 

                  

"conflitos” e “dominação”, vistos a partir da dinâmica das relações de classe. (...) 
Dentro desse novo enfoque a marginalidade é estudada como conseqüência das 
tendências que assume o modo de produção capitalista dependente. A existência de 
uma situação social como a marginalidade e entendida como resultado da própria 
natureza da sociedade; é concebida como um fenômeno que se deriva de um tipo 
particular de inserção na estrutura social. (...) Nestes termos, pode-se considerar a 
marginalidade como resultado das tendências que assume o modo de produção de 
uma economia dependente e monopolista. (SCHNEIDER, 1982 p 24 e 25) 

 

A urbanização descontrolada é um dos fatores que contribui para o aumento da 

criminalidade infanto-juvenil. Tal fator é resultado da migração do homem do campo para a 

cidade grande, que em busca de trabalho e de melhores condições de vida, colabora para o 

inchaço dos centros urbanos. Tal crescimento se dá de forma desordenada, pois cresce a 

população, mas não crescem os serviços para atenderem a todos de maneira satisfatória. 

Desempregados ou subempregados, as pessoas tentam sobreviver em um 

ambiente social permeado de contradições, onde a manutenção de uma taxa pobreza é 

salutar para o bem estar do sistema. Neste sentido, entra-se na seara de discussão sobre o 

processo de pauperização dos grandes centros urbanos. 

Em termos de Brasil tem-se que o padrão excludente da riqueza é histórico. 

A sociedade brasileira foi estruturada originalmente a partir de um padrão 
extremamente concentrado de distribuição social da riqueza. Desde o período 
colonial, a riqueza gerada nas terras brasileiras tem sido pessimamente repartida 
entre o conjunto da população, e até onde podem ser encontrados dados 
minimamente confiáveis, nota-se uma persistência inacreditável no grau de 
concentração de renda e da riqueza. (Atlas da exclusão social do Brasil, 2005 p. 26) 

 

Trazendo o capitalismo como advento político econômico, entende-se que o 

Brasil desenvolveu-se, política e economicamente, na periferia dos países de capitalismo 

central. Todavia, Mészaros aponta que a pobreza é estrutural dentro do modo de produção 

capitalista. Ou seja, independente do nível de desenvolvimento dos meios de produção, 

manter uma parcela de pobreza garante a subsistência do sistema, tal fato, determinado 

pela apropriação indevida da riqueza socialmente produzida, por uma pequena parcela da 

população. 

É sabido que a origem e a reprodução da pobreza estão estreitamente relacionadas 
aos processos de exclusão (ou acesso marginal) das oportunidades de desenvolvi-
mento e da partilha da riqueza socialmente produzida. Diante da centralidade do 
trabalho nas sociedades capitalistas, a inserção laboral permanece como principal 
determinante do nível de bem-estar. No debate sobre pobreza, a caracterização dos 
sujeitos como pobres traduz automaticamente uma situação de insuficiência de 
renda e de precário acesso a bens e serviços, sem, no entanto, expressar com a 
mesma clareza as relações com o mundo do trabalho que estão na origem de suas 
carências. (BRASIL, Políticas Sociais: acompanhamento e análise p. 120. 2014) 
 

Observa-se que a má distribuição de renda assola a maioria da população. 

Entende-se assim que o acesso aos bens e serviços essenciais como saúde, educação, 

trabalho, tem rebatimentos significativos nos números relativos sobre a pobreza e da 

marginalidade. 



 

 

                  

Em face deste cenário o segmento criança e adolescente, tende a ser o mais 

afetado: 

... vivemos num clima social que produz e potencializa a violência, existem milhões 
de crianças e adolescentes que sobrevivem privados dos seus direitos inerentes à 
infância e à adolescência, o que representa a expressão mais óbvia trágica da 
organização econômica, política e social do Brasil que se caracteriza pelo 
descalabro da distribuição desigual de renda, da ausência e desrespeito à cidadania. 
(ROSA, 2001 p. 184) 

A vinculação entre pobreza, exclusão social e crescimento da violência é 

inevitável. E quando há a transversalidade com a situação de crianças e adolescentes a 

situação se agrava complementada como o trabalho da mídia sensacionalista.  

Passetti (2002) afirma, 

... a mídia funciona estrategicamente como agenciadora das territorialidades - como 
hordas ameaçadoras do Estado – identificando comportamentos e bairros onde 
vivem esses ineptos, afirmando junto às classes médias, sua crença de que tal 
situação é resultado da negligencia pessoal dos miseráveis, o espelho para o qual 
não se deve olhar. (PASSETTI, 2002 p. 17) 

Atrelado a este complexo de exclusão, pobreza e violência, a fragilização dos 

vínculos familiares também é um fator que leva o adolescente a enveredar pelo caminho da 

criminalidade. Não perdendo de vista que a correlação entre estas expressões da questão 

social possuem determinantes em comum. 

... o atual modelo de desenvolvimento a que estamos engajados, inspirou-se nos 
padrões de desenvolvimento capitalista, nesta fase de concentração máxima do 
poder econômico e financeiro (...) contexto este que gera a exasperação da 
competição, da agressividade, do egocentrismo, do consumismo, da espoliação da 
revolta, do pauperismo, da situação da infância abandonada, da revolta, da 
descrença nas soluções legais, do terrorismo oficial, enfim, um conjunto de sintomas 
esses, que deu origem a síndrome da violência contemporânea. (SOARES, 1983 p. 
14) 

Estas questões se expressam inclusive no seio familiar. Os pais ou responsáveis 

doas adolescentes quando incluídos no mercado de trabalho são explorados e quando 

excluídos são desempregados ou subempregados, restando assim, pouco para a dedicação 

à criação dos filhos.Diante de todos esses fatores, percebe-se que, as famílias estão cada 

vez mais vulneráveis e fragilizadas, o que interferem, diretamente, na vida das crianças e 

dos adolescentes pertencentes a ela. 

Somado a isto, a fragilidade das políticas públicas, contribui para o aumento 

progressivo de problemas relacionados à infância e à juventude. Convém destacar, que as 

políticas públicas destinadas às crianças e adolescentes, não se mostram suficientes para 

combaterem ou minimizarem a situação em que estes se encontram. Essa debilidade das 

políticas se agrava mais quando se refere aos adolescentes que cometeram atos 

infracionais. 

O interesse pela criminalização do adolescente que comete delito é permeada 

por questões político ideológicas que evidenciam a manipulação econômica e política da 

sociedade como um todo por uma pequena parcela desta, bem como se evidencia a luta 



 

 

                  

contra a maré da sociedade civil organizada em prol da conquista de direitos. Prova disso é 

que mesmo nesta sociabilidade adversa houve a instauração do Estatuto da Criança e do 

Adolescente e do Sistema Nacional Socioeducativo como forma de reconhecimento de 

crianças e adolescentes como sujeitos de direito. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este artigo objetivou trazer à tona a discussão acerca de duas categorias 

centrais neste trabalho: adolescência e ato infracional. Partiu-se do entendimento que, a 

adolescência é uma construção social que tem suas bases na instauração da sociedade 

capitalista, mas que também é um momento de desenvolvimento biológico delicado que tem 

fortes rebatimentos na construção do sujeito.  

Nesta perspectiva, a análise sobre a categoria ato infracional iniciou-se com uma 

explanação acerca do crime como fenômeno social. Esta explanação mais geral sobre o 

crime serviu de base para se descer à particularidade do delito cometido por adolescentes. 

Para além da definição do que é ato infracional, o foco da referida seção deste capítulo foi 

apontar, dentro da sociabilidade capitalista, os fatores que corroboram para prática do ato 

infracional e como este deve ser entendido como expressão da questão social. 

Ao se analisar o momento específico do capitalismo, observa-se o acirramento 

das desigualdades devido a tensão entre capital e trabalho. Marx e Engels fornecem as 

bases para se ter um entendimento ampliado sobre a questão social, pois ao desvelar a 

gênese da desigualdade social (com o intuito de instrumentalizar a classe operária enquanto 

sujeitos políticos) delimitam os determinantes históricos da questão social.  

A questão social se expressa em suas refrações (Netto, 1992) e, por outro lado, os 
sujeitos históricos engendram formas de seu enfrentamento. Contudo, sua gênese 
está na maneira com que os homens se organizaram para produzir num 
determinado momento histórico, o de constituição das relações sociais 
capitalistas  - e que tem continuidade na esfera de produção social.” (BEHRING 

e BOSCHETTI, 2011 p. 51 e 52- grifo nosso)  

O que é distintivo desse regime é que a exploração se efetiva no marco de 

contradições e antagonismos. José Paulo Netto (2001), que recorre a Marx em o primeiro 

volume de O Capital (1867), assinala que as desigualdades oriundas da questão social 

decorrem de uma escassez produzida socialmente, resultado da contradição entre as forças 

produtivas, crescentemente socializadas, e as relações de produção que garantem a 

apropriação privada do excedente e a decisão privada de sua destinação.  

Entretanto, segundo Arcoverde (2000), nem todas as desigualdades e injustiças 

sociais produzidas podem, em si mesmas, ser tratadas como questão social. Elas somente 

se tornam tal quando, de fato, são reconhecidas, enfrentadas e tornadas demandas 

públicas. 



 

 

                  

Não obstante, tal raciocínio deve ser aplicado para a análise do ato infracional 

como expressão da questão social. O delito sempre existiu na sociedade, todavia, somente 

adquiriu status de questão social quando ascendeu à cena política e entrou na agenda 

pública a partir das reivindicações das ditas minorias sociais que exigiam uma resposta por 

parte do poder público.  A prova cabal do reconhecimento do ato infracional como expressão 

da questão social é a forma como este foi incorporado nos marcos legais, a saber, o ECA e 

o SINASE. 
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