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Este foi o tema de monografia defendida no curso de especialização em Saúde Mental a 
nível de pós-graduação organizado pelo Hospital de Clínicas de Belém. Inicialmente 
gostaríamos de explicar o porquê da escolha deste tema. Ao longo de nossa experiência 
profissional na Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude da Capital como 
psicólogo, atendendo em grande parte a clientela de adolescentes da área infracional, 
pudemos averiguar a existência de um grande preconceito social com o adolescente que 
comete uma infração. 

Geralmente este adolescente é rotulado de “infrator” e considerado um “perigo para a 
sociedade”, devendo pagar pelo mal que cometera. Isto nos mostra que os deveres e 
obrigações deste adolescente vêm logo à tona no pensamento das pessoas e seus direitos 
quase que esquecidos. Por trás de toda infração existe uma pessoa que sofreu e sofre 
influência do meio em que vive. 

Levantar a questão de que este adolescente é um cidadão que está em desenvolvimento 
bio-psico-social pode causar estranheza. Alguns podem indagar se este reconhecimento 
de direitos do adolescente não seria um incentivo à prática do ato infracional. Este tipo 
de indagação inclusive é muito freqüente, além do que a culpa desta maneira de pensar 
seria do ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. 

Não acreditamos que existe necessariamente uma co-relação direta entre pobreza e 
marginalidade, mas muitos dos adolescentes que se envolvem em infração vivem nas 
ruas e o fato de ser menor e de viver nas ruas é uma conseqüência atribuída pelo senso 
comum das pessoas à própria “índole má” ou à 
“irresponsabilidade das famílias” do menino ou da menina que vivem nesta situação. 

Muitas crianças e adolescentes que cometem ou cometeram violência foram vítimas 
diretas desta ou pelo menos chegaram a se expor em ambientes onde ocorreram 
violência entre adultos. A nível psicológico “muitos destes adolescentes controlam 
precariamente seus sentimentos e afetos confusos e assustadores, quase sempre 
resultantes da lesão ou disfunção cerebral que sofreram”. 

Em um dos seus últimos relatórios o UNICEF apontou o modelo econômico do Brasil 
como “concentrador e excludente” e também como responsável pela violência que 
atinge os mais pobres. O mesmo relatório revelou ainda que, no Brasil, de 1979 a 1993 
houve 340 mil mortes violentas contra menores de 21 anos; de 1980 a 1990 – a nível de 
percentagem – as mortes violentas de indivíduos entre 10 a 14 anos passou de 39,0% 
para 46,3% e entre os de 15 a 17 passou de 49,2% a 61,5%. 



No Brasil a maioria das casas de internação para adolescentes que cometeram infração 
mantém o mesmo sistema destinado aos adultos que é o da exclusão e das 
superlotações; desta forma pretende-se excluir da sociedade o “elemento perturbador”. 

As dificuldades de se compreender o ESTATUTO e também a conjuntura econômico-
social do país pode levar a opinião pública a entender o alto índice de marginalidade 
como sendo uma conseqüência do próprio E.C.A . Esta é uma visão “conservadora de 
muitos agentes institucionais e até mesmo de consideráveis contingentes da sociedade 
civil que vêem no Estatuto da Criança e do Adolescente – principalmente no que tange à 
condução legal das infrações penais infantis – uma conivência perigosa com a 
periculosidade infantil que ameaça a sociedade como um todo”. 

Por isso vários autores contemporâneos têm refletido acerca da questão do adolescente 
autor de ato infracional como sendo, na maioria dos casos, um reflexo da organização 
econômico-social do País. Isto nos leva a conjecturar que os atos infracionais não 
deveriam ser analisados somente a nível de capitulação penal, faz-se mister abranger na 
análise da conduta humana – no caso também do adolescente em conflito com a lei – 
todo contexto em que estes atos infracionais são praticados. 
 
Mesmo tendo cometido uma infração o adolescente tem seus direitos como cidadão os 
quais não devem ser esquecidos em qualquer situação que seja. Isto se refere à garantia 
de sua integridade física, ao direito de ser ouvido na presença de seus responsáveis, 
enfim, ao direito de ser considerado como ser em desenvolvimento bio-psico-social. 

O Estado, por sua vez, precisa oferecer aos cidadãos – no caso mais específico ao 
adolescente autor de ato infracional – condições de cidadania para poder-lhes cobrar o 
cumprimento de normas e responsabilidade. A cidadania Brasileira “é garantida nos 
papéis, mas não existe de verdade. É a cidadania de papel.” Isto é: muitos direitos 
existem somente no papel sem haver uma ressonância nas políticas públicas. Vale 
ressaltar ainda mais uma vez que por trás de uma situação infracional, muitos outros 
problemas podem ser averiguados como: as relações familiares e outras relações sociais, 
as possibilidades de se estabelecer vínculos afetivos que são importantes para o 
desenvolvimento psicossocial, além do contexto histórico-social no qual estão inseridos 
tanto a criança quanto o adolescente. O Estado do Pará, por sua vez, está procurando pôr 
em prática dentro de suas possibilidades o Estatuto da Criança e do Adolescente, 
favorecendo sua cidadania. 

O E.C.A nos seus artigos 150 e 151 prevê a criação de uma equipe interprofissional que 
auxilie a Justiça da Infância e da Juventude. O E.C.A não indica necessariamente que o 
Ministério Público deva ter uma equipe técnica para auxiliar o trabalho do Promotor de 
Justiça. No Estado do Pará, todavia, o Ministério Público criou uma equipe técnica 
interprofissional composta de Psicólogos, Assistentes Sociais e Pedagogos com o 
objetivo de assessorar o trabalho dos Promotores de Justiça que atuam nas Promotorias 
de Justiça da Infância e da Juventude que comportam a área cível e a infracional. Todo 
este trabalho visa favorecer ao adolescente o direito de ser avaliado, pelo menos 
inicialmente, em seu contexto bio-psico-social que é um direito pelo fato de também ser 
cidadão. 

Ainda o governo do Pará, fazendo eco ao artigo 88, V do E.C.A, após uma série de 
debates e estudos, houve por bem criar o Centro de Atendimento ao Adolescente 



(C.I.A.A). Este funciona através da integração operacional no mesmo espaço físico dos 
seguintes Órgãos: Poder Judiciário (24º vara Cível), Ministério Público, Defensoria 
Pública, Fundação da Criança e do Adolescente do Pará (FUNCAP), Polícia Militar e 
Civil. O funcionamento do referido Centro iniciou no mês de novembro de 1997; a 
inauguração oficial deu-se aos 6 de fevereiro de 1998. 

O C.I.A.A. tem como objetivo favorecer que o atendimento inicial ao adolescente ao 
qual se atribua a autoria de ato infracional seja feita de forma mais rápida possível. Este 
trabalho em conjunto proporciona também com que os adolescentes sejam cada vez 
mais reconhecidos como “...sujeitos de direitos.” (ECA, art. 15) e que o fato de isto lhes 
ser garantido não lhes tira a necessidade de serem responsabilizados e de cumprirem 
medidas sócio-educativas. Toda esta ação conjunta dos Órgãos que compõem o Centro 
põe em evidência também a co-responsabilidade que têm para com a causa da 
adolescência. 

Todas estas iniciativas têm como objetivo garantir com mais eficácia, eficiência e 
agilidade o atendimento inicial de qualquer adolescente que tenha cometido um ato 
infracional, como também incentivar ainda mais os debates – seja a nível das 
Instituições Públicas como a nível de ONGs – sobre o adolescente em conflito com a lei 
como cidadão de deveres sim, mas também de direitos. 

 


