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RESUMO 
 

A presente pesquisa tem como objetivo estudar os projetos de lei envolvendo 

adolescentes propostos na Câmara dos Deputados nos últimos 12 anos. Partimos do marco 

teórico da economia política da punição para pensar as disputas travadas no Poder Legislativo 

em torno das prioridades de agenda, categorias, conceitos, problemas e soluções de políticas 

para a adolescência no Brasil. Elaboramos, primeiramente, um estudo quantitativo acerca de 

todos os projetos propostos no período que tenham como público alvo central os adolescentes, 

dividindo-os em categorias por meio de uma metodologia indutiva de classificação do 

material (utilizando-se da Teoria Fundamentada nos Dados). Em seguida, propusemos um 

estudo aprofundado, de caráter qualitativo, sobre os projetos de lei aprovados no período, 

buscando identificar quais são os problemas que as propostas abordam, as soluções que 

propõem e a representação sobre os adolescentes presentes nos documentos disponibilizados 

no banco de dados da Câmara dos Deputados. Buscamos, assim, elaborar uma análise crítica 

sobre as categorias construídas em torno dos problemas relativos à adolescência, tendo como 

pano de fundo o neoliberalismo e seus reflexos na realidade social. 

Palavras-chave: adolescente; neoliberalismo; punição; proteção.  

  



 

ABSTRACT 
 

The objective of this research is to study draft legislation regarding teenagers proposed 

before the Federal Congress during the last 12 years. Taking from the theoretical framework 

of political economy of punishment to reflect on the disputes around agenda, categories, 

concepts, problems and solutions in the legislative branch, regarding youth in Brazil. Firstly, 

we developed a quantitative study on all draft legislation proposed during the above-

mentioned period that takes teenagers as the main audience, dividing this legislation between 

categories, through an inductive methodology (using Grounded Theory). Subsequently, we 

proposed a more extensive qualitative study on the approved bills during the research period, 

with an aim at identifying the problems raised by the proposed legislation, the solutions put 

forward and the representation of youth found in documents made available in the Federal 

Congress database. The objective was to develop a critical analysis over the categories 

regarding social problems involving the youth, taking neoliberalism and its influence on 

social reality as a broader context. 

Key words: youth; neoliberalism; punishment; protection.  
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1. INTRODUÇÃO 

 
A presente pesquisa iniciou-se com uma questão principal de interesse de 

investigação: o profundo aumento de adolescentes em cumprimento de medida 

socioeducativa, em especial das medidas de privação de liberdade1. Referido interesse de 

pesquisa surgiu a partir de uma observação, ainda intuitiva, de que se tem dado especial 

atenção, tanto na academia quanto no debate público, às discussões acerca do suposto 

aumento nos índices de criminalidade juvenil e a redução da maioridade penal como proposta 

de política para combater esse cenário. 

É possível observar, no âmbito do debate público, a prevalência de um discurso 

segundo o qual a melhor política criminal para reduzir o número de crimes cometidos por 

adolescentes é alterar a idade mínima de imputabilidade penal e intensificar a aplicação de 

“medidas aflitivas” (CAPPI, 2014, p. 10), ou então recrudescer as medidas de 

responsabilização de adolescentes pela prática de atos infracionais (BUDÓ, 2013). É o que 

demonstra, por exemplo, a multiplicação de Propostas de Emenda à Constituição (PEC) nesse 

sentido, apresentadas no Congresso Nacional desde a promulgação da Constituição Federal de 

19882. 

Referido cenário pode ser indicativo de como a atuação estatal frente ao problema da 

criminalidade juvenil tem recorrido a soluções punitivas, conforme constatou Ricardo Cappi 

(2014, p. 24), em pesquisa realizada a partir das justificativas e discursos relativos à dinâmica 

de tramitação das PECs para redução da maioridade penal: 

Trata-se de posições que consagram a visão conhecida como “direito penal do 
inimigo” (Jakobs, 2005; Zaffaroni, 2007) ou, ainda, pautadas no “estado de 
exceção” (Agamben, 2004), com a única diferença que aqui caberia a ideia de 
“exceção estendida” aplicável aos jovens das camadas pobres da população, 
essencialmente negros, percebidos como “ontologicamente” perigosos e elimináveis 
(Bauman, 2007; Flauzina, 2008). 

                                                
1 De acordo com o Levantamento Nacional de Atendimento Socioeducativo do Adolescente em Conflito com a 
Lei (BRASIL, 2018), da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, entre 2009 e 2016 houve 
um aumento de 56% (cinquenta e seis por cento) no número de adolescentes em cumprimento de medida 
socioeducativa restritiva de liberdade (que engloba as medidas de internação e semiliberdade). 
2 A primeira PEC foi oferecida em 1989 (PEC n. 35/1989) e tinha como objetivo alterar a redação do artigo 228 
da Constituição. Desde então, foram apresentadas ao menos 48 (quarenta e oito) propostas perante a Câmara dos 
Deputados e 15 (quinze) propostas perante o Senado Federal, conforme levantamento realizado por meio da 
ferramenta de busca dos sites das respectivas casas legislativas. A principal delas, a PEC n. 171/1993, está em 
tramitação há 24 anos, tendo sido aprovada em segundo turno pelo plenário da Câmara dos Deputados. No 
momento, aguarda deliberação pelo Senado Federal. Seu texto estabelece a idade de imputabilidade penal em 16 
(dezesseis) anos, ressalvando que os adolescentes nessa faixa etária deverão cumprir a pena em estabelecimento 
prisional separado dos adultos. 
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Paradoxalmente, o fortalecimento dessa visão punitivista ocorre contemporaneamente 

à consolidação do marco legal que corresponde à chamada doutrina da proteção integral, 

inaugurada com a Constituição Federal de 1988 (artigos 227 e 228) e com a Lei nº 8.069/90, 

que institui o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O ECA é expressão dos esforços 

dos movimentos sociais em trazer para o ordenamento jurídico brasileiro esse novo sistema (a 

doutrina da proteção integral), consagrado por um conjunto normativo internacional 3  

(CUSTÓDIO, 2008, p. 26-27; BUDÓ, 2013, p. 75-77; CAPPI, 2017, p. 64), e que rompe com 

a chamada doutrina da situação irregular, em vigor até então. 

O que se observa, no entanto, é que, enquanto o avanço foi significativo no âmbito da 

proteção constitucional e legal dos direitos das crianças e adolescentes em geral, sua 

efetivação tem sido insuficiente para garantir um âmbito satisfatório de proteção material 

dessa população (SPOSATO, 2015), que tem sido cada vez mais objeto de iniciativas 

punitivas. 

Para além de uma disputa pela aplicação do ECA, a literatura nos mostra que há, 

ainda, uma intensa disputa de legislação. Diversas propostas para alteração do ECA nos 

últimos anos têm apresentado a punição como solução para os problemas em torno da 

adolescência marginalizada (BUDÓ, 2013; BUDÓ; CAPPI, 2018). 

Nesse contexto, surge uma questão essencial: como o Poder Legislativo se posiciona 

atualmente frente a essa questão? A agenda dos legisladores prioriza mais a lógica punitiva ou 

a lógica da proteção social do adolescente? Quais são os tipos de políticas públicas em 

disputa? São essas as questões principais que orientam a presente pesquisa. 

Os estudos que têm olhado para a produção legislativa nesse tema apresentam, em 

geral, um recorte em torno da criminalização de adolescentes, voltando o foco de análise para 

propostas de emenda à Constituição para redução da maioridade penal e propostas de 

alteração do ECA no que diz respeito ao regime jurídico de apuração e aplicação de medidas 

socioeducativas. A inquestionável contribuição desses trabalhos é no sentido de elucidar as 

representações, justificativas e ideologias por trás das propostas de aumento punitivo em 

relação a adolescentes. 

                                                
3 Esse conjunto é composto, primordialmente, pelos seguintes instrumentos normativos internacionais: Regras 
Mínimas das Nações Unidas para Administração da Justiça de Menores - Regras de Beijing (Res. nº 40/33 de 
1985); Conjunto de Princípios para a Proteção de todos os Indivíduos Sujeitos a qualquer forma Detenção ou 
Prisão (Res. 43/173 de 1988); Convenção das Nações Unidas sobre Direitos da Criança, de 1989 (Decreto nº 
99.710/90); Regras Mínimas das Nações Unidas para a Proteção dos Jovens Privados de Liberdade (Res. nº 
45/113 de 1990); Diretrizes das Nações Unidas para Prevenção da Delinquência Juvenil - Diretrizes de Riad 
(Res. nº 45/112 de 1990); Regras Mínimas padrão das Nações Unidas para a Elaboração de Medidas Privativas 
de Liberdade - Regras de Tóquio (anexo da Res. nº 45/110 de 1990). 
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Os mencionados trabalhos, porém, não observam o todo da produção legislativa 

relacionada ao tema dos adolescentes. Ao ampliar esse horizonte para abarcar, também, 

propostas legislativas localizadas para além do campo formado pelas políticas de 

criminalização, é possível observar como os conceitos de punição e proteção têm se articulado 

para construir uma lógica que divide entre adolescentes infratores e adolescentes merecedores 

de proteção.  

O objetivo desta pesquisa é, portanto, dialogar e contribuir para os trabalhos que têm 

sido desenvolvidos no campo da proposição e discussão legislativa de políticas para 

adolescentes. Trata-se de uma abordagem que busca entender quais são as temáticas, 

representações e conceitos mobilizados nas disputas por essas políticas, dentro e fora do 

quadro delimitado pelo ECA. 

O ECA surge enquanto marco normativo inserido em um contexto de construção do 

Estado de direito no Brasil por meio da consolidação do quadro constitucional democrático 

inaugurado em 1988, que traz garantias de direitos individuais, mas principalmente de 

inúmeros direitos sociais e econômicos. Trata-se de um modelo que mais se aproxima de um 

Estado de bem-estar social, ainda que, conforme veremos, este esteja longe de ser o modelo 

de fato em vigência no país, sendo construído simultaneamente à implantação de políticas 

neoliberais no âmbito político-econômico. 

Ao mesmo tempo, como será tratado ao longo do trabalho, nas décadas seguintes à 

consolidação desse marco constitucional e do ECA, é possível observar a multiplicação de 

políticas de cunho punitivo, que vêm contribuindo de forma decisiva para a ampliação das 

taxas de encarceramento, levando o Brasil à terceira posição no ranking internacional de 

população prisional. 

Esse contexto nos impõe inúmeras questões quanto à articulação entre o modelo 

político-econômico em vigor e as formas de punição que surgem nesse período. Para pensar 

esse cenário, nos valemos das contribuições da economia política da punição, marco teórico 

que pretende justamente pensar como se dá a relação entre formas de punição e sistemas 

econômicos. Com isso, pretendemos pensar as políticas para adolescentes situadas no 

contexto do neoliberalismo, buscando pensar como a disputa em torno das políticas 

legislativas para adolescentes tem se conformado nesse contexto de consolidação de um 

marco normativo-constitucional de garantia de direitos sociais, de um lado, e da ampliação do 

encarceramento de jovens, de outro. 

No capítulo 2, apresentamos os delineamentos gerais desse marco teórico e as 

possíveis mediações com o contexto brasileiro. Propomos, assim, pensar as questões 
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envolvendo políticas para adolescentes a partir de uma perspectiva que tenha o neoliberalismo 

e suas implicações como chave de análise.  

O capítulo 3 se destina a contextualizar a construção histórica do tratamento jurídico 

dado a adolescentes no Brasil – desde o período da indiferenciação penal até a consolidação 

da doutrina da proteção integral por meio da edição do ECA. Buscamos, assim, fornecer as 

bases conceituais para algumas das questões que serão discutidas na pesquisa e localizar 

histórica e conceitualmente o ECA enquanto marco normativo e paradigma de tratamento dos 

adolescentes. 

No capítulo 4 apresentamos os resultados de pesquisa quantitativa realizada a partir de 

banco de dados formado pelos projetos de lei envolvendo adolescentes propostos na Câmara 

dos Deputados nos últimos 12 anos. Buscamos verificar, nesses projetos, as políticas em 

disputa no legislativo e a maneira como se articulam políticas de infracionalização e políticas 

sociais. Essa análise envolveu um processo de categorização dos projetos de lei e 

contabilização dos dados a partir da leitura das ementas das propostas. 

Em seguida, apresentamos no capítulo 5 os resultados de uma segunda fase de 

pesquisa empírica, que envolveu o estudo mais aprofundado dos projetos de lei aprovados no 

mesmo período. Trata-se, assim, da análise qualitativa de 11 projetos de lei, suas 

justificativas, ementas, pareceres, votações e debates – ou seja, a análise dos registros de 

tramitação disponíveis no banco de dados da Câmara dos Deputados. Nesse momento, 

buscamos entender: (i) quais os problemas que os projetos de lei buscam resolver; (ii) quais as 

soluções que propõem; e (iii) qual a representação dos adolescentes que adotam. 

Por fim, no capítulo 6, propomos uma tentativa de interpretação dos dados levantados 

em face do marco teórico trazido, como forma de refletir sobre o conceito de proteção integral 

no contexto do neoliberalismo. 
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2. NEOLIBERALISMO: UMA CHAVE DE ANÁLISE PARA PENSAR AS 

DISPUTAS LEGISLATIVAS SOBRE ADOLESCENTES 

 

A questão da criminalidade juvenil e do aumento na quantidade de jovens privados de 

liberdade pode ser relacionada ao fenômeno mais amplo de hiperencarceramento4 que vem 

sendo observado no Brasil e em outros países do mundo. O citado aumento no número de 

adolescentes inseridos no sistema socioeducativo ocorre em nível semelhante àquele 

observado em relação à população prisional adulta5, de modo que o sistema punitivo estatal 

estaria se expandindo a ponto de incluir, também, e em grande número, os jovens. 

Alguns trabalhos na área da criminologia crítica e da sociologia da punição têm 

tentado encontrar, em uma análise macrossociológica acerca do atual modelo de organização 

sócio-econômica, explicações multifatoriais para a atual tendência de aumento do 

encarceramento em diversos países6, principalmente da América, Europa e Ásia7. 

Dentre os esforços em discutir o fenômeno do hiperencarceramento na atualidade, a 

partir de uma abordagem crítica, destacamos o trabalho de Loïc Wacquant, que adota o 

neoliberalismo e sua influência sobre a configuração do Estado contemporâneo como chave 

de análise para pensar o fenômeno de expansão da punição. 

Trata-se de abordagem que se insere em um conjunto de variadas leituras que 

identificam a imbricação entre o neoliberalismo e a questão criminal8 e buscam, assim, 

“qualificar esse novo momento na história da punição, relacionando expansão carcerária, 

neoliberalismo, encolhimento dos gastos sociais do Estado, ampliação de investimentos 

                                                
4 Hiperencarceramento, em oposição a encarceramento em massa, é um conceito que busca explicar o fenômeno 
consistente no aumento exponencial da população prisional em diversos países no mundo, o qual leva em conta a 
sua dimensão seletiva e discriminatória, no sentido de que se trata de um hiperencarceramento que atinge uma 
população específica, e não uma massa indiscriminada de indivíduos. 
5 A população prisional adulta brasileira cresceu 53,5% entre 2009 e 2016, conforme o INFOPEN de 2016 
(BRASIL, 2017 – pouco inferior ao já mencionado aumento da população de adolescentes em privação de 
liberdade (56%). 
6 BARATTA (2014); MELOSSI et PAVARINI (2010); RUSCHE et KIRCHHEIMER (2004); GARLAND 
(2014); DE GIORGI (2006). 
7 De acordo com o World Prison Brief do Institute for Criminal Policy Research da Universidade de Londres, os 
Estados Unidos é o país com a maior população prisional do mundo (2.145.100 presos), seguido da China 
(1.649.804), Brasil (668.914) e Rússia (605.955). Os dados são de 2017 (ICPR, 2018).  
8 Tais abordagens teóricas evocam elementos como: (i) a transição para um modelo econômico-social pós-
fordista e neoliberal (DE GIORGI, 2004); (ii) a relação triangular entre espaço, tempo e trabalho e sua influência 
sobre as instituições sociais, como a prisão (MATTHEWS, 2009); (iii) o neocolonialismo e a globalização 
(ZAFFARONI, 2015); (iv) os arranjos culturais da pós-modernidade (GARLAND, 2014); (v) a prevalência de 
uma “lógica atuarial” nos processos de criminalização (DIETER, 2013); (vi) as mudanças institucionais em 
determinados países e seus efeitos sobre as políticas macro-econômicas e a política criminal (SUTTON, 2004; 
CAVADINO, DIGNAN, 2014; e LACEY, 2013); (vii) ou um “pós-neoliberalismo” em ascenção na América 
Latina (SOZZO, 2016). 



17 

públicos e privados nos dispositivos de controle do crime, entre diversos fatores” (GODOI, 

2017, p. 24). 

O ponto em comum entre essas leituras é que se fundamentam, pelo menos em certa 

medida, em uma corrente teórica – que pode ser definida como economia política da punição 

(MELOSSI et al, 2018; DE GIORGI, 2006) – que busca associar as formas de punição ao 

modo de produção vigente, ainda que considerem importantes outros aspectos da totalidade 

social (políticos, culturais, etc.). 

São abordagens desenvolvidas a partir da base construída por Rusche e Kirchheimer, 

Foucault e Melossi e Pavarini, entre outros, que buscaram entender a gênese da prisão 

enquanto forma de punição moderna, que surge no âmbito do desenvolvimento da sociedade 

capitalista e vai se transformando conforme os modos de produção (mercantil, industrial, pós-

industrial e financeirizado)9. Trata-se de situar “os dispositivos de controle social no contexto 

das transformações econômicas que perpassam a sociedade capitalista e as contradições que 

delas derivam” (DE GIORGI, 2006, p. 36). 

As novas leituras, partindo dessa base teórica, buscam entender as complexidades 

desse processo de transformação da punição na atualidade: 

Estado Penal, nova penalogia, justiça atuarial, punitividade tardomoderna, pós-
moderna, liberal avançada, neoliberal e neoconservadora são apenas alguns 
exemplos mais destacados das formulações lançadas por diferentes intelectuais a fim 
de apreender a complexidade e os contornos gerais desse processo (GODÓI, 2017, 
p. 29). 

A aproximação entre as mencionadas leituras e a criminologia crítica se dá, 

principalmente, no âmbito metodológico, a partir de um modelo de observação do fenômeno 

criminal que rejeita categorias ontológicas de observação da criminalidade como elemento 

universal da realidade social, identificando a relação funcional entre o direito penal e a 

estrutura socioeconômica capitalista da qual aquele faz parte, o que permite a construção de 

um marco analítico global, a partir do qual é possível examinar os diversos segmentos da 

realidade social. Trata-se, em suma, de construir uma economia política da pena e do controle 

social. 
                                                
9 Segundo De Giorgi, essa corrente teórica pode ser dividida em duas principais direções de investigação: “A 
primeira é constituída por um conjunto de estudos históricos que descrevem o papel exercido pelos sistemas 
produtivos na afirmação histórica das relações de produção capitalistas. Uma história da pena, que até aquele 
momento era representada como um progresso contínuo da civilização jurídica em direção à racionalidade e à 
humanização da punição, agora é descrita como uma concatenação de estratégias com as quais a ordem 
capitalista impôs, no tempo, suas formas peculiares de subordinação e repressão de classe. Já a segunda direção 
de investigação se orienta para as práticas contemporâneas dos sistemas de controle e, sobretudo, do dispositivo 
carcerário. A análise se concentra, aqui, no papel desempenhado pelos aparelhos repressivos em relação às 
dinâmicas econômicas atuais e, em particular, em relação ao funcionamento do mercado de trabalho nas 
sociedades industrializadas” (DE GIORGI, 2006, p. 35-36). 
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É importante ressaltar que as mencionadas leituras não pretendem estabelecer relações 

automáticas e mecânicas entre formas de punição e estruturas econômicas, buscando afastar 

abordagens economicistas e deterministas. Segundo essa concepção teórica, 

A emergência de formas determinadas da penalidade é o resultado da convergência 
de forças culturais, políticas e sociais, que embora não sendo o reflexo necessário de 
determinadas articulações das relações de produção, estão intimamente conectadas a 
essas últimas. A estrutura material da sociedade informa a geografia das relações de 
domínio e subordinação que aí prevalecem e, ao mesmo tempo, acelera o processo 
de consolidação das instituições sociais que reúnem condições de favorecer a sua 
reprodução (DE GIORGI, 2006, p. 37-38). 

Nessa linha, Wacquant propõe um esforço de pensar a relação entre a instituição 

carcerária, manifestada no modelo de hiperencarceramento, e a organização da produção 

capitalista no neoliberalismo. Trata-se de um sociologia da punição que procura aliar a análise 

materialista da economia política da pena a uma abordagem simbolista, inspirada na obra do 

também sociólogo Pierre Bourdieu, e que seja “atenta à capacidade que o Estado detém de 

traçar as demarcações sociais salientes e de produzir a realidade social por meio de seu 

trabalho de inculcação de categorias e de classificações eficientes” (WACQUANT, 2007, p. 

15). 

Trata-se de extrair das instituições e políticas penais duas funções inseparáveis: (i) a 

imposição de categorias hierárquicas e de controle; e (ii) comunicar normas e moldar 

representações coletivas e subjetividades: 

A prisão simboliza divisões materiais e materializa relações de poder simbólico; sua 
operação reúne desigualdade e identidade, funde dominação e significação, e 
conecta as paixões e os interesses que perpassam e agitam a sociedade 
(WACQUANT, 2007, p. 16). 

Para Bourdieu (1994)10, o Estado exerce tanto um poder traduzido em violência, 

quanto um poder simbólico, sendo que a aliança entre ambos elementos garante a existência 

de relações de submissão e obediência que, por sua vez, permitem a imposição de estruturas 

cognitivas e categorias de percepção. Essas estruturas são socialmente construídas e 

explicitam a forma como o Estado molda comportamentos e impõe categorias. 

Esse modelo de Estado, pensado como agência que detém o monopólio tanto da 

violência material, quanto da violência simbólica, por meio das quais molda os espaços, as 

relações, as estratégias e as estruturas sociais, é o que Bourdieu denomina de campo 

                                                
10 É importante notar que o trabalho de Bourdieu, elaborado a partir da observação da realidade da França, onde 
o pensador se situa e desenvolve seus estudos. Nesse contexto, o sociólogo se propôs a desenvolver teoria 
macrossociológica de alto nível de abstração teórica, que nos permite extrair elementos úteis à observação da 
nossa realidade brasileira, atentando para as adequadas mediações teóricas.  
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burocrático. Trata-se de uma visão que nega a concepção monolítica de Estado, visto como 

ator coerente e como instrumento único capturado por interesses específicos, e adota uma 

concepção de Estado como “espaço de forças e de lutas sobre o contorno, as prerrogativas e 

as prioridades da autoridade pública, e, em particular, sobre os ‘problemas sociais’ que 

merecem sua atenção e como eles devem ser tratados” (WACQUANT, 2012, p. 511-512). 

Nesse contexto, o âmbito da atuação legislativa estatal pode ser visto como um campo 

burocrático, espaço de encontro de forças e conflitos em que se estabelecem agendas 

prioritárias, políticas para enfrentamento dos problemas sociais e estratégias de atendimento 

de interesses. É também espaço de exercício de poder simbólico11, onde são construídas 

representações coletivas e subjetividades. 

Os conceitos fornecidos pela abordagem teórica apresentada nos permitiram, então, 

pensar nos projetos de lei para adolescentes enquanto disputa de poder dentro desse espaço de 

forças e lutas sobre as agendas públicas prioritárias e, assim, formular a pergunta que norteia 

esta pesquisa: como se desenha a política legislativa em torno do tema dos adolescentes e 

como se dá a presença e articulação/entrelaçamento entre políticas sociais e políticas de 

controle? 

A ideia de campo burocrático, em especial, nos permitiu pensar a arena legislativa 

enquanto local de disputa de forças antagônicas, que contribui para configurar relações e 

estruturas sociais. Trata-se, portanto, de observar quais são as políticas colocadas em debate, 

as prioridades de agenda política, as propostas que prevalecem, por que prevalecem, etc. 

Nesse âmbito, por meio do diálogo com esse marco teórico, especialmente Wacquant, 

buscamos com esta pesquisa trazer um aporte a essa literatura da economia política da 

punição, refletindo sobre um dos aspectos da relação entre neoliberalismo e 

hiperencarceramento, por meio da análise do Poder Legislativo enquanto espaço de disputa 

política sobre o adolescente.  

É importante notar, de início, que Wacquant desenvolve seu trabalho a partir da 

observação da realidade empírica dos Estados Unidos, observando dados acerca das 

                                                
11 Segundo Bourdieu (1989, p. 9 e ss.), poder simbólico é “um poder de construção da realidade que tende a 
estabelecer uma ordem gnosiológica: o sentido imediato do mundo (e, em particular, do mundo social) supõe 
aquilo que Durkheim chama de conformismo lógico, quer dizer, ‘uma concepção homogênea do tempo, do 
espaço, do número, da causa, que torna possível a concordância entre as inteligências’”; é o poder estruturante 
exercido por meio dos “sistemas simbólicos” enquanto “instrumentos do conhecimento e de construção do 
mundo dos objetos”, o “aspecto ativo do conhecimento”. Assim, enquanto instrumentos estruturantes do 
conhecimento, os sistemas simbólicos “cumprem a sua função política de instrumentos de imposição ou de 
legitimação da dominação, que contribuem para assegurar a dominação de uma classe sobre a outra (violência 
simbólica) dando o reforço de sua própria força às relações de força que as fundamentam e contribuindo assim, 
segundo a expressão de Weber, para a ‘domesticação dos dominados’” (BOURDIEU, 1989, p. 11).  
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mudanças na legislação norte americana no que se refere a punição e estado de bem-estar, 

além de outros dados sobre o Poder Judiciário, encarceramento, execução penal e orçamento e 

gastos nessas áreas. 

A presente pesquisa dialoga com seu trabalho na medida em que encontra nele 

elementos explicativos macrossociológicos que podem, desde que por meio de cuidadosa 

mediação teórica, nos apresentar ferramentas teóricas de extrema importância. O desenho da 

pesquisa, envolvendo um processo de categorização com base nesses elementos e conceitos 

extraídos da obra de Wacquant, é resultado de uma intuição inicial de que as categorias 

obtidas por meio do diálogo com o aporte teórico poderiam ser úteis para a observação e 

sistematização do nosso material empírico. 

Isso porque Wacquant elabora um quadro teórico que nos permite pensar as relações 

entre punição e bem-estar social enquanto um problema sociológico importante, no qual o 

direito exerce papel essencial. Nesse sentido, o sociólogo propõe romper com a separação 

entre bem-estar social e políticas penais, “de maneira a enxergar esses dois elementos como 

partes de uma única organização” (BARREIRA et al., 2018, p. 11). Referida abordagem 

teórica nos é útil pois auxilia na articulação entre esses dois elementos no contexto mais 

amplo do neoliberalismo. 

Ademais, o diálogo com Wacquant é importante tendo em vista que se trata de autor 

amplamente difundido no campo da criminologia crítica no Brasil12, tendo ele próprio 

elaborado reflexões acerca da realidade brasileira (WACQUANT, 2008, 2015). Alguns 

estudos apontam, inclusive, para a possibilidade de elaborar um “registro local de um 

processo transversal, global, que vem caracterizando a virada dos tempos” (GODÓI, 2017, p. 

24). 

Assim, estabelecer diálogos com a literatura estrangeira, ainda que apresente desafios, 

mostra-se importante, inclusive para diagnosticar eventuais inadequações de tais análises para 

a observação do fenômeno do hiperencarceramento no Brasil. 

Pretende-se, dessa forma, pensar as propostas de políticas para adolescentes a partir 

desse marco teórico, que considera os braços social e penal do Estado como partes de uma 

estrutura destinada a operar uma dupla regulação sobre jovens marginalizados. 

Deve-se considerar, ainda, que Wacquant é um dos poucos autores da economia 

política da punição que trazem um conceito delimitado de neoliberalismo. Em pesquisa ainda 

                                                
12 Exemplo disso é o volume organizado por Vera Malaguti Batista, Loïc Wacquant e a questão penal no 
capitalismo neoliberal (2012), dedicado a debates da criminologia crítica brasileira com a produção teórica de 
Wacquant. 



21 

em andamento13, o Núcleo de Estudos Criminais da PUC-SP tem estudado os principais 

autores dessa corrente teórica com o intuito de entender como eles abordam conceitualmente 

o elemento “neoliberalismo” em suas investigações, quais são seus fundamentos teóricos e 

como relacionam esse elemento com o aumento do Estado Penal. 

Os resultados – ainda preliminares – apontam para um consenso dentre esses autores 

em torno do diagnóstico de que há uma mudança significativa nos padrões de produção e nos 

modos de vida na virada da década de 1960 para 1970 (BARREIRA et al, 2018, p. 26), que 

coincide com a passagem do fordismo para o neoliberalismo. Essa virada teria sido 

acompanhada, segundo essa abordagem, de uma “’virada punitiva’, que resultou no boom de 

encarceramento (hiperencarceramento)” (BARREIRA et al, 2018, p. 27). No entanto, a forma 

como cada uma dessas leituras explica esses processos varia consideravelmente. 

Em primeiro lugar, são muito distintos – e por vezes incompatíveis – os conceitos que 

cada leitura adota para definir neoliberalismo, que é frequentemente considerado a partir de 

uma perspectiva cultural-discursiva, como mero recurso teórico que repercute na concepção 

ideológica dos governos (ZAFFARONI, 2015), desconsiderando as concretas transformações 

estruturais observadas no período. Essa perspectiva leva a conclusões como a de Máximo 

Sozzo (2016) de que a ascensão de governos de esquerda na América Latina, os quais 

divergem fundamentalmente da ideologia neoliberal, significa a superação do neoliberalismo 

e a inauguração de uma fase “pós-neoliberal”. 

Algumas dessas abordagens propõem, além disso, um recorte epistemológico, 

colocando ênfase na esfera política como âmbito determinante das transformações no Estado 

Penal durante o neoliberalismo, sem considerar as imbricações com as outras esferas da 

totalidade social (BARREIRA et al, 2018, p. 27). Como consequência, essas leituras 

identificam uma suposta dicotomia entre um capitalismo mais inclusivo (aquele do Estado de 

bem-estar social) e um capitalismo mais excludente (o capitalismo neoliberal). 

Essa proposta metodológica revela “uma tendência da criminologia crítica em separar 

analiticamente esferas sociais que, em última análise, são indissociáveis” (BARREIRA et al, 

2018, p. 29), o que contradiz a abordagem materialista que fundamenta a própria criminologia 

crítica. Coloca-se, assim, em contradição, elementos como democracia e capitalismo, ou 

punitivismo e direitos humanos, sem levar em conta as imbricações entre eles. Nesse sentido: 
                                                
13 A pesquisa envolveu, até o momento, a análise da obra dos seguintes autores: Eugenio Raul Zaffaroni, David 
Garland, Loïc Wacquant, Máximo Sozzo e Maurício Stegmann Dieter. Nas próximas fases da pesquisa pretende-
se ampliar o escopo e incluir autores ainda não estudados que proponham elaborar análises que envolvam as 
relações entre neoliberalismo e encarceramento, dentre eles Lola Aniyar de Castro, Dario Melossi, Alessandro 
De Giorgi, Vera Malaguti Batista, Juarez Cirino dos Santos, Roger Matthews, Ruth Gilmore, Michelle 
Alexander, entre outros. 
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Os criminólogos investigados parecem costurar suas análises por meio de aproximações 
sucessivas, ora destacando aspectos políticos, ora culturais, ora econômicos. 
Desconsiderando muitas vezes o plano da totalidade social, a criminologia crítica parece 
vacilar entre um aprofundamento cada vez maior do faturamento do campo investigativo 
– ocasião em que a pesquisa é reduzida a hipóteses sociológicas e econômicas de médio 
alcance [...] – e uma adesão a algum princípio explicativo que por si só seria capaz de 
desvendar as vicissitudes do mundo. Nesse contexto, a fundamental questão referente à 
mediação desses fenômenos e seu imbricamento com a financeirização da economia é 
simplesmente ignorada ou, quando muito, ilustrativamente mencionada (BARREIRA et 
al, 2018, p. 31).  

Dentre os autores estudados, Wacquant foi identificado como um dos que chegam 

mais próximos a uma conceituação de neoliberalismo que considere as diversas esferas 

sociais em um todo, afastando-se das mencionadas tendências de fragmentação do 

conhecimento. 

Ao mobilizar um conceito sociologicamente orientado de neoliberalismo – afastando-

se de concepções economicistas –, Wacquant nos permite pensar os processos de 

desregulamentação econômica, retração e recomposição do Estado de bem-estar, expansão do 

aparato penal e consolidação da responsabilidade individual enquanto imperativo cultural 

como elementos de uma reconstrução do Estado em torno do projeto político-econômico 

neoliberal. Assim, tenta articular os aspectos cultural, ideológico, econômico, social e penal 

para entender o fenômeno do hiperencarceramento no neoliberalismo. 

Seguindo o diagnóstico de Wacquant, esses processos teriam envolvido uma reforma 

simultânea, consistente na transformação da assistência social em controle punitivo e o 

recrudescimento do sistema penal em uma convergência organizacional que passou a servir de 

instrumento para a administração de uma população considerada indesejada (WACQUANT, 

2015, p. 10). Indesejada, nesse contexto, pois é essa população que personifica as 

instabilidades sociais decorrentes do desmantelamento da assistência social. 

Verifica-se, assim, de um lado, a adoção de medidas de restrição de acesso aos 

programas de assistência social, corte em orçamentos e precarização dos serviços, e, de outro, 

reformas para facilitar o acesso à prisão, restringindo as medidas alternativas à privação de 

liberdade, aumentando o tempo de pena e dificultando o acesso ao livramento condicional. O 

resultado teria sido uma diminuição dos beneficiários dos programas sociais e um aumento 

exponencial da população carcerária. 

Diante dessas constatações, não seria mais possível pensar apenas na contradição 

fundamental da organização capitalista – a divisão classista entre explorador e explorado –, 

que fundamentou a origem da criminologia crítica, e segundo a qual a dinâmica entre capital e 
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trabalho se torna a chave de análise para compreender a estrutura e organização do Estado e, 

portanto, do sistema penal. 

Esses conceitos são reformulados por Wacquant com vistas a construir uma nova 

abordagem teórica que seja capaz de descrever e interpretar o mundo neoliberal que começa a 

se conformar a partir da década de 1970 com a transformação do capitalismo industrial em 

capitalismo financeiro. Trata-se de um novo arranjo dos sistemas econômico, político e 

jurídico, decorrente de políticas de liberalização e de desregulamentação de capitais, de 

desvalorização de medidas sociais e de privatizações. 

Essa passagem envolve o esgotamento do modelo industrial fordista 14  e a 

reconfiguração das relações de produção capitalista, conforme descreve De Giorgi: 

De um lado, no que concerne aos sistemas produtivos, vemos consumar-se a progressiva 
“explosão” do paradigma taylorista de organização do trabalho: a grande fábrica tende a 
desaparecer no horizonte da metrópole pós-moderna. De outro, e contemporaneamente, 
consuma-se a crise da estratégia fordista de regulação da dinâmica salarial, isto é, rompe-
se o círculo virtuoso que, durante boa parte do século XX, permitiu manter em conjunto 
o rendimento operário, a produtividade social e o consumo em massa. A tudo isso se 
acrescenta, the last but nor least, um processo de revisão radical das políticas 
keynesianas de apoio à despesa pública e de intervenção pública na economia, que 
permitiam manter ou restabelecer, periodicamente, os precário equilíbrios das economias 
capitalistas ocidentais. (DE GIORGI, 2006, p. 64-65). 

Em contraposição a esse modelo fordista, construído sobre as bases do pleno emprego, 

dos altos salários da classe trabalhadora (branca e masculina) e do consumo em massa, o 

conceito de neoliberalismo sugere uma nova fase da acumulação capitalista, “cuja dinâmica é 

medida tanto pela redefinição das práticas e do pensamento político-econômico quanto pela 

reconfiguração do universo jurídico (regimes de normas e teorias), ambas orientadas ao 

favorecimento da liberdade dos atores do mercado global” (GONÇALVES, 2014, p. 306). 

Essa transição envolve um processo de financeirização, que consiste na sobreposição 

do lucro das instituições financeiras em relação ao setor produtivo e de comércio (LAVINAS, 

2015, p. 18). Em outras palavras, trata-se de uma transformação que pressupõe a expansão da 
                                                
14 Sobre a crise do modelo fordista e o surgimento do neoliberalismo enquanto novo sistema de acumulação: “O 
novo sistema de acumulação impõem-se sob a base de um diagnóstico sobre a crise de 1973 que se tornou 
paulatinamente hegemônico, segundo o qual a desaceleração econômica e o processo inflacionário de então 
teriam sido provocados por três fatores: intervencionismo estatal, regulação social e poder dos sindicatos. Para o 
campo neoliberal, esses três fatores teriam minado a base de lucros necessária para a acumulação capitalista: 
enquanto o Estado intervencionista seria incompatível com a liberdade e competitividade das empresas, o 
sistema de tributação das políticas de bem-estar e a pressão permanente sobre os salaries bloquearia a formação 
da poupança viabilizadora de novos investimentos. Ao ser adotada generalizadamente pelos governos nos anos 
1980 e 1990, a solução neoliberal contra a recessão econômica introduziu medidas que levaram a cabo a 
flexibilização das garantias trabalhistas e a contenção da ação sindical, o corte dos gastos públicos e sociais, a 
redução de impostos sobre a renda, a desregulamentação financeira, a privatização do público e a criação de 
estabilidade monetária. Retiradas as barreiras ao livre-mercado e à competitividade, o campo neoliberal 
sustentava ser possível reanimar o capitalismo de modo a retomar as altas taxas de crescimento econômico pré-
crise de 1973” (GONÇALVES, 2014, p. 306-307). 
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parcela do lucro obtido no setor produtivo que é apropriada pelo capital financeiro (SAAD-

FILHO, 2011, p. 8). E não só: trata-se, ainda, de um processo mais amplo, na medida em que 

a influência do capital financeiro “estende-se para além do mercado, penetrando em várias 

dimensões da vida social” (LAVINAS; GENTIL, 2018, p. 196). 

No campo do direito, essas transformações se traduzem no aprofundamento e 

fortalecimento da proteção à propriedade privada, bem como na desvalorização dos direitos 

sociais e na ampliação de arranjos regulatórios favoráveis ao desenvolvimento do livre-

mercado global. Percebe-se, assim, que o sistema jurídico-penal se torna um dos elementos 

importantes para a consolidação desse novo modelo de acumulação capitalista. 

O aumento da população carcerária deixa de ser visto como resultado exclusivo da 

deterioração do mercado de trabalho (RUSCHE; KIRCHHEIMER, 1999) ou da necessidade 

de disciplina dos indivíduos para a fábrica (FOUCAULT, 1999; MELOSSI; PAVARINI, 

2014), “mas sim dos deslocamentos provocados pela redução das despesas do Estado na área 

social e urbana e pela imposição do trabalho assalariado precário como nova norma de 

cidadania para aqueles encerrados na base da polarizada estrutura de classes” (WACQUANT, 

2008, p. 15). 

A reestruturação das relações de produção produz, também, uma nova configuração do 

emprego – este, entendido como conjunto de regras e garantias que proporcionam segurança e 

estabilidade ao trabalhador, típico do período fordista, é paulatinamente expropriado da força 

de trabalho no neoliberalismo, em uma extensão tal que reconstrói semanticamente o próprio 

conceito de desemprego: 

O desemprego deixa, de fato, de ser associável à ideia de “inatividade” para se 
tornar uma medida oficial da fratura entre as inumeráveis “atividades produtivas” – 
isto é, aquelas que remetem à noção de trabalho no sentido próprio do termo –, nas 
quais os indivíduos estão continuamente envolvidos, e o limite imposto pelo sistema 
capitalista, a fim de que seja reconhecido a essas atividades o valor social de 
“trabalho”. Em outros termos, o desemprego se configura como a margem de 
excesso da produtividade social em relação à separação artificial entre trabalho e 
emprego imposta pelo domínio capitalista à sociedade contemporânea. [...]Aquilo 
que experimentamos, efetivamente, é um radical separação do trabalho, assim 
concebido, de um sistema de governo dos direitos e da cidadania ainda 
profundamente ligado ao conceito fordista de emprego (DE GIORGI, 2006, p. 68-
69).  

O neoliberalismo é construído, assim, sobre a ideia de cidadania absolutamente 

atrelada ao emprego, acessível a poucos, em decorrência da cada vez mais evidente 

incapacidade das instituições de garantir a inclusão social por meio do trabalho. As massas 

excedentes são, porém, igualmente submetidas a uma lógica social que privilegia o princípio 

da competição e fortalece a contraposição entre responsabilidade individual irrestrita e 
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irresponsabilidade coletiva e política, por meio das quais o Estado neoliberal cumpre sua 

missão de reafirmar simbolicamente os valores comuns da ideologia dominante 

(WACQUANT, 2008, p. 31). Isso significa responsabilizar os “perdedores” pela sua própria 

falha de caráter e desvio de comportamento. 

A seleção entre “vencedores” e “perdedores” é feita pelo próprio mercado, visto como 

entidade naturalizada e de-historicizada: é a competição livre no mercado que revela aqueles 

que estão aptos a se desenvolver economicamente. Os demais se tornam sujeitos da gestão 

realizada pelo sistema penal. 

Essa lógica, porém, oculta a existência de uma contradição essencial do Estado 

neoliberal, conforme descreve De Giorgi (2006, p. 90): de um lado, vê-se uma sociedade em 

que as “dinâmicas de inclusão são mediadas pelo trabalho entendido como emprego”, o que 

implica a subordinação da cidadania à condição de trabalhador; de outro lado, “emerge uma 

estrutura das relações de produção que se funda exatamente na redução e na precarização do 

trabalho”. 

Assim, são contrapostas exigências formais de exercício de cidadania – como dito, 

vinculada ao emprego formal sob o manto das garantias trabalhistas – às escassas condições 

materiais disponíveis para a massa de trabalhadores, cada vez mais empurrados em direção à 

informalidade. Ou seja, exige-se a vinculação a um modelo de emprego formal para que 

sejam garantidos direitos e condições mínimas de existência digna, porém este modelo não se 

encontra materialmente disponível. Nesse contexto, as novas técnicas de controle social 

buscam, então, conter as consequências desestabilizantes para a ordem social produzidas por 

essas novas dinâmicas. 

A partir dessa abordagem, é possível pensar o sistema jurídico-penal de 

hiperencarceramento como elemento essencial para a consecução da proposta neoliberal – a 

prisão se transforma, assim, em instrumento de imposição aos indivíduos encarcerados da 

racionalidade neoliberal, baseada nos princípios da concorrência e do pensamento 

empresarial. 

Verifica-se, portanto, a substituição de um Estado de bem-estar protetor inacabado por 

um Estado vigilante, que combina a imposição do “workfare” (o modelo assistencialista 

baseado no trabalho precarizado) com a violência cotidiana exercida pelo “prisonfare” sobre 

as camadas pobres. A política social destinada a essa população transforma-se em política 

penal de supervisão e contenção punitiva dessa categoria de pessoas consideradas desviantes. 

Ou seja, o Estado neoliberal promoveu a erosão gradual da assistência pública, que foi 
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substituída pela imposição às classes sociais mais vulnerabilizadas da prisão e do trabalho, 

este último precarizado pela desregulamentação e flexibilização legal. 

Percebe-se que, ao contrário da ideia promovida pelo senso comum de que o Estado 

neoliberal é a imagem do Estado mínimo, com mínima presença na vida dos cidadãos, a 

análise de Wacquant revela que, na verdade, trata-se de um Estado forte, que reduz sua 

presença na regulamentação da economia, mas redobra a força de seu braço penal15. 

Essas reformas (econômicas e penais) compõem um vasto movimento de reconstrução 

do Estado pós-keynesiano, “que visa comprimir e remodelar a esfera da cidadania social em 

uma direção paternalista e repressiva” (WACQUANT, 2008, p. 191) por meio da dupla 

regulação da pobreza nas esferas do workfare e da prisão. Trata-se da combinação entre a 

“mão invisível do mercado” e o “punho de ferro do Estado” (WACQUANT, 2001b, p. 404, 

tradução livre), que se complementam para impor às classes subalternas a aceitação do 

trabalho assalariado dessocializado e da instabilidade social que o acompanha. 

Haveria, segundo Wacquant, uma mudança de uma política direcionada a alterar as 

próprias estruturas de distribuição de recursos (causa primeira das desigualdades sociais) para 

uma política que busca simplesmente corrigir os efeitos da distribuição desigual de recursos, 

tratada como uma falha de mercado16. 

Paralelamente ao recrudescimento punitivo mencionado nos parágrafos anteriores, 

observa-se, segundo Wacquant, o deslocamento da política criminal na direção do 

“tratamento penal da marginalidade urbana”. Nesse movimento, a função assistencial do 

Estado moderno de bem-estar social é colonizada pela lógica punitiva e do controle social. 

Trata-se de um olhar “criminalizante”, e não assistencial, sobre as camadas sociais 

marginalizadas, que encobre a compreensão do conflito social que se observa na atual 

conjuntura de profunda desigualdade social, especialmente no Brasil17. 

                                                
15 A reforma da assistência social representa uma forte intervenção na economia, que apresentou três efeitos 
importantes nas vidas das classes subalternas: (i) remodelou moralmente a imagem da categoria dos 
beneficiários, de forma a valorizar o trabalhador e degradar a visão do beneficiário desempregado; (ii) por meio 
da imposição do workfare, transformou o trabalho em obrigação cívica e condicionante da dignidade do 
indivíduo; e (iii) relegou aos pobres o espaço do trabalho precário, subremunerado e desqualificado, 
“aumentando, dessa maneira, a oferta de trabalhadores dóceis, acelerando as mudanças na base do pool de 
emprego e intensificando a dessocialização do trabalho assalariado” (WACQUANT, 2008, p. 182). 
16 O sociólogo extrai essa ideia da obra de Pierre Bourdieu (2000, p. 184) e aquilo que entende como a 
sobreposição da mão direita do Estado à sua mão esquerda. 
17 Conforme Relatório da Distribuição Pessoal da Renda da População Brasileira, elaborado pela Secretaria da 
Fazenda com base nos dados do Imposto de Renda de Pessoa Física no ano fiscal de 2014 (BRASIL, 2016), o 
Índice de Gini – que estabelece uma escala de 0 a 1, sendo que quanto mais próximo de 1, maior a desigualdade 
do país – do Brasil é de 0,490. O Relatório também aponta que os 10% mais ricos detêm 40,4% dos rendimentos 
do país. 
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A função social da pena, então, se transforma, abandonando o ideal ressocializador e 

assumindo o papel de mero gestor das consequências trazidas pela redefinição das funções do 

Estado: 

A redefinição da função social da prisão, expressa pelo crescimento vertiginoso dos 
sistemas penitenciários mundo afora, é um ponto comum em diferentes análises. 
Existe um relativo consenso quanto ao fato de a cadeia ter sido esvaziada de seus 
objetivos ressocializadores, passando a funcionar como mero dispositivo de 
contenção e incapacitação de amplas camadas populacionais marginalizadas. As 
celas passam a figurar como depósito de um excedente populacional que não para de 
se multiplicar em tempos de globalização e de ajustes neoliberais (GODÓI, 2017, p. 
29). 

A importância de conter as instabilidades decorrentes dessa nova configuração social 

reside na necessidade de manutenção da própria estrutura social construída pelas já 

mencionadas transformações nas relações de produção.  

Baratta utiliza os exemplos dos sistemas escolar e penal para mostrar como as 

instituições sociais exercem funções complementares para responder “à exigência de 

reproduzir e de assegurar as relações sociais existentes, isto é, de conservar a realidade social” 

(2011, p. 171)18. Essa realidade social é caracterizada pela distribuição desigual de recursos 

entre as diferentes classes, o que garante a manutenção de certos setores às margens da 

sociedade capitalista. 

Nesse âmbito, a marginalidade se mantém graças à ação reguladora tanto do 

“mecanismo geral do mercado de trabalho” quanto dos “mecanismos reguladores e 

sancionadores do direito” (BARATTA, 2011, p. 172). Tais mecanismos, presentes nas mais 

diversas instâncias sociais19, exercem as funções de seleção, discriminação e marginalização 

necessárias à conservação de uma hierarquia social verticalizada, construída por meio de 

processos de socialização que impõem categorias de comportamento e atribuem status sociais. 

O controle é, segundo De Giorgi (2006), um conjunto de instrumentos e mecanismos, 

dos quais as instituições sociais fazem uso para reproduzir “um imaginário social que legitima 

a ordem existente” e, assim, “ocultar as contradições internas ao sistema de produção 

capitalista” (DE GIORGI, 2006, p. 36). 

                                                
18 Sobre esse ponto, Baratta afirma: “A homogeneidade do sistema escolar e do sistema penal corresponde ao 
fato de que realizam, essencialmente, a mesma função de reprodução das relações sociais e de manutenção da 
estrutura vertical da sociedade, criando, em particular, eficazes contraestímulos à integração dos setores mais 
baixos e marginalizados do proletariado, ou colocando diretamente em ação processos marginalizadores. Por 
isso, encontramos no sistema penal, em face dos indivíduos provenientes dos estratos sociais mais fracos, os 
mesmos mecanismos de discriminação presentes no sistema escolar” (2011, p. 175). 
19 Para Baratta, o cárcere integra uma rede de instituições de controle social, “um continuum que compreende 
família, escola, assistência social, organização cultural do tempo livre, preparação profissional, universidade e 
instrução de adultos” (BARATTA, 2011, p. 169), todas engajadas na tarefa de moldar comportamentos e impor 
categorias sociais conforme os valores que interessam à elite econômica-social. 
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Aqui, o poder simbólico aparece para definir as categorias de indivíduos que serão 

objeto do controle estatal, por meio da construção de representações, como as categorias dos 

“bandidos”, dos “terroristas”, dos “marginais” e, no nosso caso, como veremos, dos “menores 

infratores”. 

A economia política da punição, e especialmente a teoria de Wacquant, nos permite 

pensar como a construção, manutenção, adaptação e transformação dessas categorias 

contribui para selecionar grupos sociais que serão destinatários do controle estatal. Isso passa 

por entender como se dão as disputas políticas em torno desses processos. 

O Estado é percebido, assim, enquanto ator que exerce duas funções: (i) a de 

“conciliação das contradições sociais, garantidor da permanência das relações sociais 

fundamentais – o próprio capitalismo –, visando assegurar a reprodução do conjunto dessas 

relações sociais”; e (ii) a de “instância social de coerção, da violência física e da disseminação 

da violência simbólica, pela qual se eludem os interesses contraditórios antagônicos em nome 

de uma unidade estatal inflexível, rigorosa e punitiva” (FONTES, 2017, p. 418). 

É importante ressaltar, se já não ficou claro nas considerações elaboradas até aqui, que 

os efeitos do neoliberalismo na realidade não se limitam ao âmbito econômico, mas são ainda 

mais presentes na sociedade em si, criando um novo modelo de subjetivação, conforme 

reflexão proposta por Pierre Dardot e Christian Laval (2016). 

Nesse sentido, verifica-se o aparecimento do sujeito neoliberal, ilustrado pela figura 

do “homem-empresa”, suja subjetividade funciona inteiramente sob a lógica empresarial da 

competitividade (DARDOT; LAVAL, 2016, p. 322). A esse novo sujeito é imposto sem 

exceções o princípio da responsabilidade individual: enquanto homem que é empresa de si 

mesmo, deve empreender todos os esforços para obter o sucesso almejado, sendo seu fracasso 

inteiramente de sua responsabilidade, ignorando-se qualquer fator social. 

Trata-se, pode-se dizer, de artifício que possibilita que as empresas exijam 

disponibilidade e comprometimento cada vez maiores de seus “colaboradores”20, aos quais 

são transferidos todos os riscos, atrelados a condições precárias e provisórias de trabalho. A 

insegurança que decorre desse cenário é de fácil percepção: 

A corrosão progressiva dos direitos ligados ao status de trabalhador, a 
insegurança instilada pouco a pouco em todos os assalariados pelas “novas 
formas de emprego” precárias, provisórias e temporárias, as facilidades cada 
vez maiores para demitir e a diminuição do poder de compra até o 
empobrecimento de frações inteiras das classes populares são elementos que 

                                                
20 Como vimos, a figura do empregado formal da fábrica, característica da fase fordista, praticamente desaparece 
no neoliberalismo, dando lugar ao trabalhador autonomo, empresário individual, o que, na verdade, esconde uma 
precarização crescente das condições de trabalho. 
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produziram um aumento considerável no grau de dependência dos 
trabalhadores com relação aos empregadores. Foi esse contexto de medo 
social que facilitou a implantação da neogestão nas empresas. Nesse sentido, 
a “naturalização” do risco no discurso neoliberal e a exposição cada vez 
mais direta dos assalariados às flutuações do mercado, pela diminuição das 
proteções e das solidariedades coletivas, são apenas duas faces de uma 
mesma moeda. Transferindo os riscos para os assalariados, produzindo o 
aumento da sensação de risco, as empresas puderam exigir deles 
disponibilidade e comprometimento muito maiores (DARDOT; LAVAL, 
2016, p. 329). 

Ao exigir do indivíduo a gestão de seus próprios riscos, exclui-se por completo a ideia 

de um risco socializado, cuja gestão caberia à sociedade como um todo, agindo coletivamente 

(DARDOT; LAVAL, 2016, p. 349). Assim, aquele que não consegue gerir bem seus próprios 

riscos deve ser considerado responsável pelo seu próprio fracasso.  

Essa ideia de responsabilização individual entra em absoluta sintonia com a lógica 

punitiva, que transfere para o indivíduo a gestão do risco social – os problemas sociais passam 

a ser tratados irrestritamente via direito penal, que age sempre e exclusivamente sobre o 

indivíduo, ignorando a origem estrutural daqueles problemas. 

A articulação entre a percepção acerca das mudanças sócio-econômicas com os efeitos 

que produzem sobre a subjetividade permitem refletir sobre o sentido e o alcance da política 

de encarceramento que tem sido levada a cabo em boa parte dos países ocidentais. 

A partir desse aporte teórico buscamos pensar se e como o Estado, especificamente o 

Poder Legislativo, tem produzido representações úteis ao exercício da violência simbólica que 

objetiva conter os conflitos sociais no âmbito da adolescência. 

A proposta desta pesquisa é, primeiramente, entender o contexto político-econômico 

em que está inserida a construção do atual marco normativo de tratamento dos adolescentes – 

o ECA – e com se dão as articulações entre políticas econômicas, sociais e de controle. 

Partindo desse contexto, buscamos nos projetos de lei informações sobre o exercício desse 

poder simbólico – trata-se de observar os tipos de políticas públicas em disputa no Poder 

Legislativo, o que essas disputas revelam, como se articulam políticas sociais e de controle, 

quais representações dos adolescentes constroem ou incorporam. 

Conforme mencionado, a intuição inicial é de que esse marco teórico pode nos auxiliar 

a pensar como um estatuto de matriz social, que busca dar prioridade a medidas de proteção à 

criança e ao adolescente por meio da provisão de condições materiais de existência e 

desenvolvimento saudável, pode conviver com uma realidade de crescente vulnerabilidade 
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social21 e aumento do encarceramento de jovens, mesmo em um período de governos 

preocupados com políticas sociais de redução de desigualdades. Buscamos, assim, entender 

quais as disputas em torno desse marco normativo no âmbito legislativo, o que dizem as 

tentativas de reforma-lo ou fortalece-lo e o que tem sido proposto para além desse marco 

normativo no sentido de abordar a adolescência e as questões a ela relacionadas. 

Nos pareceu importante, portanto, entender esse contexto e buscar no marco teórico 

categorias que nos auxiliem a refletir sobre essas disputas e sobre o que os debates 

parlamentares nos revelam, como forma de contribuir para o entendimento do controle social 

sobre os jovens no neoliberalismo no Brasil. Buscamos entender como a produção de 

mecanismos de vigilância e contenção, de um lado, e instrumentos de proteção social, do 

outro, no âmbito do Poder Legislativo se insere nesse contexto mais amplo e, assim, 

identificar quais são as vantagens e limites desse aporte teórico para entender nosso campo 

empírico. 

É necessário considerar, porém, que as mencionadas transformações no plano político-

econômico mais amplo, identificadas por Wacquant e outros autores da economia política da 

punição, ainda que representem uma tendência global (GODOI, 2017), ocorrem de forma 

distinta nas diversas partes do mundo, especialmente se considerarmos o fator 

subdesenvolvimento. 

Pretendemos, assim, no próximo item, apresentar alguns apontamentos introdutórios 

sobre como se dão essas transformações no Brasil, com forma de contextualizar melhor o 

nosso objeto de estudos, sem a proposta de exaurir a discussão.   

 

2.1. AS TRANSFORMAÇÕES NEOLIBERAIS NO BRASIL 

No Brasil, pesquisas no campo do direito e desenvolvimento têm apontado para a 

emergência, com os governos de esquerda durante os anos 2000, de um novo modelo de 

desenvolvimentismo (TRUBEK; COUTINHO; SCHAPIRO, 2012; MORAIS; SAAD-

                                                
21 Em 1997 (IBGE, 1998), a proporção de pessoas com rendimento familiar mensal per capita de até meio 
salário mínimo (à época no valor de R$ 120,00, que equivale a R$ 616,91 em valores atuais) por faixa de idade 
era: (i) 0 a 6 anos – 37,7%; (ii) 7 a 14 anos – 35,4%; e (iii) 15 a 17 anos – 27,3%. Segundo dados obtidos pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2015 
(PNAD) e compilados pelo Fundo das Nações Unidas Para a Infância (UNICEF, 2018), 34,4% das crianças e 
adolescentes (de 0 a 17 anos de idade) estão abaixo da linha de pobreza, ou seja, possuem renda familiar per 
capita mensal inferior a R$ 346,00 na zona urbana e R$ 269,00 na zona rural. A pesquisa considera, ainda, 
outros fatores além da privação monetária (acesso à educação, informação, moradia, saneamento, água e trabalho 
infantil), sendo que 49,7% das crianças e adolescentes brasileiros sofrem de privacões múltiplas, ou seja, não 
possuem acesso a um ou mais desses serviços públicos. Em 1997 (IBGE, 1998), a proporção de pessoas com 
rendimento familiar mensal per capita de até meio salário mínimo (à época no valor de R$ 120,00, que equivale 
a R$ 616,91 em valores atuais) por faixa de idade era: (i) 0 a 6 anos – 37,7%; (ii) 7 a 14 anos – 35,4%; e (iii) 15 
a 17 anos – 27,3%. 
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FILHO, 2011), que envolve a manutenção da política macroeconômica de orientação 

neoliberal dos governos anteriores, associada a uma nova política industrial e à expansão de 

políticas de combate à pobreza. 

Segundo essa perspectiva, na década de 1990, o país passou por um processo de 

desconstrução das instituições do antigo Estado desenvolvimentista (TRUBEK; COUTINHO; 

SCHAPIRO, 2012, p. 4), o qual foi substituído por uma nova política econômica que 

incorpora diversas das políticas baseadas no paradigma neoliberal, propagadas pelo Consenso 

de Washington e inspiradas pela abordagem do mercado eficiente. 

Foram implementadas reformas estruturais de liberalização do comércio e 

desregulamentação financeira (MORAIS; SAAD-FILHO, 2011, p. 508), modelo 

macroeconômico mantido pelos governos de esquerda brasileiros a partir de 2002, acrescido 

de uma nova política industrial e de um conjunto de políticas sociais que visam atribuir ao 

Estado papel central e implementar uma “estratégia nacional de desenvolvimento voltada à 

superação do hiato econômico e social que separa o país dos estados do centro capitalista 

desenvolvido, o que não pode ser alcançado apenas por condições de mercado” (MORAIS; 

SAAD-FILHO, 2011, p. 525). 

Essas políticas de industrialização e liberalização econômica são voltadas para a 

transformação do Brasil em “plataforma de valorização financeira internacional” (PAULANI, 

2006, p. 98). Isso significa dizer que, na divisão internacional do trabalho, o Brasil ocupa a 

posição de indústria periférica, exportadora de commodities e que desenvolve as operações 

mais simples da linha de produção industrial global, mantendo o país dependente do 

conhecimento tecnológico externo. Ao mesmo tempo, são levadas a cabo políticas de 

financeirização e ampliação dos espaços disponíveis para exploração pelo capital 

internacional, como a Lei de Falências, a Lei de Responsabilidade Fiscal, as sucessivas 

reformas da Previdência, etc (PAULANI, 2006). 

O direito surge, assim, como mecanismo importante para criar, por meio da ação 

direta do Estado na regulação de determinadas atividades, as condições formais para abrir 

esses espaços de exploração de capital por meio de sua mercantilização: 

Tal mercantilização torna-se possível por dispositivos regulatórios que privatizam 
bens públicos e comuns, cortam gastos públicos e sociais, reduzem impostos sobre a 
renda, retiram as barreiras que limitam o livre fluxo do capital financeiro por meio 
de políticas de desregulamentação e restringem as garantias dos trabalhadores 
(GONÇALVES, 2017, p. 1053). 
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É também nesse período que as taxas de encarceramento no Brasil chegam a 

patamares inéditos, graças à edição de leis cada vez mais punitivas, como a Lei de Crimes 

Hediondos e a Lei de Drogas (ambas aprovadas durante os governos de esquerda no país). 

É interessante notar, porém, que no Brasil o aumento da população carcerária ocorre 

em um período, conforme afirmado, de ampliação das políticas sociais, como os programas de 

transferência de renda, de ampliação do acesso ao ensino superior, entre outros, muito antes 

da crise econômica e político-institucional que se instaurou a partir de 2015 e que resultou em 

políticas de austeridade, como a PEC do teto de gastos, a reforma trabalhista, entre outras 

medidas. 

Máximo Sozzo (2016) entende essas peculiaridades da expansão carcerária no Brasil e 

na América Latina como evidências de que, nessa região, observa-se um período de pós-

neoliberalismo, tendo em vista que a ascensão de partidos de esquerda ao governo desses 

países seria incompatível com o programa neoliberal, em especial no que diz respeito à 

expansão de políticas sociais e maior intervenção na economia. 

O criminólogo aponta dois fatores explicativos para a expansão carcerária nesses 

países: (i) a existências de transformações mais amplas de cunho cultural, em direção a uma 

cultura do controle, em referência a Garland (2014); e (ii) a permanência, em alguns 

contextos, como o brasileiro e o argentino, de uma “sombra” do neoliberalismo e de suas 

consequência, o que teria influenciado os governos de esquerda a adotarem uma retórica 

punitiva e favorecerem reformas legislativas de recrudescimento penal em favor do consenso 

político e eleitoral (SOZZO, 2015, p. 3). 

A conclusão a que chega o autor é no sentido de que as experiências na América 

Latina comprovam que não se pode creditar ao neoliberalismo o aumento nos índices de 

população carcerária, tendo em vista que nessa região a expansão do encarceramento se deu 

em período posterior ao neoliberalismo. Enxerga, assim, uma possibilidade de existência 

simultânea de um Estado social e um Estado penal mais fortes e amplos, o que não 

necessariamente envolve políticas de neoliberalização. 

Seguindo essa linha, Azevedo e Cifali (2015) identificam, também em referência a 

Garland e Sozzo, a disseminação de uma cultura punitiva como reação à alta nos índices de 

criminalidade a partir da década de 1990, a qual contamina a atuação do governo federal, que 

contribuiu para a aprovação de legislações penais mais duras, dos governos estaduais, 

responsáveis pelas políticas de segurança pública locais, e de instituições do sistema de 

justiça, em especial o Ministério Público, que passa a absorver cada vez mais a ideologia da 

“tolerância zero”. 
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Os autores partem igualmente da ideia de que, com a ascensão do governo do Partido 

dos Trabalhadores, inaugura-se no Brasil um período “pós-neoliberal” ou “pós-conservador”, 

que busca negar o modelo político-econômico até então vigente e promover políticas sociais 

de transferência de renda, mas que convive com a mencionada cultura punitiva. 

Outros autores (ZAFFARONI, 2015; PRANDO, 2006; MINHOTO, 2002; 

CARVALHO, 2014) enxergam permanências históricas de um autoritarismo penal que data 

do período colonial, “nas quais imbricam a colonização genocida, a escravidão e a cultura 

inquisitorial ibérica” (BATISTA, 2012, p. 312), o que impossibilita o abandono de um 

discurso e prática legitimadores desse Estado penal. O que a política penal neoliberal faria, 

portanto, é intensificar essa ideologia autoritária punitivista e expandir o controle social por 

meio de uma indústria punitiva, composta por novos mecanismos de vigilância. 

Essa interpretação aponta para o fato de que o exercício do controle violento e 

punitivo de cunho informal, exercido por agentes privados durante o período colonial (em 

especial pelas elites latifundiárias), se mantém nos períodos históricos subsequentes, 

convivendo de forma “subterrânea” e complementar aos mecanismos de controle oficial, o 

que explicaria o seu alto grau de violência: 

Sob essa formação histórica do controle penal brasileiro, tudo leva a concluir que 
em sua organização, o alto grau de violência e, bem, a presença de um controle 
subterrâneo em consonância ao controle oficial é antes uma formação endêmica 
própria da estruturação marginal econômica e política e de suas contraditoriedades 
(PRANDO, 2006, p. 90).  

Trata-se, segundo Minhoto (2002, p. 150), de um “continuum histórico de práticas 

autoritárias do controle do crime e da violência” que reproduz, na formação da polícia 

brasileira militarizada no período democrático, “o padrão selvagem de manutenção da ordem 

na senzala [que] foi estendido ao controle dos homens livres e das classes subalternas”. 

Ainda que tomemos como essencial essa continuidade histórica de um poder punitivo 

autoritário, intimamente conectado à sua origem colonial, que seria revigorado ou reforçado 

em tempos de dependência do capital internacional e de financeirização, nos parece 

igualmente importante entender as especificidades do controle social no período neoliberal. 

Essas perspectivas não consideram justamente as articulações entre política 

econômica, social e de controle no neoliberalismo, também nos países onde partidos de 

esquerda governaram durante longos períodos, levando a cabo políticas sociais expansivas e 

de redução das desigualdades. 

Para compreender como essas articulações ocorrem no Brasil é necessário observar 

que tipo de política social tem sido promovida nesse período que alguns autores (como 
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Máximo Sozzo) têm chamado de “pós-neoliberalismo”. O que a literatura da crítica da 

economia política nos informa é que as políticas adotadas durante os governos PT para lidar 

com a questão de desigualdade social, na verdade, se articulam de forma inédita com as 

transformações macroeconômicas de caráter neoliberal e os processos de financeirização de 

modo a construir, no Brasil, uma sociedade de consumo de massa (LAVINAS, 2015). 

Dessa forma, a ascensão de governos de esquerda na América Latina não significa o 

abandono da estratégia neoliberal, mas sim a sua reformulação em direção a uma transição ao 

consumo de massa, enquanto são mantidas as profundas desigualdades sociais que são 

estruturantes da sociedade brasileira. 

Trata-se daquilo que Lena Lavinas (2015, 2018) define como “estratégia social-

desenvolvimentista”, que tem como característica principal a adoção de medidas de 

universalização do crédito e consequente acesso também universal a bens de consumo 

duráveis, fazendo do consumo em massa o motor do crescimento econômico. As 

consequências dessa estratégia, porém, envolvem o endividamento massivo das famílias e o 

consequente aprofundamento da vulnerabilidade daquelas situadas na base da curva de 

distribuição de renda. 

Conforme essa perspectiva, ainda que não se possa dizer que houve a implementação, 

no Brasil, de um Estado de bem-estar nos moldes do modelo fordista-keynnesiano 

experimentado nos Estados Unidos e na Europa, os esforços em garantir direitos sociais e 

econômicos na Constituição Federal de 1988 podem ser tomados como uma tentativa nesse 

sentido. 

O texto constitucional é marcado pela consagração de direitos sociais baseados na 

universalidade, seguridade social e cidadania, impondo ao Estado a provisão de proteção 

social por meio de um sistema de previdência social, bem como do acesso à moradia, à 

educação e à saúde, ao lado da garantia a nível constitucional de direitos trabalhistas, sendo os 

respectivos programas financiados por um sistema tributário específico (SAAD-FILHO, 

2015, p. 1229). 

Com efeito, o período de redemocratização viu a consolidação de um modelo 

previdenciário público robusto e estável, ao lado da construção do Sistema Único de Saúde, 

cujo propósito é garantir o acesso universal público aos serviços de saúde essenciais 

(LAVINAS, 2015, p. 38 e ss.). Contudo, no âmbito dos processos de transformação do 

modelo de industrialização pela substituição de importações para o modelo neoliberal22, esses 

                                                
22 Esses processos envolveram, segundo Saad-Filho (2015, p. 1229), sucessivas reformas para liberalizar 
importações e fluxos de capital financeiro, privatizar a indústria e a infraestrutura, flexibilizar as relações de 
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sistemas passam a ser vilipendiados, principalmente no final da década de 1990 e ao longo 

dos anos 2000, dando lugar aos programas de transferência monetária, que passam a compor a 

maior parte do orçamento público com políticas sociais, em detrimento dos gastos com a 

provisão de serviços públicos. Nesse sentido: 

[...] a marca registrada do gasto social no Brasil: 60% tomam a forma de 
transferências monetárias, ao passo que a provisão de serviços desmercantilizados 
segue minoritária e aquém do estabelecido em lei. Esse perfil não é acidental; 
encobre um modelo social que privilegia a solução das falhas de mercado, 
negligenciando mecanismos de equalização social e redução das desigualdades, o 
que, por si só, é um fator que inibe a redistribuição (LAVINAS, 2015, p. 38-39). 

O sistema social constitucional, muito próximo de um modelo de bem-estar das 

sociais-democracias escandinavas, vai sendo reformado para atender às demandas de reforma 

que buscam solucionar o conflito entre esse modelo “welfarista” e o imperativo ideológico do 

modelo neoliberal que vinha se instaurando (SAAD-FILHO, 2015, p. 1230). 

Programas como o Bolsa Família23 passam, então, a representar a grande solução dos 

governos PT para as desigualdades sociais. Sua contribuição para o recuo dos índices de 

pobreza é, no entanto, marginal – algo em torno de 10% (LAVINAS, 2015, p. 41), enquanto o 

aumento nos valores reais dos salários, decorrente do aquecimento econômico observado na 

primeira década dos anos 2000, aparece como principal fator para a redução da pobreza24. 

Vê-se que, ao contrário do que as leituras sobre “pós-neoliberalismo” indicam, não há 

meramente um aumento de gastos sociais pelos governos de esquerda no Brasil25, mas sim 

sua transformação, acompanhada de intensas políticas de desoneração fiscal das classes mais 

altas, em especial de empresas26, tornando o sistema tributário cada vez mais regressivo27. 

                                                                                                                                                   
trabalho, impor medidas de contração fiscal e monetária e promover a internacionalização de empresas 
nacionais. 
23 O Bolsa Família é um exemplo programa de transferência monetária condicionada não contributiva, que 
oferece pagamentos de pequenas quantias em dinheiro para famílias pobres, desde que os filhos estejam 
matriculados e frequentem a escola (SAAD-FILHO, 2015, p. 1231). 
24 Estima-se que os reajustes do salário mínimo ao longo da década de 2000 tenha contribuído com 75% da 
variação do índice de Gini, que mede o nível de desigualdade social, enquanto o Bolsa Família e demais 
programas de transferência de renda seriam responsáveis por 15% na queda da desigualdade nesse period 
(LAVINAS, 2015, p. 41). 
25 A título de exemplo, os gastos com Bolsa Família em 2014 representaram somente 0,51% do PIB daquele ano 
(LAVINAS, 2015, p. 40). Por outro lado, os programas de transferência monetária representaram, naquele ano, 
68,8% de todo gasto social nos três níveis de governo, em contraposição a apenas 31,2% de gastos com serviços 
públicos (LAVINAS; GENTIL, 2018, p. 192). 
26 Nesse sentido: “Entre 2009 e 2016, o montante total das desonerações alcançou R$ 1,9 trilhão em valores de 
dezembro de 2016. Desse total, 52% ou quase R$ 1 trilhão são renúncias de receitas do orçamento da seguridade 
social” (LAVINAS; GENTIL, 2018, p. 204). 
27 É importante ressaltar que o Bolsa Família é financiado por meio de tributação indireta incidente sobre o 
consumo, inclusive de alimentos e outros bens de primeira necessidade, que em outros países são desonerados, 
para incentivar o consumo por famílias pobres. “Isso evidencia o elevado grau de regressividade dos sistema 
tributário brasileiro, onde os pobres, à medida que elevam sua integração ao mercado de consume, contribuem 
diretamente para financiar a assistência. Estudo do IPEA (2010) avalia que aproximadamente 50% dos 
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Assim, medidas de transferência monetária condicionada como o Bolsa Família, que 

deveriam representar uma política emergencial de alívio social dos mais necessitados, se 

tornam uma política de Estado permanente, que toma o lugar das medidas de transferência 

universal e financiamento de serviços públicos de qualidade por meio de um sistema 

tributário progressivo (SAAD-FILHO, 2015, p. 1231).  

Para ilustrar o argumento, Lavinas apresenta dados sobre gastos sociais com crianças e 

adolescentes em 2012 e 2013: 

[...] enquanto o gasto anual per capita com jovens e crianças beneficiários do Bolsa 
Família somou R$ 406,00 em 2013, a renúncia tributária anual per capita com 
dependentes de famílias taxadas pelo Imposto de Renda de Pessoa Física alcançou 
quase cinco vezes mais (R$ 1.975,00) no ano anterior. Logo, é possível que em 2013 
esse hiato seja ainda maior (LAVINAS, 2015, p. 42). 

A autora ainda complementa na nota de rodapé de número 16: 

Em 2013, o MDS [Ministério do Desenvolvimento Social] estima que o BF [Bolsa 
Família] contemplou 23 milhões de crianças de 0 a 17 anos. No caso dos 
dependentes favorecidos com o gasto tributário, os números da receita contabilizam 
2,3 milhões para o ano anterior, apenas (!) 10 vezes menos (LAVINAS, 2015, p. 
42). 

Ao mesmo tempo, observa-se um esforço em reduzir cada vez mais os gastos sociais 

com o objetivo de atingir o superávit primário, um dos elementos do tripé da política 

macroeconômica do período. 

Esse objetivo é atingido, principalmente, por meio do mecanismo chamado 

Desvinculação de Receitas da União (DRU)28, o qual permite que o governo federal faça uso 

de 20% dos tributos federais vinculados por lei a fundos ou despesas específicas. 90% dos 

recursos do DRU são provenientes das contribuições sociais, destinadas a custear programas 

nas áreas de educação, saúde e previdência social. Esses recursos são desvinculados de suas 

despesas originais para serem utilizados em quaisquer despesas consideradas prioritárias, 

incluindo o pagamento de juros da dívida pública. A PEC n. 87/2015 aumentou para 30% a 

alíquota de desvinculação sobre a receita de contribuições sociais e outros fundos vinculados 

e prorrogou sua vigência até 2023.  

                                                                                                                                                   
benefícios recebidos pelas famílias do Bolsa Família retornam ao Estado na forma de impostos” (LAVINAS, 
2015, p. 43). 
28 Originalmente chamada Fundo Social de Emergência, instituído pela Emenda de Revisão n. 1, de 1994, a 
medida foi sendo sucessivamente prorrogada por novas emendas à Constituição até os dias de hoje. Ele envolveu 
aumento da carga tributária, redução das transferências para município e Estados, ao mesmo tempo em que 
foram tomadas medidas para desviar para pagamento da dívida pública as receitas obtidas com a hoje extinta 
Contribuição Provisória sobre Movimentações Financeiras (CPFM), a Contribuição sobre o Lucro Líquido 
(CSLL) e a Contribuição sobre o Faturamento das Empresas (Cofins), que deveriam financiar o SUS e outros 
programas de bem-estar social (SAAD-FILHO, 2015, p. 1230). 



37 

Como resultado, verifica-se o subfinanciamento dos serviços públicos (como saúde e 

educação), que passam a ser explorados de forma complementar pela iniciativa privada. Em 

contrapartida, há uma proliferação de planos de saúde e escolas e universidades privadas, que 

oferecem serviços a baixo custo, em substituição à ineficiência e inacessibilidade dos serviços 

públicos correspondentes. 

Assim, o Estado atua de forma ativa no processo de financeirização, ao reduzir a 

oferta de serviços de qualidade, estimulando que a população os busque no mercado – os 

serviços de saúde, educação e previdência se tornam então um novo espaço a ser explorado 

pelo setor financeiro (LAVINAS; GENTIL, 2018, p. 195)29. 

Isso porque a adesão das famílias de baixa renda a esses serviços privados é 

possibilitada, em grande medida, pela ampliação do acesso ao crédito, em especial por meio 

da instituição do crédito consignado a trabalhadores celetistas (Lei n. 10.820/03) e 

aposentados e pensionistas (Lei n. 10.953/04) e do microcrédito (Lei n. 10.735/03), novas 

modalidades de crédito que passam a incentivar a inclusão de famílias pobres ao mercado por 

meio do consumo. Segundo Lavinas (2015, p. 47), trata-se de “uma estratégia bem 

orquestrada de ampliação dos instrumentos de acesso ao mercado creditício, açambarcando na 

cauda da distribuição, notadamente, as classes mais pobres, antes excluídas desse mercado”30. 

O incentivo à universalização do crédito significou, de um lado, a abertura de um novo 

e amplo mercado disponível à exploração pelo capital financeiro e, de outro lado, o profundo 

endividamento das famílias31. Como resultado, a renda disponível das famílias brasileiras 

permanece em patamares muito baixos, tendo em vista: (i) o ainda relativamente reduzido 

salario médio per capita, apesar de seu crescimento em termos absolutos no período; (ii) o 

                                                
29 No período analisado, há uma proliferação e profunda valorização de conglomerados que mantêm hospitais, 
laboratórios, planos de saúde, fundos de previdência privada e faculdades particulares. Lavinas e Gentil (2018, p. 
204) exemplificam: “O interesse pelos segmentos se deve ao potencial de crescimento: apenas 15% dos jovens 
entre 18 e 24 anos estão no ensino superior, e a meta do governo é dobrar esse percentual até 2025, facilitando o 
ingresso na rede privada. Da mesma forma, a permanente deterioração da provisão pública de saúde pressiona a 
demanda por serviços empresariais de forma constante. Tendo em vista a contenção da oferta pública no 
atendimento à população, ao menos nos próximos vinte anos (EC nº 95/2017, do teto do gasto), abre-se um 
espaço atraente para os fundos de investimento”. 
30 Segundo dados apresentados por Lavinas (2015, p. 48), “se em 2001 o crédito correspondia a 22% do PIB, em 
dezembro de 2014 ultrapassava 58%. Saliente-se que o crédito à pessoa física respondia por 47% de toda a oferta 
de crédito nessa mesma data, sendo que a rubrica crédito livre (para consume em geral, aquisição de veículo, 
consignado ou não consignado) equivale a quase 2/3 de todo o crédito à pessoa física. Seu volume triplicou entre 
2007 e 2014. A título de ilustração, vale indicar que, entre 2003 e 2010, a quantidade de pessoas físicas clients 
do SCR (CPFs distintos) identificadas com responsabilidade de empréstimo de no mínimo R$ 5 mil cresceu 
347%, ao passo que a das que tomaram empréstimo em valor inferior a R$ 5 mil aumentou 352%. Em outras 
palavras, tanto os pequenos tomadores de crédito quanto os de maior poder aquisitivo registraram forte 
expansão, muito acima do crescimento da população adulta”.  
31 A dívida com o Fies, por exemplo, chegou em 2014 ao valor de R$ 35 bilhões, a uma taxa de inadimplência de 
47% (LAVINAS; GENTIL, 2018, p. 208). 
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crescente comprometimento de boa parte da renda com gastos em serviços mercantilizados, 

como saúde e educação; e (iii) a destinação de boa parte dessa renda ao pagamento de 

impostos em um sistema tributário, como dito, cada vez mais regressivo. 

Diante desse cenário, ao invés de promover a mitigação de vulnerabilidades e a 

redução da pobreza, oferecendo condições mínimas de existência material por meio do acesso 

a serviços públicos, a política social sob os governos do PT “ganha centralidade como 

colateral para dar acesso ao sistema financeiro e potencializar um consumo represado por 

salários relativamente baixos” (LAVINAS, 2015, p. 52). 

Há, assim, um aumento do gasto social, mas que revela, justamente, “o papel central 

da política social no novo ciclo de acumulação financeira” (LAVINAS; GENTIL, 2018, p. 

198), consistente no subfinanciamento dos serviços sociais, associado aos programas de 

transferência de renda e acesso ao crédito, que possibilitam a inserção massiva das famílias 

pobres no mercado de consumo.  

Nesse contexto, Lavinas e Gentil (2018, p. 195) identificam uma ambiguidade e um 

paradoxo na estratégia adotada pelos governos de esquerda no Brasil: 

Entre as ambiguidades, observa-se um alargamento do campo de direitos—inclusive 
individuais—em meio a um processo de mercantilização e financeirização, cujo 
resultado mais imediato foi a incorporação ao mercado de consumo de massa, de 
forma definitiva, de algumas dezenas de milhões de pessoas, muitas delas até então 
tendo sua reprodução assegurada em boa parte fora da lógica mercantil. Já o 
paradoxo reside na indiferença de um governo, em tese comprometido com uma 
agenda democrático-popular, para com as consequências catastróficas de suas 
estratégias de desenvolvimento e de suas coalizões políticas, que fomentaram a 
mercantilização e a despossessão e assim alimentaram a dominância da acumulação 
financeira. O argumento central é de que o período 2003–2016 ocultou o 
aprofundamento do processo de delegação, ao setor financeiro, de serviços 
tradicionalmente prestados pelo Estado no campo da proteção social. E mostra que a 
financeirização ganha escala e escopo ao alcançar a esfera da reprodução social. 

Enquanto o setor financeiro se expande em níveis sem precedentes, a insegurança 

financeira das famílias brasileiras se aprofunda dramaticamente, revelando o potencial 

espoliador e produtor de violências do capitalismo neoliberal (LAVINAS; GENTIL, 2018, p. 

205-208). 

Essa violência se traduz, em grande medida, em violência do Estado, que atua para 

conter as instabilidades decorrentes dessa insegurança financeira e social, por meio de 

mecanismos de controle formal e informal. Exemplo disso é a dura repressão às 

manifestações políticas de 2013 em diante (FONTES, 2017, p. 422). 

Percebe-se, portanto, a dificuldade em afirmar a superação do modelo neoliberal no 

Brasil. Fica claro, com base nos dados e interpretações acima trazidos, que de fato o aumento 
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do encarceramento ocorre em um contexto de crescente vulnerabilização social de uma 

parcela da população, em face da expansão do capital financeiro e da retração do modelo de 

Estado de bem-estar preconizado na Constituição Federal de 1988. 

A contradição entre as políticas sociais levadas a cabo pelos governos de esquerda no 

Brasil e o incremento do poder punitivo, resultante em altíssimas taxas de encarceramento, é 

apenas aparente. Com efeito, é possível pensar em uma articulação entre: (i) políticas 

macroeconômicas de caráter neoliberal, consistentes na liberalização do mercado financeiro, 

privatizações, flexibilização das relações de trabalho e tributação regressiva; (ii) 

desmantelamento do sistema de previdência pública e subfinanciamento dos serviços público, 

agora explorados pelas grandes empresas de saúde, educação e previdência privada; (iii) 

políticas sociais orientadas à inclusão via consumo de massa e endividamento (na colaboração 

entre programas de transferência monetária e universalização do acesso ao crédito); e (iv) 

incremento da violência estatal, representada na intensificação do poder punitivo e na 

expansão do sistema carcerário. 

É justamente esse último elemento que a economia política da punição nos permite 

identificar no contexto geral trazido nas últimas páginas. Segundo Wacquant, a especificidade 

do poder punitivo na era neoliberal está na sua função de gerenciamento da instabilidade 

social decorrente dos fatores acima apontados. A violência punitiva se articula com a política 

econômica e social para conter os conflitos sociais que emergem nesse contexto. 

Nesse âmbito, Wacquant (2007, p. 212-220) aponta para algumas semelhanças entre 

os modelos punitivos brasileiro e norte-americano que permitem aproveitar elementos do seu 

modelo analítico para pensar o Brasil. Em primeiro lugar, há em ambos os casos uma 

tendência de localização espacial da marginalidade urbana, consubstanciada na formação de 

guetos e favelas, territórios que refletem as instabilidades sociais (pois concentram a classe 

trabalhadora vulnerabilizada em espaços delimitados) e são alvo primordial da violência 

policial. Essa característica é bem ilustrada pela ação militar nas favelas do Rio de Janeiro, 

tanto na implantação das Unidades Policiais Pacificadoras, quanto na intervenção militar 

iniciada no governo de Michel Temer. 

Uma segunda semelhança reside na realidade de profunda insegurança social nos 

guetos e favelas, resultante da flexibilização e consequente precarização das relações de 

trabalho e da retração da assistência social, que promove uma reorganização social em torno 

das redes informais de reprodução social, como o tráfico de drogas, que também exercem sua 

forma de controle. Nesse sentido: 
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A contração e desregulamentação do mercado de trabalho se combinou com uma 
retração social e com a retirada de investimentos urbanos por parte do Estado, 
afundando esses bairros em um vórtice de insegurança social e fazendo seus 
moradores mergulharem mais fundo na economia informal. Mas a constituição e as 
características do comércio de rua também mudaram quando as atividades e redes 
criminais se difundiram e dominaram a comunidade excluída. Assim como o setor 
subterrâneo do hiper-gueto americano tem sido dominado por gangues corporativas 
competindo para monopolizar o comércio ilícito através da intimidação e de 
confrontos físicos, com a distribuição de drogas em larga escala tomando o lugar de 
“políticas públicas” e outros “negócios de proteção” como forma de geração de 
dinheiro e status, o tráfico de cocaína e de armas pelos “comandos”, unidades 
coordenadas que controlam as transações criminais nas favelas cariocas, substituiu a 
loteria popular do jogo do bicho como regulador da vida e do comércio na favela 
(WACQUANT, 2007, p. 213). 

A precarização do trabalho alimenta essas redes de violência informal, que por sua vez 

justificam a intervenção punitiva do Estado, cada vez mais violenta, que acaba atingindo 

todos os moradores, independentemente de exercerem atividades ilícitas ou não. 

Por fim, em ambos os casos analisados por Wacquant, a questão racial desempenha 

papel fundamental na configuração social. A herança colonial oferece as bases para a 

racialização da pobreza e, consequentemente, influencia a construção dos mecanismos de 

seleção penal. Nos EUA e no Brasil, as divisões sociais com base em raça determinam “a 

configuração do espaço urbano e continuam a operar sobre o funcionamento da série de 

instituições de imposição da lei, desde as polícias e os tribunais até as administrações 

correcionais e suas extensões” (WACQUANT, 2007, p. 214). 

O que se pode acrescentar a essa análise é o fato de que, para além da discussão sobre 

aumento ou diminuição do gasto com políticas sociais e da redução do acesso a benefícios de 

assistência social, deve-se considerar que houve no Brasil, conforme exposto, uma 

transformação da política social, no sentido da universalização do consumo e do crédito. O 

resultado, porém, pode ser considerado semelhante ao contexto norte-americano: há uma 

crescente vulnerabilização social das classes mais baixas da pirâmide social (com as famílias 

reduzindo progressivamente a renda disponível, ainda que a renda tenha aumentado em 

termos absolutos), cujo risco decorrente passa a ser administrado pelo poder punitivo. 

A princípio, esses elementos nos permitem pensar a crescente criminalização de 

adolescentes como política de gestão da instabilidade decorrente de sua também crescente 

precarização. Como vimos, as crianças e adolescentes representam proporcionalmente a maior 

parte da população que vive abaixo da linha da pobreza no país. É, portanto, um grupo social 

em constante situação de risco e instabilidade, tornando-o, potencialmente, alvo preferencial 

dos mecanismos de controle social. Isso ocorre, porém, ao mesmo tempo em que se consolida 

um marco normativo de matriz social, que se propõe tratar crianças e adolescentes enquanto 
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sujeitos de direito, destinatários da atenção prioritária do Estado, que se obriga a prover 

recursos materiais para o seu desenvolvimento pleno e saudável. 

É sobre esse pano de fundo que pretendemos pensar as políticas para adolescentes 

propostas na Câmara dos Deputados. Antes de apresentar os resultados da pesquisa, porém, 

propomos uma contextualização do desenvolvimento desse marco normativo, com o fim de 

entender como surgem as representações que marcam o tratamento dos adolescentes no 

Brasil. 
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3.  ENTRE A DOUTRINA MENORISTA E A PROTEÇÃO INTEGRAL: 

RUPTURAS E CONTINUIDADES 

 

Entender como se deu o histórico de construção do atual marco normativo de proteção 

às crianças e adolescentes é fundamental para contextualizar as políticas que têm sido 

construídas e propostas na Câmara dos Deputados nos últimos 12 anos. A disputa entre dois 

paradigmas – o assistencialista-punitivista e o protecionista, que serão detalhados adiante –, 

permanece ou é constantemente relançada em todos os espaços de poder, inclusive no Poder 

Legislativo, mesmo após a consolidação do ECA enquanto fundamento legal para a atuação 

estatal nesse tema. 

Portanto, nas próximas páginas, pretendemos apresentar um panorama geral desse 

histórico, sem o objetivo de esgotar o tema, apenas como forma de contextualizar a discussão 

e fornecer os conceitos e fundamentos necessários para entender o pano de fundo sobre o qual 

são travadas as disputas atuais. 

 

3.1. O CÓDIGO DE MENORES E A FEBEM: TUTELA E GERENCIAMENTO DO 

MENOR-PROBLEMA 

Desde o final do século XIX, o tratamento da infância e a juventude pobre enquanto 

problema social mobilizou a proposição de leis e modelos institucionais para tratamento do 

menor abandonado ou delinquente, tornando-o objeto da tutela e assistência do Estado 

(CELESTINO, 2015, p. 73). Foram esforços empreendidos para gerenciar a ameaça concreta 

ou potencial que o “menor-problema” poderia apresentar à sociedade. 

Historicamente, o atendimento ao menor abandonado ou delinquente operou segundo 

o binômio punição-proteção, que orientava as ações de contenção e regeneração da população 

jovem e pobre. Assim, nas primeiras regulamentações, esses jovens foram reconhecidos 

apenas enquanto delinquentes (BUDÓ, 2013, p. 52). 

Inicialmente, sob o modelo da indiferenciação penal, aos adolescentes que tivessem 

cometido atos delitivos era aplicável a norma penal relativa aos adultos, conforme previsto 

nos Códigos Penais de 1830 (do Império) e 1890 (da República).  Segundo essas normas, não 

seriam puníveis os menores de 14 anos, salvo quando agiram “com discernimento”. 

O conceito genérico de discernimento corresponde a critério que busca medir a 

“capacidade de conhecer o conteúdo do injusto, da antijuridicidade da própria conduta, e a 

capacidade de adequar a própria conduta a este conhecimento” (SPOSATO, 2011, p. 63). 

Trata-se, assim, de perspectiva que parte de uma concepção retributiva da pena, que tem 



43 

como fundamento “a ideia de culpabilidade como juízo de reprovação” (SPOSATO, 2011, p. 

63) e tem como fatores determinantes a idade do autor e a prática de conduta considerada 

como crime: 

Essa terminologia demonstra por si só o critério determinante para a intervenção do 
Estado sobre os jovens: não a sua situação social, moral, familiar ou econômica, mas 
sim, meramente, a prática de ato definido como crime e a idade, uma perspectiva 
liberal e individualista (BUDÓ, 2013, p. 54). 

O tratamento legal diferenciado, por meio de estatuto próprio e com a instituição de 

uma Justiça Juvenil especializada, tem início com a edição do Código de Menores de 1927, 

que inaugura o paradigma menorista, também denominado “modelo de proteção ou tutelar” 

(SPOSATO, 2011, p. 63), consolidando-se a ideia do menor-problema. 

A partir de então o menor abandonado ou delinquente passa a receber atendimento 

diferenciado em relação aos adultos, porém é concebido como pessoa que necessita da tutela e 

da assistência do Estado, a quem devem ser dirigidas políticas de correção – nesse contexto, a 

pena passa a ser vista como um bem, destinada a corrigir e modificar a conduta desviada do 

menor. E o Juiz de Menores adquire uma função patriarcal, que deve atuar “como um ‘bom 

pai de família’ em sua missão de encarregado do ‘patronato’ do Estado sobre estes ‘menores 

em situação de risco ou perigo moral ou material’” (SARAIVA, 2009, p. 53). 

Conforme veremos, resta claro que as novas categorias de menor abandonado e 

delinquente dizem respeito a um grupo específico de adolescentes, caracterizados pelas 

variáveis da pobreza e da raça. São os adolescentes pobres e negros, a quem é atribuído o 

abandono material e moral, que passam a ser objeto das medidas assistenciais e, 

consequentemente, do controle estatal. 

Há nessa categoria uma distinção fundamental entre infância e menoridade: a primeira 

diz respeito às crianças e adolescentes “filhos de família”, caracterizados pela inocência 

tipicamente atribuída às crianças e permanecem sob a autoridade dos pais ou responsáveis; a 

segunda diz respeito aos menores abandonados, cuja integridade moral resta prejudicada pela 

ausência da família. Nesse sentido: 

Na linha deste caráter tutelar da norma, a nova ordem acabava por distinguir as 
crianças bem nascidas daquelas excluídas, estabelecendo uma identificação entre a 
infância socialmente desvalida e a infância “delinquente”, criando uma nova 
categoria jurídica: os menores (SARAIVA, 2009, p. 41). 

Essas crianças e adolescentes são classificados por expressões que evidenciam o 

caráter seletivo e discriminatório da lei (BRASIL, 1927): são as crianças de primeira idade, 

com menos de 2 anos de idade (Capítulo II); os infantes expostos, menores de 7 anos 
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(Capítulo III); os menores abandonados, com menos de 18 anos (Capítulo IV), cuja categoria 

inclui os menores vadios (art. 28), mendigos (art. 29) e libertinos (art. 30); e, finalmente, os 

menores delinquentes (Capítulo VII). 

Vê-se que a prática de delito não é o único critério para o exercício da vigilância sobre 

essas crianças e adolescentes, uma vez que basta o estado de abandono para justificar o 

controle estatal, como forma de neutralizar o risco que a criança que vive na rua representa à 

sociedade. Assim, a mera desocupação da criança ou do adolescente constituía justificativa 

suficiente para que fossem institucionalizados. Fica explícito o cunho higienista desse 

modelo: 

O tipo de intervenção direcionada, portanto, se pauta em uma lógica higienista que 
não apenas se restringe a uma política sanitária, mas um higienismo social cujo foco 
será a limpeza das ruas através de práticas direcionadas aos pobres, vadios, 
criminosos e degenerados (MASANERA & SILVA, 2000 apud SCISLESKI et al, 
2017, p. 6-7). 

O menor abandonado passa a ser visto “como um potencial protagonista da 

criminalidade patrimonial” (TEIXEIRA; MATSUDA, 2017, p. 15), o que decorre de sua 

própria condição de abandono e pobreza. Essa ideia justificava apreensões temporárias 

fundamentadas na violação não só de normas legais, mas também, e principalmente, de 

normas morais. 

Ressalta-se o momento histórico em que esse modelo se consolida: o Estado Novo e o 

processo de industrialização e urbanização, por meio de políticas de inserção da população no 

campo do trabalho, em que tem proeminência o disciplinamento para a produção. Isso atinge 

também os adolescentes, na medida em que lhes é conferida a condição de cidadãos por meio 

do trabalho. Logo, a criança e o adolescente que viviam na rua são excluídos da cidadania e 

inseridos no conceito de vadiagem, incompatível com a disciplina do trabalho. 

Trata-se de exercer o controle estatal para adequar esses jovens às necessidades 

econômicas, “buscando como efeito da intervenção que esses sujeitos sejam passíveis de 

serem administrados no nível das condutas” (SCILESKI, 2017, p. 7). A lógica que prevalece 

determina que o menor abandonado deve ser inserido socialmente por meio do 

“disciplinamento e subalternização” (BUDÓ, 2013, p. 64). 

Conforme tratado no item anterior, a função da pena como disciplinamento de corpos 

para o trabalho é destacada pela criminologia crítica, que aponta para o objetivo de construção 

de uma força de trabalho livre e disciplinada para a fábrica: 

A repressão dos corpos e das mentes visando à regeneração do preso e a introdução 
do ethos do trabalho, na busca pela formação de uma força de trabalho livre, 
corresponderiam futuramente com maior evidência, a um projeto civilizatório 
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presente, sobretudo, sob o advento da República e na busca pela inserção do país no 
sistema capitalista monopolista (NETTO, 2006 apud CELESTINO, 2015, p. 75). 

É de se ressaltar que a intensificação do controle estatal sobre o menor abandonado 

coincide com “o mesmo contexto que levou ao acirramento da perseguição à vadiagem no 

período, quando, em 1935, o aparelho policial foi em parte reestruturado para ampliar as 

atividades de controle às classes populares” (TEIXEIRA; MATSUDA, 2017, p. 13). 

A lógica de controle e seletividade do modelo assistencialista permanece com a edição 

do novo Código de Menores de 1979, apesar de sua pretensa intenção de ruptura pela 

instituição da doutrina da situação irregular. Contrariamente ao seu discurso oficial de 

privilegiar a proteção e a integração da criança e do adolescente na comunidade, a Política 

Nacional de Bem-Estar do Menor (PNBEM) foi responsável pela internação de 53 mil 

crianças e adolescentes entre 1967 e 1972 (BUDÓ, 2013, p. 68). 

O discurso se torna mais sofisticado, porém o caráter seletivo não desaparece – o foco 

da Fundação do Bem-Estar do Menor (FUNABEM) são os menores de 18 anos em situação 

de marginalidade social, caracterizada pelos seguintes critérios: a) situação de pobreza; b) 

quebra de valores e padrões de comportamento cultural; c) alto índice de natalidade; d) 

atividades marginalizadas; e) alto índice de alcoolismo; f) alto índice de violência e 

criminalidade; g) alimentação deficiente; h) promiscuidade habitacional; i) mendicância 

(BUDÓ, 2013). 

Veja-se que as características correspondem àquelas que definiam as categorias de 

menores instituídas pelo Código de Menores de 1927, mencionadas anteriormente, as quais 

foram, segundo Budó (2013, p. 71), englobadas na expressão “situação irregular”, presente no 

artigo 2º da lei de 1979 e que define os adolescentes que apresentam uma “patologia social”, 

seja em decorrência de conduta do próprio jovem ou de sua família (SARAIVA, 2009, p. 51). 

Assim, é possível perceber que a “racionalidade do Código Mello Matos [de 1927] foi 

reaproveitada e amplamente desenvolvida nesse, como é o exemplo da doutrina da situação 

irregular e da vigilância” (SCILESKI, 2017, p. 15). 

Sob essa lógica, a normativa de 1979 reproduz um discurso determinista que relaciona 

a pobreza com a criminalidade, o que justifica o foco nas chamadas “famílias 

desestruturadas”, incapazes de educar e disciplinar seus filhos, motivando a intervenção 

estatal. Com base nesse raciocínio, “as pessoas são culpabilizadas pela sua situação de 

marginalização” (BUDÓ, 2013, p. 70), sendo que inexiste qualquer reflexão acerca das 

desigualdades sistêmicas que contribuem para colocar essas crianças e adolescentes em 

situação de marginalidade. 
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Percebe-se, portanto, um sistema que, ao tratar a população infanto-juvenil conforme 

uma visão tutelar e paternalista, em que o Estado determina o que é o superior interesse da 

criança ou do adolescente, amplia-se o poder discricionário dos agentes estatais (Juiz, 

conselho tutelar, assistente social, etc.) e abre-se margem para os mais diversos abusos 

(SARAIVA, 2009, p. 66). 

Esse modelo perdurou durante todo o período da ditadura militar brasileira, sendo 

superado com o processo de redemocratização e de consolidação da ideia da proteção integral 

das crianças e adolescentes primeiramente no artigo 227 da Constituição Federal de 1988, e 

principalmente com o advento do Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990. 

 

 

3.2.  O ECA E A PROTEÇÃO INTEGRAL: ADOLESCENTES SUJEITOS DE DIREITO 

O processo de redemocratização e de construção do novo marco constitucional criou 

espaço para o avanço de movimentos sociais que atuavam, já durante a vigência do Código de 

Menores, em defesa dos direitos da população infanto-juvenil, permitindo a virada para o já 

mencionado modelo de proteção integral. Por meio desse novo paradigma, as crianças e 

adolescentes indistintamente passam a ser considerados como sujeitos de direito e da proteção 

integral do Estado, sob a ótica da prioridade absoluta e do auxílio ao pleno desenvolvimento. 

O Estado passa a ter responsabilidade primária na garantia dos direitos fundamentais das 

crianças e dos adolescentes previstos na Constituição Federal e, posteriormente, no ECA, em 

concorrência e solidariamente à sociedade e à família. 

O quadro normativo estabelecido pelo ECA, que é o marco legal de proteção dos 

direitos da população infanto-juvenil, em especial das crianças e adolescentes em situação de 

vulnerabilidade, institui, então, políticas sociais voltadas à proteção da saúde, integridade 

física e psíquica, liberdade, dignidade, convívio familiar e comunitário, educação, cultura, 

esporte, lazer e trabalho das crianças e dos adolescentes. 

Esse modelo se constrói sobre dois pilares: “a concepção da criança e do adolescente 

como ‘sujeitos de direitos’ e a afirmação de sua ‘condição peculiar de pessoa em 

desenvolvimento’” (BUDÓ, 2013, p. 77), os quais impedem a adoção de práticas punitivas ou 

correcionais que ameacem ou restrinjam direitos inerentes às crianças e adolescentes. As 

ações de proteção deixam de ser vistas como atos de benevolência do Estado, uma vez que 

passa a ser reconhecida a responsabilidade estatal pela integridade das crianças e 

adolescentes, abandonando-se a ideia de tutela. Nesse sentido ressalta Saraiva (2009, p. 60-

61): 
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Este conjunto normativo revogou a antiga concepção tutelar, trazendo a criança e o 
adolescente para uma condição de sujeito de direito, de protagonista de sua própria 
vida, titular de direitos e obrigações próprios de sua peculiar condição de pessoa em 
desenvolvimento, dando um novo contorno ao funcionamento da Justiça da Infância 
e Juventude, abandonando o conceito de menor, como subcategoria de cidadania. 

Esse modelo envolve, ainda, a ideia de que o adolescente, enquanto pessoa em 

desenvolvimento, possui uma “capacidade progressiva” para exercer seus direitos, da qual 

decorre sua responsabilidade pela prática de condutas tipificadas como crimes (SPOSATO, 

2011, p. 71). Essa responsabilização ocorre por meio de um procedimento judicial, no qual 

são garantidos diversos direitos processuais típicos da justiça penal comum (como a ampla 

defesa, o contraditório, presunção de inocência, etc.), e tem como resultado final a aplicação 

de uma medida socioeducativa. Observa-se, portanto, o duplo caráter judicial e educativo 

característico do modelo da proteção integral. 

Percebe-se, assim, que o ECA representou avanço significativo na definição do 

modelo de atendimento às crianças e adolescentes, os quais, em tese, não são mais vistos 

como menores-problema, passando a receber especial atenção do poder público, ao menos no 

âmbito normativo. 

O que se vê, porém, é que a prática da Justiça Juvenil especializada permanece em 

grande medida marcada pelos preceitos do modelo tutelar, o que continua a impedir a 

materialização dos direitos e garantias assegurados aos adolescentes no plano legal. Conforme 

observa Budó (2013, p. 84), estudos têm mostrado que a justiça da infância e da juventude 

opera segundo um sistema processual inquisitorial, de forma quase caricatural, sendo que o 

juiz assume papel de protagonista, “que fala, interpreta, aconselha e julga – legal e 

moralmente”. 

 A literatura mostra que, apesar da mudança normativa representada pelo ECA, as 

práticas do sistema de justiça juvenil dão continuidade à tendência inaugurada em 1927 com o 

Código de Menores: 

A nova lei, promulgada há mais de vinte anos, não alcançou, contudo, mudanças 
significativas quanto às práticas. A lei precedente não foi definitivamente suprimida 
e, de modo geral, ela ainda constitui, mesmo implicitamente, a referência que guia o 
Estado, o poder judiciário e as instituições mandatárias, na assistência aos jovens 
delinquentes (CAPPI, 2017, p. 75).  

A diferença entre o modelo atual e os anteriores é que nestes a institucionalização 

seletiva de jovens era prevista legalmente, sendo que atualmente essas práticas operam no 

campo da ilegalidade institucional: 

[...] as autoridades ainda se comportam frente ao adolescente como outro “menor 
infrator” e dão continuidade às práticas padronizadas de antigamente. A diferença é 
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que agora as instituições que atendem a população jovem operam práticas – 
anteriormente legais – de modo ilegal, ao violarem o que se estabelece na atual 
legislação específica (SCISLESKI et al, 2015, p. 24). 

Segundo Sposato (2011, p. 75), o modelo de regulação da justiça juvenil no Brasil 

continua funcionado segundo uma lógica tutelar em razão da presença de cinco características 

desse novo modelo: “a) a negação de sua natureza penal, b) a indeterminação das medidas 

aplicáveis, c) recusa ao critério de imputabilidade, d) ausência de garantias jurídicas e e) 

amplo arbítrio judicial”.  

O discurso do modelo de proteção integral insiste no fato de que aos adolescentes que 

cometem atos infracionais seriam aplicadas medidas socioeducativas, que não possuem 

natureza penal. No entanto, como visto, todo o sistema de justiça da infância e da juventude 

funciona conforme a lógica do sistema penal de adultos (inclusive imitando a arbitrariedade 

judicial e as violações aos direitos e garantias processuais), sendo que a execução das medidas 

de privação de liberdade (internação e semiliberdade) pouco se diferem do cumprimento de 

penas por adultos em instituições prisionais, em razão das precárias condições, superlotação, 

violência dos agentes de segurança etc. 

Logo, negar a natureza penal do sistema socioeducativo significa insistir no potencial 

correcional e educacional das medidas, o que nos remete ao modelo tutelar e seu objetivo de 

regenerar adolescentes com condutas desviantes. Esse caráter quase terapêutico que se deseja 

atribuir às medidas socioeducativas é bem ilustrado pela indeterminação do tempo de 

aplicação dessas medidas. 

Com efeito, o ECA prevê prazos mínimos e máximos para que cada medida seja 

cumprida32, de modo que sua duração é definida durante a execução, e não previamente pela 

autoridade judicial. A prorrogação ou revogação da medida é decidida, assim, “a partir de 

uma avaliação das chamadas ciências auxiliares da justiça, ou seja, da psicologia, da 

assistência social e em alguns casos da psiquiatria” (SPOSATO, 2011, p. 78), o que 

novamente indica o caráter terapêutico da medida. Nesse sentido: 

A medida socioeducativa nesta perspectiva abarca a ideia de intervenção 
psicossocial destinada a modificar o sujeito, sendo que somada à negação de seu 
conteúdo penal permite que se sancionem não os fatos ou atos praticados, mas a 
subjetividade dos adolescentes e sua condição de existência. O sistema deste modo 
se destina a corrigir ou amputar as características inadequadas ou desviadas 
(SPOSATO, 2011, p. 80). 

                                                
32 Os prazos previstos no ECA para cada medida são: (i) prestação de serviços à comunidade: máximo de 6 
meses (art. 117); (ii) liberdade assistida: mínimo de 6 meses, prorrogáveis conforme necessário (art. 118, § 2º); 
(iii) semi-liberdade e internação: prazo máximo de 3 anos (art. 121, §§ 2º e 3º e art. 120, § 2º). 
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Nesse âmbito, o adolescente é visto como alguém que precisa ser protegido de si 

mesmo, em razão de uma debilidade de caráter. Insiste-se, assim, em uma concepção de 

imputabilidade que nega a condição peculiar de desenvolvimento do adolescente, enquanto 

pessoa em processo contínuo de socialização, e é “reduzida aos aspectos cognitivo e volitivo, 

ou seja, às capacidades de conhecer e atuar conforme tal conhecimento” (SPOSATO, 2011, p. 

83). 

A ausência de uma concepção que considere a situação específica do adolescente, de 

ser em desenvolvimento dotado de particularidades sociais, econômicas, culturais e afetivas, 

as quais influenciam sua culpabilidade, permite os mais diversos tipos de arbitrariedades 

judiciais e estigmatização desses adolescentes. 

A discricionariedade judicial se sustenta, ainda, no princípio do superior interesse do 

menor, associado à ideia de bem-estar do menor, previsto expressamente no Código de 

Menores de 1979 e presente em diversos artigos da Convenção de Direitos da Criança e do 

Adolescente e do ECA33. Trata-se de conceito vago e de conteúdo indeterminado, que acaba 

por ser utilizado para fundamentar todo tipo de violação de direitos, sob a lógica da 

incapacidade do menor, desconsiderando sua condição de sujeito de direitos: 

[...] o chamado princípio do superior interesse da criança acaba sendo operado no 
atual sistema como um verdadeiro Cavalo de Tróia da doutrina tutelar, servindo para 
fundamentar decisões à margem dos direitos expressamente reconhecidos pela 
Convenção, adotados por adultos que sabem o que é o melhor para a criança, 
desprezando totalmente a vontade do principal interessado. Daí por que ainda se 
determina a internação de adolescentes em conflito com a Lei, em circunstâncias em 
que a um adulto não se imporia privação de liberdade, sob o argumento de que não 
sendo pena, isso lhe será um bem, em nome deste suposto superior interesse, 
ignorando um conjunto de garantias instituídas (SARAIVA, 2009, p. 81-82). 

Por todos esses motivos, verifica-se a manutenção de um viés eminentemente punitivo 

no atendimento de adolescentes em conflito com a lei, um sistema que mantém a lógica 

seletiva e discriminatória dos sistemas anteriores. 

Isso se traduz nos dados referentes aos adolescentes inseridos no sistema 

socioeducativo. Conforme Levantamento Anual do Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo de 2016 (BRASIL, 2018), naquele ano havia 26.540 adolescentes em 

                                                
33 Na Convenção, o princípio do superior interesse do menor aparece primeiramente no artigo 3: “1. Todas as 
ações relativas às crianças, levadas a efeito por instituições públicas ou privadas de bem estar social, tribunais, 
autoridades administrativas ou órgãos legislativos, devem considerar, primordialmente, o interesse maior da 
criança”. No ECA, a expressão aparece, por exemplo, no artigo 19, § 2º: “§ 2o  A permanência da criança e do 
adolescente em programa de acolhimento institucional não se prolongará por mais de 18 (dezoito meses), salvo 
comprovada necessidade que atenda ao seu superior interesse, devidamente fundamentada pela autoridade 
judiciária. 
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cumprimento de medidas restritivas de liberdade (internação – 70%, semiliberdade – 8%, 

internação provisória – 20%, atendimento inicial e internação sanção – 2%)34. 

São adolescentes em sua maioria negros (60%), do gênero masculino (96%), na 

faixa etária de 16 a 21 anos (83%), que cometeram atos infracionais equiparados a roubo 

(47%) e tráfico de drogas (22%). Resta evidente o perfil do adolescente alvo desse sistema 

socioeducativo, que não se diferencia do sistema anterior, tampouco do perfil de adultos 

inseridos no sistema prisional. 

Portanto, ainda que o ECA tenha proporcionado avanços inegáveis no plano legal, o 

que se vê no plano material é a manutenção do tratamento punitivo de crianças e adolescentes 

marginalizados, em uma política de gestão do risco a eles associados. 

Por tudo isso, o que a literatura nos indica é que, na divisão entre crianças inocentes e 

menores delinquentes, resta às primeiras todo o arcabouço de políticas de proteção por meio 

do desenvolvimento social e educativo consagradas no ECA, sendo que aos segundos é 

destinado tão somente o tratamento punitivo. 

 

 

3.3. REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL, INFRACIONALIZAÇÃO E OS 

DEBATES SOBRE PUNIÇÃO DE ADOLESCENTES 

A dificuldade de implementação do ECA vem acompanhada, ainda, por intensas 

disputas no âmbito legislativo travadas em torno da modificação desse quadro normativo 

durante os quase 30 anos de sua vigência. 

Assim, além das dificuldades de implementação, adicionam-se os desafios decorrentes 

das disputas por modificação desse quadro legal. Em especial, as pesquisas mostram que a 

maior parte das propostas de alteração do ECA buscam intensificar o poder punitivo, 

aumentando o tempo de internação, por exemplo (BUDÓ, 2013). 

Nesse contexto, mostram-se importantes os estudos sobre o Poder Legislativo – campo 

no qual se insere a presente pesquisa – como forma de compreender essas disputas e refletir 

sobre como tem se constituído o quadro normativo referente aos adolescentes, e de que forma 

as disputas pela produção de norma se relacionam com as dificuldades de implementação. 

Entender como pensam os legisladores – ao menos no limite do que é expressado nos 

projetos de lei e em suas justificativas – pode nos fornecer dados importantes sobre a própria 

sociedade. Segundo Riccardo Cappi (2017, p. 33),  

                                                
34 Não há dados quanto a adolescentes em cumprimento das medidas de liberdade assistida e de prestação de 
serviços à comunidade, que compõem também as formas de intervenção e controle estatal sobre adolescentes. 
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os próprios discursos parlamentares sobre a maioridade penal contêm uma 
referência explícita e importante à violência presente na sociedade e julgam 
defender posições específicas quanto às maneiras de enfrentá-la; a redução da 
maioridade penal e os debates respectivos são expressões específicas de posições 
face à insegurança. 

Destaca-se que é também nesse plano que se inserem os processos de 

infracionalização primária. Ou seja, é no Congresso Nacional que são discutidos e aprovados 

“os princípios que conduzirão o tratamento da criança e do adolescente pelo controle social 

formal” (BUDÓ, 2013, p. 123). Nesse processo, já se encontram operantes os mecanismos de 

seletividade penal, que agem sobre os grupos socialmente excluídos, os alvos preferidos do 

sistema de justiça criminal – neste caso, na justiça juvenil: 

Trata-se aqui de partir da ideia, já analisada anteriormente, de que o foco do sistema 
penal são os excluídos, e não há ninguém que represente melhor essa exclusão na 
sociedade brasileira do que crianças e adolescentes pertencentes à classe pobre, bem 
como, e especialmente, aqueles que são negros ou pardos. Essa exclusão é histórica 
e as tentativas de exercício de poder sobre esse grupo também o são. No tema da 
criança e do adolescente, o discurso tutelar, da ‘bondade dos bons’ está permeado de 
propriedades que expressam, confirmam e reproduzem o poder social sobre os 
‘desvalidos’, mesmo no período atual, quando já se passaram vinte e três anos da 
adoção no Brasil da doutrina da proteção integral (BUDÓ, 2013, p. 123). 

Permanece, assim, um discurso de que a redução da maioridade penal e as propostas 

de aumento da infracionalização são as respostas para os crescentes índices de criminalidade 

violenta e de insegurança, de modo que aumentar o rigor punitivo seria atender à demanda da 

sociedade. Trata-se de argumentação segundo a qual “[...] os deputados que votarem contra 

esta proposta [de redução da maioridade penal] estariam se opondo à população, deixando, 

dessa forma, de honrar seu trabalho no plenário” (OLIVEIRA et al, 2017, p. 393). 

Recorre-se a uma suposta vontade social de punição para que condutas criminosas 

sejam coibidas e os adolescentes reprimidos, como forma de reduzir os riscos que 

representam ao restante da sociedade, uma vez que os jovens supostamente “contribuem de 

maneira significativa para a insegurança” (CAPPI, 2017, p. 105).  

Os argumentos a favor da redução da maioridade penal retomam o conceito de 

discernimento, típico do modelo da indiferenciação penal, consolidado na transição entre os 

séculos XIX e XX. Permanece, assim, a ideia de que os jovens possuem conhecimento do 

caráter ilegal de suas condutas e têm condições de agir conforme esse conhecimento. Assim, 

“sendo eles conscientes de seus atos, seria, então, possível e necessário aplicar o dispositivo 

penal tradicional” (CAPPI, 2017, p. 107). 

É estabelecido um discurso, em muito fundamentado em manifestações da mídia sobre 

o problema, de que os adolescentes são responsáveis por grande parte da criminalidade 
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existente, sendo representados como criminosos habituais e perigosos, irrecuperáveis 

(OLIVEIRA et al, 2017, p. 393). 

Vê-se que a condição peculiar de desenvolvimento dos adolescentes é ignorada, dando 

lugar a uma concepção que valoriza a punição como solução. O que se percebe, nos debates 

parlamentares, é que a solução punitiva torna-se quase unânime, tanto por quem recorre à 

redução da maioridade penal, quanto por quem é contrário a ela, mas entende que o aumento 

do tempo de internação represente uma alternativa viável. 

Nesse sentido, Budó e Cappi (2018) identificaram nos argumentos favoráveis à 

proposta de aumento do tempo de internação como alternativa à redução da idade penal a 

mesma lógica punitiva. Partidos de espectros políticos associados tanto à esquerda quanto à 

direita convergem em torno de argumentos favoráveis a essa proposta como uma alternativa a 

supostos radicalismos e que atende a uma necessidade de modernização e maior eficácia do 

ECA (BUDÓ; CAPPI, 2018, p. 81-87), mas que apenas retomam a lógica de caráter 

punitivista do modelo tutelar. Segundo os autores: 

Medidas de internação de longa duração, sem limite máximo predeterminado e em 
relação de continuidade com o direito penal, foram uma realidade no Brasil pelo 
menos até 1988. A Constituição Federal de 1988, a Convenção Internacional sobre 
os Direitos da Criança, de 1989, e, por fim, o Estatuto da Criança e do Adolescente 
trouxeram uma ruptura com esse modelo já defasado, pois incapaz de se dissociar do 
binômio abandono-infração que o originou. É exatamente do que se trata aqui: 
retomar a solução positivista às privações da pobreza, caracterizando pobres como 
potenciais delinquentes. A ideia de que o aumento do prazo de internação surge 
como consequência do aumento da violência no país distorce completamente as 
causas das violências e a completa ineficácia da privação de liberdade nesse 
contexto (BUDÓ; CAPPI, 2018, p. 87). 

A presente pesquisa se insere justamente nesse campo de estudos, que pretende 

entender o que as posições e os discursos dos parlamentares revelam sobre as lógicas que 

fundamentam e condicionam as disputas em torno de políticas públicas para adolescentes. 

Isso é feito em duas etapas: em primeiro lugar, por meio de uma pesquisa predominantemente 

quantitativa, pretendemos identificar que tipos de políticas se destacam nas disputas pela 

agenda legislativa na Câmara dos Deputados durante os últimos 12 anos; em segundo lugar, 

elaboramos uma pesquisa sobre os projetos de lei que foram aprovados no período, 

permitindo uma análise com maior profundidade sobre o seu conteúdo e sua tramitação. Com 

isso, buscamos lançar luz sobre as prioridades de agenda, as disputas e as opções tomadas 

pelos legisladores acerca do tema em questão. 
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4.  O QUE DIZEM OS PROJETOS DE LEI NA CÂMARA DOS DEPUTADOS? 

4.1.  MÉTODO DE COLETA DO MATERIAL EMPÍRICO E SELEÇÃO DE AMOSTRA 

Na presente pesquisa, buscamos, em um primeiro momento, identificar e organizar os 

projetos de lei que foram propostos nas últimas três legislaturas, em um esforço de mapear o 

material empírico e entender, embora ainda sem um estudo qualitativo em profundidade de 

cada um dos projetos, quais os principais temas que estão sendo levados à Câmara dos 

Deputados nos últimos 12 anos. 

Ressalta-se que a escolha pelo âmbito legislativo de atuação estatal se deu, conforme 

já mencionado, em razão do principal interesse de pesquisa, que é entender quais propostas de 

políticas estão em disputa atualmente no Brasil no que se refere aos adolescentes35. O Poder 

Legislativo deve ser considerado aqui como um dos campos burocráticos do Estado em que 

são travadas disputas de interesse e os conflitos em torno da definição de prioridades da 

agenda legislativa. Esse contexto, segundo Wacquant, reflete a influência que o modelo de 

produção do capitalismo36 neoliberal exerce sobre a dinâmica desses espaços de poder – 

aumento de leis penais, diminuição da atenção dada às políticas assistenciais, flexibilização 

das normas sobre as relações de trabalho, etc37.  

A proposta metodológica envolveu, em primeiro lugar, uma tentativa de classificar os 

projetos de lei encontrados em duas categorias principais: políticas sociais e políticas de 

controle. Tratou-se de uma divisão dedutiva para fins de organização e análise do material. 

Assim, ressaltamos que não se pretendeu, com essa proposta de categorização, desenvolver 

uma análise dicotômica entre esses dois tipos de políticas. Entendemos que se tratam de 

dimensões de um único fazer político, características do Estado neoliberal, em que políticas 

                                                
35 Não se trata de ignorar a importância da atuação das esferas de governo e judicial – estes devem ser também 
considerados espaços de disputa de poder essenciais para entender as tendências do Estado neoliberal. Porém, 
por uma necessidade de delimitação do alcance da pesquisa, considerando se tratar de trabalho desenvolvido em 
programa de mestrado, restrito a um período de dois anos, entendemos ser necessário escolher uma dessas 
esferas para concentrar a pesquisa. Dessa forma, buscamos lidar com os desafios quanto à exequibilidade da 
pesquisa em relação ao tempo disponível, o que condicionou a seleção do material empírico. Também 
consideramos, na delimitação do objeto de pesquisa, a maior acessibilidade dos dados relativos aos projetos de 
lei, em contraste com os dados do Poder Executivo sobre políticas públicas e dotação orçamentária, por 
exemplo, que não são sistematizados e tampouco disponibilizados de forma a garantir um acesso facilitado. No 
que diz respeito ao Poder Judiciário, foi considerado o fato de que os procedimentos de apuração de ato 
infracional estão sob segredo de justiça, tendo em vista envolverem indivíduos menores de 18 anos, o que 
também dificulta o acesso ao material empírico. 
36 A influência do neoliberalismo sobre as disputas travadas nos espaços de poder é objeto de análise da obra de 
Loïc Wacquant. Não desconsideramos, porém, outras possíveis linhas de influência sobre a dinâmica do Poder 
Legislativo. No Brasil, destacamos, por exemplo, interesses setoriais ou patrimonialistas, entre outros que podem 
se expresser na disputa legislativa.   
37 Ressalta-se que, em sua obra, Wacquant não observa projetos de lei, mas principalmente leis em vigor, além 
de dados sobre a atuação dos poderes judiciário e executivo (como decisões judiciais, dotação orçamentária, 
etc.). No entanto, os conceitos teóricos são adotados nesta pesquisa, conforme já mencionado, para delimitação 
da amostra e movimento inicial de categorização. Não se trata, portanto, de um processo hipotético-dedutivo. 
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sociais se articulam com políticas penais para exercer controle sobre uma determinada 

população, conforme sugere Wacquant. A mencionada divisão apenas nos auxilia a 

sistematizar os dados e contribuir, em certa medida, para entender as disputas travadas no 

Poder Legislativo quanto ao tema dos adolescentes. 

Identificamos, porém, uma insuficiência analítica da primeira operação de 

classificação, uma vez que as categorias não davam conta de abarcar todo o banco de dados 

coletado. Assim, passou-se a extrair da leitura das ementas dos projetos de lei novas 

categorias e subcategorias, em uma operação muito mais indutiva, dessa vez mais descolada 

do aporte teórico proposto. A partir da constante comparação entre os projetos de lei, 

pudemos agrupá-los em categorias e verificar a frequência de cada uma, de forma a obter um 

quadro dos principais temas tratados nos projetos de lei. Ao final, as categorias iniciais 

acabaram sendo abandonadas, dando lugar a novas categorias, que muito mais se 

aproximaram de fornecer instrumentos descritivos úteis. 

Observa-se, assim, que essa primeira etapa da pesquisa apresenta um caráter 

predominantemente quantitativo, considerando que foram quantificados os projetos de lei sob 

cada uma das categorias e subcategorias, também conforme o tempo e a visão do legislador 

sobre o adolescente. No entanto, mesmo durante esse procedimento deve-se considerar a 

importância de operações qualitativas, tendo em vista que foi necessário observar o conteúdo 

dos projetos de lei e estabelecer avaliações sobre eles, como forma de categorizá-los, o que 

envolveu, inclusive, forte influência subjetiva da pesquisadora e da base teórica. 

Os projetos de lei que compuseram o banco de dados desta pesquisa foram obtidos por 

meio de busca na ferramenta de pesquisa avançada de proposições legislativas, do site da 

Câmara dos Deputados. No critério “tipo da proposição” foram selecionados os campos “PEC 

- Proposta de Emenda à Constituição”, “PLP - Projeto de Lei Complementar” e “PL - Projeto 

de Lei”; no campo “data de apresentação”, inserimos em data inicial 01.01.2007 e data final 

31.12.2018; no critério “situação” foi selecionado o campo “todas”, que inclui propostas em 

tramitação ou não; no critério “assunto”, no campo “todas estas palavras” lançamos a palavra-

chave “adolescente”; e, por fim, no campo “onde procurar?”, selecionamos os campos 

“Ementa” e “Indexação”. 

Com essa pesquisa, foram obtidos 894 projetos de lei, os quais foram ordenados em 

ordem cronológica para facilitar a alimentação do banco de dados, e submetidos ao primeiro 

procedimento de categorização. 

A partir dessa análise inicial, foram descartados projetos que não guardam qualquer 

relação temática com o objeto de pesquisa, os quais aparecem na busca no site da Câmara dos 
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Deputados em razão de constar o termo “adolescente” na ementa ou na indexação, mas não 

tratam de qualquer tema relacionado a adolescentes especificamente. Também foram 

excluídos os projetos que se referem apenas a crianças (pessoas com menos de 12 anos) ou à 

saúde materna (quando não específicos a mulheres adolescentes), e aqueles em que os 

adolescentes não são público alvo específico, igualmente por estarem fora do escopo proposto 

para esta pesquisa38. 

Lembre-se que o recorte da pesquisa em torno dos adolescentes se deu em razão não 

somente do interesse pessoal da pesquisadora com a temática, mas principalmente porque o 

problema de pesquisa foi construído em torno da articulação entre políticas de bem-estar e 

políticas de punição. Dessa forma, ficam de fora as políticas cujo público alvo seja 

exclusivamente as crianças, uma vez que estas são legalmente excluídas do exercício do poder 

punitivo, ao contrário dos adolescentes. 

Assim, descartados os projetos de lei sem relação de pertinência com o objeto de 

pesquisa, obtivemos uma amostra final de 745 projetos de lei que foram submetidos ao 

processo de categorização e distribuídos em três legislaturas: (i) 53ª legislatura, entre 2007 e 

2010; (ii) 54ª legislatura, entre 2011 e 2014; e (iii) 55ª legislatura, entre 2015 e 2018.  

 

4.2.  PROCEDIMENTOS DE CATEGORIZAÇÃO 

O objetivo dessa etapa da pesquisa foi realizar uma investigação inicial dos projetos de 

lei para, a partir da leitura das ementas39, verificar se sua temática se adequaria a uma das 

categorias elaboradas com fundamento na base teórica já exposta: (i) políticas sociais e (ii) 

políticas de controle. Tratou-se de uma primeira camada de classificação, operada conforme 

procedimento mais fortemente dedutivo, a partir das categorias extraídas da leitura do aporte 

teórico. 

A categoria políticas sociais diz respeito aos projetos de lei que busquem instituir, 

alterar ou aprimorar programas setoriais de auxílio financeiro ou prestação de serviços 

públicos aos membros mais vulneráveis do grupo social que é objeto desta pesquisa: os 

adolescentes. São propostas que se aproximam das  “políticas tradicionais do ‘bem-estar’ 

coletivo – ajuda às pessoas e às famílias sem posse, mas também educação, moradia, saúde 

pública, auxílio financeiro às famílias, redistribuição de renda etc.” (WACQUANT, 2007, p. 

46-47). 
                                                
38 Os projetos de lei descartados estão identificados no Anexo. 
39 Considerando que esta fase é inicial e predominantemente qualitativa, nos limitamos a categorizar os projetos 
de lei com base apenas na leitura das ementas, exceto nos casos em que a ementa por si só não fornece 
informações suficientes, hipóteses em que fizemos uma leitura superficial do próprio projeto de lei. 
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A categoria políticas de controle, por sua vez, se referiam às propostas legislativas que 

tenham como objetivo o recrudescimento punitivo em geral e o alargamento do controle 

social sobre adolescentes, bem como a mobilização do arsenal punitivo existente para o 

acirramento ou manutenção desse controle. Conforme já exposto, entendemos controle social 

como o conjunto de mecanismos (penais ou não) destinados a exercer a vigilância e a 

contenção, bem como impor categorias e modelos de comportamento a determinados grupos 

sociais.  

São exemplos as iniciativas que propõem alterações no procedimento infracional, 

aumento de pena ou do tempo de internação, criação de novos tipos penais, normas de 

processo penal e de investigação, normas de vigilância, proibição de trânsito ou permanência 

em determinados lugares, condicionamento ou proibição de consumo de certos produtos ou 

substâncias, entre outras. 

Observa-se que já aqui as categorias elaboradas com base no arcabouço teórico 

(políticas sociais e políticas de controle) não deram conta de compreender todo o material 

encontrado40. Em primeiro lugar, pois muitos dos projetos de lei não poderiam ser encaixados 

em uma ou outra categoria. Em segundo lugar, pois dentre as políticas que consideramos 

inicialmente como políticas de controle tinham o adolescente como sujeito passivo – ou seja, 

vítima – da conduta objeto da proposta. Com esses dados iniciais, verificamos que não seria 

possível manter a proposta de categorização inicialmente elaborada, sendo necessária a 

criação de novas categorias e subcategorias, a partir de um exercício metodológico 

eminentemente indutivo. 

Esse segundo exercício foi realizado com base no método da teoria fundamentada nos 

dados, cujo objetivo é desenvolver, a partir do corpo empírico, conceitos abstratos e 

especificar as relações entre eles, de forma a contribuir para uma construção teórica.  

Trata-se de metodologia desenvolvida por Glaser e Strauss (2006) como alternativa às 

abordagens hipotético-dedutivas e que propõe, a partir de um procedimento indutivo, 

construir teorias por meio da extração e sistematização de categorias a partir dos dados. Por 

meio desse processo interativo, o pesquisador realiza um esforço de análise e reanálise 

constante dos dados, pensando e questionando categorias já criadas, alterando-as conforme os 

dados exijam e sistematizando-as em um quadro coerente, que tenha potencial explicativo do 

fenômeno analisado. 
                                                
40 E nem poderiam, pois, como já mencionamos, as realidades observadas por Wacquant e nesta pesquisa são 
diversas. Ainda assim, o diálogo com a teoria permanece e será retomado ao final da análise dos dados. Nesse 
momento, porém, conforme já mencionado, mostrou-se necessário adentrar um exercício muito mais indutivo 
para extrair dos projetos de lei novas categorias e subcategorias.  
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São duas as regras básicas do método da TFD: (i) as categorias não podem ser 

“forçadas” sobre os dados – ao contrário, devem emergir do processo de análise dos dados; 

(ii) o pesquisador deve ter sensibilidade teórica, ou seja, a habilidade de enxergar dados 

relevantes e refletir sobre o material empírico. 

A primeira regra indica que o pesquisador deve adotar um procedimento para a 

formulação das categorias, o que garantirá fundamento para a teoria a ser desenvolvida. Esse 

procedimento é composto por operações de constante comparação dos dados e das categorias 

que vão surgindo. Ou seja, o pesquisador compara os dados já categorizados uns com os 

outros e com os dados que ainda não foram codificados. Essa constante comparação permitirá 

que o pesquisador desenvolva elementos teóricos sobre o material empírico sistematizado em 

categorias. Conforme afirma Cappi (2017, p. 84), trata-se de “um procedimento de tipo 

circular, em que se passa continuamente dos dados aos conceitos, e vice-versa, sem ser 

possível separar claramente as duas operações em constante interação”. 

Inicialmente é criado o maior número de categorias possível para, em seguida, a partir 

da comparação constante dos dados, extrair categorias cada vez mais amplas. As categorias 

encontradas inicialmente, então, se tornarão subcategorias e serão integradas a uma estrutura 

mais ampla, com categorias hierarquicamente organizadas. A partir dessa estrutura, busca-se 

então estabelecer relações entre as categorias, de maneira a formar explicações sobre o 

fenômeno analisado. 

A segunda regra, que impõe que o pesquisador tenha sensibilidade teórica, implica que 

o pesquisador não enxergue o campo empírico com uma “tabula rasa” (KELLE, 2007). Ele 

deve partir de uma perspectiva teórica que vai lhe auxiliar a encontrar dados relevantes e 

abstrair categorias. Para tanto, o pesquisador deve ter amplo conhecimento sobre a literatura 

acerca do tema que é objeto de sua pesquisa, de forma a compor uma sensibilidade que lhe 

permita identificar dados relevantes, estabelecer relações entre eles e formular explicações. 

Essa regra se revelou a mais difícil de ser cumprida nesta pesquisa, tendo em vista que 

o exercício indutivo foi precedido de um exercício dedutivo, fortemente ancorado em um 

quadro teórico determinado. Foi necessário um esforço para, no momento indutivo, evitar que 

o processo de análise fosse contaminado por compreensões preestabelecidas (CAPPI, 2017, p. 

84). Ainda assim, foi impossível evitar que a teoria exercesse algum efeito sobre o 

procedimento analítico – o que buscaremos explicitar ainda mais no momento final de retorno 

à teoria, em que propomos estabelecer um diálogo entre a construção teórica extraída dos 

dados e o quadro teórico que guiou a primeira fase de análise. 
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Ainda assim, apesar das dificuldades, a TFD nos apresentou uma técnica de análise 

dos dados bastante útil para a pesquisa, tendo em vista a constatação, após o primeiro 

exercício dedutivo, de que as categorias inicialmente formuladas a partir do quadro teórico 

eram insuficientes para compreender a realidade do campo a nossa frente. Isso porque a TFD 

“propõe uma construção teórica que seja, por um lado, aderente à realidade e que, por outro 

lado, garanta uma capacidade de compreensão ou de explicação teórica da mesma” (BUDÓ; 

CAPPI, 2018, p. 37). 

A TFD, “especialmente indicada para estudar as práticas e as maneiras de pensar, as 

maneiras de definir as situações e de conceber as ações, por parte dos autores” (BUDÓ; 

CAPPI, 2018, p. 37), será ainda mais útil na fase de análise qualitativa – que será descrita 

adiante –, em que buscaremos entender as representações dos parlamentares sobre o 

tratamento dado aos adolescentes. 

Tendo em vista esse panorama metodológico, nesta fase indutiva do procedimento 

analítico, buscamos, com base na TFD, encontrar no material empírico novas categorias, que 

possam descrever o campo de forma mais completa e dando conta de suas complexidades. 

É necessário destacar, desde já, que o procedimento metodológico adotado revela 

algumas dificuldades importantes, em especial considerando o tamanho do banco de dados, 

bem como a complexidade e diversidade do material observado. Como se verá, os projetos de 

lei variam muito quanto ao conteúdo, o que apresenta desafios no momento de estabelecer as 

categorias. 

Além disso, o procedimento de constante comparação nos faz, a todo tempo, 

questionar as categorias já criadas e reformulá-las, o que implica em revisar todo o trabalho já 

elaborado até então, o que também apresenta dificuldades tendo em vista especialmente o 

tempo disponível para elaboração da pesquisa. 

Mostrou-se de extrema valia, no entanto, o procedimento de estabelecer inicialmente o 

maior número de categorias possíveis e, em seguida, a partir da comparação entre os dados, 

reagrupá-las em categorias mais amplas, até que se chegasse a um quadro esquemático de 

categorias que esteja o mais próximo possível de sistematizar satisfatoriamente o material 

empírico. Ressalta-se que o quadro de categorias apresentado neste trabalho é resultado de 

diversas alterações, em razão das inúmeras idas e vindas ao banco de dados, que cada vez nos 

trazia novas informações, ou era encarado com novos olhos. 
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4.3. PUNIÇÃO, PROTEÇÃO OU VITIMIZAÇÃO? RESULTADOS DA PESQUISA 

SOBRE OS PROJETOS DE LEI PROPOSTOS 

Como já ressaltamos, o primeiro procedimento de categorização nos revelou a 

insuficiência das categorias iniciais, formuladas com base no aporte teórico de Loïc 

Wacquant, o que nos impôs a tarefa de extrair novas categorias a partir do banco de dados, de 

forma a desenvolver um quadro compreensivo. 

Após reiterados retornos aos dados, com o objetivo de compará-los constantemente, 

reformulando as categorias e reclassificando os projetos de lei, chegamos a uma classificação 

que entendemos estar mais próxima de fornecer elementos compreensivos satisfatórios, 

afastando-se mais da teoria e se aproximando mais dos próprios dados. Essas novas categorias 

foram criadas de forma a abarcar os projetos de lei que entendemos não se adequar à 

classificação inicialmente formulada – sem, contudo, abandonar o problema central da 

pesquisa, que será retomado ao final. 

A categoria política de controle foi totalmente abandonada, tendo em vista que não 

permitia descrever a existência de dois tipos importantes de propostas legislativas: as políticas 

de infracionalização e as políticas de proteção à vítima. Essa reformulação foi necessária 

para permitir que o grupo social objeto dessa pesquisa – os adolescentes – permanecesse no 

centro da investigação, ora como sujeito do poder punitivo, ora como sujeito de proteção. O 

elemento controle permanece presente na pesquisa, mas enquanto fundamento de análise que 

perpassa todas as categorias, e não mais como uma categoria em si.  

A análise constante dos projetos de lei nos forneceu elementos para agrupá-los 

conforme a seguinte proposta de categorização: 

(i) Políticas sociais: projetos de lei que busquem instituir, alterar ou aprimorar 

programas setoriais de auxílio financeiro ou prestação de serviços públicos aos 

adolescentes, envolvendo propostas nas áreas de proteção contra a violência, 

saúde, educação, trabalho e assistência social; 

(ii) Políticas de infracionalização: projetos de lei que proponham o aumento do 

poder punitivo em relação aos adolescentes, aumentando tempo máximo da 

medida de internação e de internação provisória, alterando regras de apuração 

do procedimento infracional ou de cumprimento das medidas socioeducativas, 

criando novos tipos de sanções, entre outras; 

(iii) Políticas de proteção à vítima: propostas que buscam aumentar o controle 

sobre adultos que praticam condutas que têm o adolescente como vítima, 

aumentando a pena de crimes existentes ou criminalizando e regulando novas 
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condutas que tenham os adolescentes como sujeitos passivos (seja a conduta 

considerada criminosa, infração administrativa ou meramente ilícita). São 

políticas que objetivam exercer o controle sobre a conduta de adultos que 

causam danos às crianças e adolescentes, bem como que buscam controlar os 

espaços que crianças e adolescentes podem ou não ocupar e produtos que eles 

podem ou não consumir, por meio da imposição de sanções aos adultos. Esses 

projetos foram classificamos dessa forma pois entendemos se tratar de uma 

política que vitimiza ao proteger, retirando a autonomia e o protagonismo do 

adolescente sobre sua própria vida, enfatizando sua condição de vítima. Eles 

foram divididos em sub-categorias denominadas medidas de natureza penal 

(aquelas que criam novos tipos penais, aumentam pena, instituem 

procedimentos de investigação e persecução penal mais rígidos, etc.) e 

medidas de natureza civil e administrativa41 (aqueles que tratam de condutas 

relacionadas à circulação e consume de crianças e adolescents, instituindo 

sanções administrativas, definindo condutas ilícitas, criando obrigações de 

natureza civil, etc.); 

(iv) Garantias liberais: projetos de lei que não são propriamente políticas sociais, 

mas que buscam a proteção da criança e do adolescente ao propor a ampliação 

de garantias individuais, em especial no âmbito processual. São projetos de lei 

que propõem principalmente a instituição de direitos e garantias da criança e 

do adolescente perante o exercício do poder estatal. Ou seja, tratam-se de 

direitos humanos de primeira geração, que correspondem a uma gama de 

direitos civis de matriz eminentemente liberal; 

(v) Conselhos Tutelares: propostas relacionadas à organização burocrática dos 

Conselhos Tutelares, como normas de eleição de conselheiros, recondução ao 

cargo, período do mandato, etc.; 

                                                
41 São exemplos dessa categoria: a) projetos ligados à mídia e internet, que propõem, por exemplo, a proibição 
de veiculação de propaganda imprópria em rede de TV aberta em determinados horários (como o PL 
8674/2017), definem critérios de acesso de crianças e adolescentes a conteúdos na internet (como o PL 
2390/2015), etc.; b) projetos que regulam o acesso e a permanência de adolescentes a eventos e 
estabelecimentos, proibindo em determinados casos ou condicionando à presença de um responsável (como o PL 
8696/2017, que dispõe sobre a classificação indicativa para eventos de lutas livres e artes marciais mistas); c) 
projetos que envolvam viagem e hospedagem de adolescentes, determinando quando e como crianças e 
adolescentes podem viajar desacompanhadas dos responsáveis (como o PL 4112/2015), obrigando hotéis a 
manterem registro de hóspedes menores de 18 anos (como o PL 7255/2014), etc.; d) projetos que estabeleçam 
condições ou proibições de comercialização de determinados produtos para crianças e adolescentes, como 
produtos fumígenos (PL 4431/2016), bebidas alcoólicas (como o PL 3619/2012, que define como infração 
administrativa a venda de bebidas acoólicas a crianças e adolescentes), materiais inflamáveis (como o PL 
3598/2008), etc. 
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(vi) Adoção e guarda: propostas relativas aos procedimentos de adoção e guarda, 

como projetos para agilizar os procedimentos de destituição do poder familiar 

e adoção, exigir comunicação ao Ministério Público e à Defensoria Pública 

sobre a desistência de adoção, permitir adoção por pessoa não cadastrada 

previamente, quando houver vínculo de afinidade e afetividade, assegurar o 

direito de guarda a quem recolher criança abandonada. 

 
Os projetos de lei inseridos na categoria política social, foram também reorganizados 

em subcategorias, conforme a seguinte classificação: 

(i) projetos que proponham programas de assistência social cujo público alvo 

específico sejam adolescentes, o que inclui a) programas atrelados ao emprego, 

concedendo benefícios de proteção social como contrapartida à atividade 

laboral do próprio adolescente ou enquanto dependente do beneficiário direto, 

como o PL 7675/2017, que assegura ao dependente sob condição de guarda a 

inscrição em Plano de Saúde e concessão de benefícios tributários; programas 

que buscam a proteção social daqueles que não estão protegidos pela 

previdência social e que objetivam fornecer condições mínimas de vida digna, 

em especial aos indivíduos pertencentes a grupos considerados vulneráveis, 

por exemplo, o PL 6853/2013, que inclui adolescentes em situação de rua entre 

os beneficiários do programa Projovem; e políticas que determinam repasse de 

recursos a fundos de proteção à criança e o adolescente, inclusive mediante 

políticas de incentivo fiscal (PL 7090/2017, PL 6431/2013, entre outros); 

(ii) projetos na área da educação, que tenham como objetivo melhorar o acesso e a 

qualidade do sistema de educação pública, como aqueles para incluir 

disciplinas obrigatórias no currículo de ensino (PL 142/2011, PL 6355/2016), 

para instituir a obrigatoriedade de matrícula no sistema de ensino de crianças e 

adolescentes sem registro ou certidão de nascimento (PL 2250/2007), para 

dispor sobre assistência à adolescente grávida ou lactante, de forma a garantir 

sua permanência na escola (PL 5844/2016); 

(iii) projetos na área da saúde, para garantir o acesso de adolescentes aos serviços de 

saúde (como o PL 1911/2011, que estabelece uma política de atendimento e 

prevenção da gravidez na adolescência), bem como para garantir o tratamento de 

doenças específicas (como o PL 7374/2014 e o PL 6075/2013, que garante às 
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crianças e adolescentes a realização pelo SUS de cirurgia reparadora de 

otoplastia); 

(iv) projetos relacionados ao consumo de drogas por adolescentes, que envolvem 

medidas não necessariamente relacionadas à área da saúde; 

(v) projetos na área do trabalho, sendo identificados projetos que propõem a 

ampliação das garantias de direitos trabalhistas aos adolescentes, o que inclui a 

proteção e prevenção contra o trabalho infantil ilegal, projetos de capacitação 

de adolescentes, etc. 

Após a elaboração dessa estrutura, buscou-se resumir os dados quantitativos, como 

forma de verificar a frequência de cada uma das categorias. Os resultados deste levantamento 

encontram-se no quadro resumo abaixo: 

 

Categoria 1 Quantidade Categoria 2 Quantidade 
Política Social 165 Assistência social 64 

Educação 35 
Saúde 22 

Trabalho 36 

Drogas 8 
Política de Infracionalização 120 N/A N/A 

Política de Proteção à Vítima 313 Medidas Penais 145 
Medidas Civis e Administrativas 168 

Garantias Liberais 31 N/A N/A 
Conselhos Tutelares 54 N/A N/A 
Adoção e Guarda 62 N/A N/A 
Total 745   
Tabela 1. Resumo das categorias. Fonte: elaboração própria. 

 

O gráfico abaixo resume os dados obtidos em relação às categorias de primeiro nível, 

mais gerais:  
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Gráfico 1. Dados referentes a todas as categorias. Fonte: elaboração própria. 

 

Vê-se que as propostas de políticas sociais, políticas de proteção às vítimas e de 

garantias liberais compõem a maior parte do material empírico, totalizando juntas 68,3% dos 

projetos de lei estudados. Ressalta-se que são propostas que têm como objetivo declarado a 

proteção da criança e do adolescente – por outro lado, apenas 16,1% dos projetos de lei 

analisados buscam sua punição. Sendo essas as categorias de maior relevância para o 

problema de pesquisa, passamos a concentrar nelas a análise a partir deste momento. Assim, a 

amostra com a qual passamos a trabalhar é de 629 projetos de lei (165 propostas de políticas 

sociais, 120 propostas de políticas de infracionalização, 313 propostas de políticas de proteção 

à vítima e 31 propostas de garantias liberais). 

Desses projetos, somente 11 foram transformados em norma jurídica, os quais foram 

objeto de uma análise mais aprofundada, conforme será exposto no próximo capítulo. Os 

projetos aprovados representam 1,75% do total de projetos propostos sob essas categorias. No 

mesmo período, dos 30.726 projetos de lei propostos no total, apenas 465 foram aprovados, o 

que representa 1,5% do total42 – percebe-se que a taxa de aprovação é próxima, seguindo a 

tendência geral e uma baixíssima quantidade de projetos aprovados frente ao total de projetos 

propostos. 

                                                
42 Conforme pesquisa realizada na ferramenta de busca do site da Câmara dos Deputados. 
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A análise dos projetos propostos nos revelou ser impossível afirmar, a princípio, que 

os legisladores privilegiam políticas que buscam a punição de adolescentes em detrimento de 

políticas que tenham como objetivo sua proteção. As políticas de infracionalização perfazem 

19,1% dos projetos de lei estudados nesta etapa, enquanto as demais categorias, em que o 

adolescente figura como objeto de proteção do Estado, totalizam 80,9% do material empírico, 

conforme o gráfico 2 abaixo. 

Assim, ao menos no âmbito legislativo, é possível verificar uma tendência de enxergar 

a criança e o adolescente como objetos de proteção. Podemos indagar, a partir do que a 

literatura sobre o tema nos aponta, quais adolescentes merecem proteção na visão dos 

parlamentares – se seguirmos a leitura, com certeza não são aqueles que se encaixam no 

estereótipo do menor abandonado, conforme mencionado no capítulo 3 acima. Porém, essa 

questão não pode ser tratada neste nível de investigação, uma vez que apenas a leitura das 

justificativas, debates, pareceres dos projetos de lei poderia nos indicar respostas nesse ponto, 

que será melhor tratado na apresentação dos resultados da segunda fase de pesquisa. 

 

 
Gráfico 2. Dados referentes às categorias principais: política social, infracionalização, proteção à 
vítima e garantias liberais. Fonte: elaboração própria. 

 

Neste ponto, é possível observar que as políticas de proteção à vítima compõem a 

maior parte das propostas, totalizando 49,8% dos projetos de lei. Tem-se, assim, uma 
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quantidade bastante significativa de projetos buscando a sanção (seja penal ou administrativa) 

de condutas que provocam danos para crianças e adolescentes, sendo que a via penal ainda é a 

mais buscada pelos legisladores, compondo um total de 145 projetos de lei (que corresponde a 

23,1% de todas propostas): 

 

 
Gráfico 3. Dados referentes às categorias principais, com a subdivisão das políticas de proteção à 
vítima em medidas penais e medidas civis e administrativas. Fonte: elaboração própria. 

 

O alto número de políticas de proteção à vítima propostas nos mostra que, no 

entendimento dos legisladores, o Estado, ao proteger o adolescente, deve agir punindo aqueles 

que violam seus direitos. Essa constatação nos põe a questão de qual seria o sentido dessa 

proteção? 

Como se vê, em números absolutos, a quantidade de políticas sociais (165), políticas 

de proteção à vítima (313) e garantias liberais (31), todas as quais buscam, em tese, a proteção 

dos adolescentes, é superior às propostas que envolvem aumento punitivo em relação a esse 

grupo social (120). Esses dados, à primeira vista, contradizem a literatura sobre punição de 

adolescentes analisada nesta pesquisa. Tomamos o cuidado, no entanto, de não 

necessariamente refutá-la, tendo em vista que uma análise mais aprofundada dos projetos de 

lei pode nos informar sobre o sentido dessas políticas sociais, as ideologias por trás, o 

conceito de proteção utilizado e a possível presença de políticas que aprofundam, e não 
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amenizam, os efeitos do controle sobre os adolescentes. Essas questões serão tratadas adiante 

de forma mais aprofundada. 

No que diz respeito às propostas ao longo do tempo, há pequenas variações nas 

proporções entre cada uma das categorias quando analisamos os dados em cada legislatura: 

 

 

Gráfico 4. Dados por legislaturas. Fonte: elaboração própria. 

Observação: foram considerados neste gráfico, na categoria política de proteção à vítima, os projetos de lei que 
propõem tanto medidas penais quanto medidas civis e administrativas. 

  

Vê-se que há, em geral, um número maior de proposições na 55ª legislatura (267 

projetos de lei). Porém, se comparado aos números gerais, o aumento foi proporcional. Os 

projetos de lei envolvendo adolescentes representam 1,69% do total de projetos apresentados 

no período (30.795). Na 53ª legislatura essa proporção é de 1,7%, na 54ª legislatura é de 

1,62% e na 55ª legislatura é de 1,73%. Verifica-se, assim, uma leve variação para cima na 

última legislatura, que acompanha o aumento de projetos de lei em todas as áreas. 

Ressalta-se, ainda, que apenas na 54ª legislatura há mais projetos de lei de política 

social do que de política de proteção à vítima, em razão de uma queda proporcional na 

quantidade de propostas na segunda categoria. 
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Quando apresentamos os mesmos dados considerando as subcategorias de política de 

proteção à vítima (separando em medidas penais e medidas civis e administrativas), vemos as 

medidas penais de proteção à vítima não foi o tipo de política mais proposto apenas da 54ª 

legislatura, quando perdeu apenas para políticas sociais. É de se notar a quantidade de 

medidas penais de proteção à vítima na 55ª legislatura (total de 91 propostas): 

 

 

Gráfico 5. Dados por legislaturas, com subcategorias de políticas de proteção à vítima. Fonte: 
elaboração própria. 

 

Novas informações interessantes surgem quando analisamos a variação dos dados ao 

longo do tempo. Em primeiro lugar, é possível perceber a presença de picos de propositura 

em relação a todas as categorias nos anos de 2007, 2011 e 2015, que correspondem aos 

primeiros anos da 53ª, 54ª e 55ª legislaturas.  
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Gráfico 6. Curva de variação conforme o tempo, por categorias. Fonte: elaboração própria. 

  

Na pesquisa de Budó (2013, p. 133), o mesmo resultado se apresenta: a pesquisadora 

identificou picos de proposições nos anos de 2003, 2007 e 2011, que correspondem aos 

primeiros anos das 52ª, 53ª e 54ª legislaturas. Além disso, os anos eleitorais tendem a 

apresentar o menor número de proposições. 

A literatura que estuda o processo legislativo em geral aponta para a existência do 

chamado “período de lua de mel” (MONTERO, 2009, p. 80), correspondente ao primeiro ano 

de legislatura e que ocorre em países em que são eleitos no mesmo turno representantes do 

Poder Executivo e do Poder Legislativo. Segundo essa abordagem, logo após o período 

eleitoral a relação entre os representantes eleitos de ambos os poderes está se firmando, não 

há desgaste e são costuradas alianças. Isso se traduz em um clima favorável à aprovação de 

políticas públicas, em especial aquelas de caráter impopular ou conflitivo. 

Ao final do mandato, percebe-se um desgaste nessa relação, de forma que o Executivo 

perde apoio dos líderes partidários, que estão preocupados em estabelecer sua identidade 

política e afastar sua imagem dos possíveis erros do governo, favorecendo, desse modo, seus 

interesses eleitorais. Ou seja, ao final do mandato, “os partidos estão mais preocupados com 

suas ganâncias eleitorais e se comportam mais como agentes buscadores de votos (vote-

seeking)” (MONTERO, 2009, p. 80, tradução livre), o que se reflete no menor número de 

projetos de lei propostos. 
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De qualquer forma, é possível observar que a tendência de variação no tempo é muito 

próxima entre as categorias. Com exceção dos anos de 2007 e 2015, em que identificamos 

picos de proposições de políticas de infracionalização significativamente maiores em relação 

aos outros anos43, quando houve proposição de 29 e 27 projetos de lei nessa categoria, 

respectivamente, apresentando uma variação mais ampla se comparado às demais categorias. 

Outro dado interessante é que, em 2017, há um outro pico de propostas de políticas de 

proteção à vítima (47 projetos de lei no total), sendo um dos anos em que mais foram 

propostos projetos de lei nessa categoria, especialmente considerando as medidas penais de 

proteção à vítima daquele ano, que supera os demais anos em quantidade de projetos de lei 

(total de 31 projetos). Também é notável verificar que nos anos de 2007 e 2015 o número de 

projetos de lei propondo políticas de infracionalização é maior que o número de projetos 

propostos nas duas subcategorias de políticas de proteção à vítima. 

 

 
Gráfico 7. Curva de variação conforme o tempo, por categorias, com sub-categorias de políticas de 
proteção à vítima. Fonte: elaboração própria. 

 

Salta aos olhos a quantidade de políticas de infracionalização no ano de 2007: são 29 

projetos de lei no total, sendo o ano em que mais houve propostas legislativas nessa categoria. 

                                                
43 Ressalta-se que em 2015 foi aprovada no Congresso Nacional e encaminhada para deliberação do Senado a 
PEC 171/93, que propõe a redução da maioridade penal para 16 anos. 
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Esses números podem indicar que, naquele ano, houve intensa disputa por políticas 

relacionadas à punição de adolescentes, inclusive com a apresentação de 6 propostas de 

emenda à constituição para a redução da maioridade penal. 

Das propostas legislativas que buscavam ampliar o poder punitivo em relação aos 

adolescentes naquele ano (29 PLs no total)44, 7 delas mencionaram o caso de João Hélio 

Fernandes, de 7 de fevereiro de 2007, em que um menino de 6 anos de idade foi morto 

durante um assalto praticado por 5 pessoas, sendo uma delas um adolescente45. Só em 

fevereiro (logo após a ocorrência do caso), houve 13 proposituras nessa categoria – o que 

levanta a hipótese de que aquelas que não mencionam o caso foram também influenciadas por 

ele. Essa informação foi constatada em outros estudos sobre este tema, que observam a 

influência desse caso específico (e a atenção que recebeu na mídia) sobre a formação da 

agenda parlamentar no ano de 2007 em torno das propostas para redução da maioridade penal 

ou para aumento do tempo de internação (BUDÓ, 2013; CAMPOS, 2009). 

Em relação ao ano de 2015, em que houve 27 propostas sob essa categoria, 

identificamos que 14 deles mencionam em suas justificativas a discussão da PEC n. 171, que 

objetiva a redução da maioridade penal, aprovada na Câmara dos Deputados em 19 de agosto 

do mesmo ano. Diversas medidas, em especial as propostas de aumento do tempo máximo de 

internação, são apresentadas como alternativas à redução da maioridade penal e formas de 

atualizar a legislação vigente (notadamente o ECA e o SINASE), de forma a adequá-la à 

realidade atual, uma vez que não vem cumprido sua função de ressocialização de adolescentes 

em conflito com a lei. 

Outros 5 projetos de lei propostos em 2015 na categoria de política de 

infracionalização buscam tornar mais rigorosas as sanções relativas a agressões praticadas por 

adolescentes contra professores, o que também nos leva à hipótese de que algum ou alguns 

casos de violência contra professores tenham ocorrido à época das proposições46. 

Deve-se ressaltar que o tema da violência sexual contra criança ou adolescente é 

bastante recorrente nas políticas de proteção à vítima, o que será também abordado no 

                                                
44 Realizamos uma leitura direcionada das justificativas dos projetos de lei na categoria política de controle nos 
anos de 2007 e 2015 para buscar pistas sobre possíveis fatores que tenham contribuído para o aumento 
desproporcional de propostas naqueles anos. 
45 BATISTA, L. Caso do menino João Hélio chocou o País, O Estado de São Paulo, São Paulo, 7 fev. 2017, 
disponível em: https://acervo.estadao.com.br/noticias/acervo,caso-do-menino-joao-helio-chocou-o-pais,12678,0.htm, 
acesso em 14/01/2019 
46 Encontramos notícias a respeito de pesquisa divulgada no período mencionado, dando conta de que o Brasil 
ocupa o primeiro lugar no ranking mundial de violência contra professores (Brasil líder mundial em agressão a 
professores, O Dia, Rio de Janeiro, 30 ago. 2014, disponível em: 
https://odia.ig.com.br/_conteudo/noticia/brasil/2014-08-30/brasil-e-lider-mundial-em-agressao-a-
professores.html, acesso em 14 mar., 2019). 
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próximo capítulo. No que diz respeito às medidas penais, verificamos um total de 48 projetos 

de lei propondo o aumento punitivo ou a regulação de procedimento criminal no que se refere 

a crimes contra a dignidade sexual de criança ou adolescente (incluindo abuso sexual, estupro, 

exploração sexual, pornografia infantil e pedofilia). Quanto às medidas civis e 

administrativas, identificamos 12 projetos de lei que mencionam especificamente a venda, 

publicidade e veiculação de imagens ou qualquer material de conteúdo pornográfico ou 

relacionada à pedofilia47. 

No que diz respeito às políticas sociais, o gráfico abaixo mostra a frequência de cada 

uma das subcategorias: 

 

 

Gráfico 8. Dados referentes às subcategorias de políticas sociais. Fonte: elaboração própria. 

 

Há uma prevalência de projetos de lei sobre assistência social (38,8%), que propõem 

instituir benefícios às crianças e adolescentes, em especial àquelas em situação de 

vulnerabilidade. Parte significativa desses projetos diz respeito à alocação de recursos para 

fundos que visam à proteção dessa população – são também maioria entre os projetos 

                                                
47 É interessante notar que 7 projetos de lei na categoria política de controle (de natureza penal e de regulação de 
consume e circulação), porpostos em 2017, versam sobre a limitação ou disciplina do acesso de crianças e 
adolescentes a determinadas exposições em museus ou outros tipos de manifestações artísticas. Todos eles 
mencionam os casos do Queermuseum, no Centro Cultural Santander, em Porto Alegre (RS) e da obra “La 
Bête”, exposta no Museu de Arte Moderna de São Paulo (SP). 
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arquivados, conforme tabela abaixo – e em geral são rejeitados por inadequação tributária e 

orçamentária. 

 

Categoria PLs propostos PLs arquivados Taxa de 

arquivamento 

Assistência social 64 23 35,9% 

Drogas 8 1 12,5% 

Educação 35 5 14,3% 

Saúde 22 6 27,3% 

Trabalho 36 8 22,2% 

Políticas Sociais – 

Total 

165 45 27,3% 

Tabela 2. Dados referentes à taxa de arquivamento de políticas sociais. Fonte: elaboração própria 

 

Outro tema de relevância é a proteção do adolescente no trabalho (21,8%), em que há 

uma tendência de ampliar a garantia de direitos ao adolescente que trabalha, proibindo 

trabalho noturno, garantindo benefícios, entre outras propostas. 

Essas foram as tentativas de sistematização dos dados obtidos e organização da 

estrutura de categorias propostas para a análise do material empírico até aqui levantado. 

Verificamos que o material empírico selecionado nos possibilitou obter diversos dados 

quantitativos de extrema relevância, e que nos permitem retornar à discussão teórica com 

diversos elementos desafiadores, o que será melhor explorado a seguir, com a análise 

qualitativa dos projetos de lei aprovados. 
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5.  O QUE DIZEM OS PROJETOS DE LEI APROVADOS NO PERÍODO? 

 

A análise acima exposta, ainda que tenha elementos de uma análise qualitativa, 

conforme já mencionado, não nos permitiu elaborar uma leitura mais aprofundada dos 

projetos de lei, especialmente tendo em vista a extensão do banco de dados, composto por 745 

projetos de lei. 

Como forma de possibilitar uma incursão mais profunda na análise desses projetos, 

decidimos extrair uma nova amostra para que fosse submetida a um estudo que possa extrair 

mais detalhes e informações do material disponível. Assim, foram selecionados apenas os 

projetos de lei que tenham sido aprovados durante o período analisado. Essa amostra nos 

permitirá refletir sobre as propostas que efetivamente entraram em vigor e, dessa forma, 

passaram a fazer parte do universo normativo relativo aos adolescentes. 

É importante ressaltar que não propusemos, no escopo desta pesquisa, aprofundar o 

estudo sobre as condições e circunstâncias específicas para a aprovação de cada um dos 

projetos analisados nesta fase. Não há dúvidas de que a aprovação de um projeto de lei 

depende de inúmeros elementos contextuais e relativos ao próprio sistema político. No 

entanto, no tempo e espaço limitados de nossa pesquisa, não foi possível elaborar um estudo 

aprofundado sobre todos esses fatores. Dessa forma, tomaremos como material de análise 

apenas aquilo que foi registrado e se encontra disponibilizado nos bancos de dados da Câmara 

dos Deputados, de forma que não estão no escopo de análise entrevistas com os atores 

envolvidos, documentos da mídia etc. 

Ainda assim, entendemos ser importante compreender, ao menos superficialmente, 

como se deu a tramitação dos projetos de lei, em termos de duração, debates, alterações, 

percentual de aprovação, entre outros fatores que dizem respeito mais ao processo legislativo 

do que às matérias tratadas nos PLs. Essa análise, por ser secundária ao escopo da pesquisa, 

encontra-se disponibilizada no Anexo I ao final do trabalho.  

Conforme já informado, trabalhamos nesta fase com uma amostra composta por 11 

projetos de lei, todos transformados em norma jurídica durante o período em análise. Abaixo, 

um quadro resumo com os números e ementas de cada um dos projetos analisados. Adotamos 

apelidos para cada uma das propostas, como forma de facilitar a leitura e a identificação de 

cada uma delas: 
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Nº do PL Apelido Categoria Ementa Nº da Lei 

3792/2015 PL da escuta 
especializada 

Garantias 
Liberais 

Estabelece o sistema de garantia de 
direitos de crianças e adolescentes 
vítimas e testemunhas de violência; 
altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho 
de 1990; e dá outras providências. 

13.431/2017 

7220/2014 PL da 
exploração 
sexual – 
crime 
hediondo 

Política de 
proteção à 
vítima – 
medida penal 

Altera o nome jurídico do art. 218-B 
do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940; e acrescenta 
inciso ao art. 1º da Lei nº 8.072, de 
25 de julho de 1990, para classificar 
como hediondo o crime de 
favorecimento da prostituição ou de 
outra forma de exploração sexual de 
criança ou adolescente ou de 
vulnerável. 

12.978/2014 

5502/2013 PL da venda 
de bebida 
alcoólica 

Política de 
proteção à 
vítima – 
medida penal 

Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho 
de 1990 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente), para tornar crime 
vender, fornecer, servir, ministrar ou 
entregar bebida alcoólica a criança 
ou adolescente; e revoga o inciso I 
do art. 63 do Decreto-Lei nº 3.688, 
de 3 de outubro de 1941 (Lei das 
Contravenções Penais). 

13.106/2015 

1404/2011 PL da 
infiltração de 
policiais na 
internet 

Política de 
proteção à 
vítima – 
medida penal 

Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho 
de 1990 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente), para prever a 
infiltração de agentes da polícia na 
internet com o fim de investigar 
crimes contra a liberdade sexual de 
criança ou adolescente. 

13.441/2017 

7672/2010 PL menino 
Bernardo 

Garantias 
Liberais 

Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho 
de 1990, que dispõe sobre o Estatuto 
da Criança e do Adolescente, para 
estabelecer o direito da criança e do 
adolescente de serem educados e 
cuidados sem o uso de castigos 
corporais ou de tratamento cruel ou 
degradante. 

13.010/2014 

6719/2009 PL Joanna 
Maranhão 

Política de 
proteção à 

Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 
de dezembro de 1940 - Código 

12.650/2012 
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Nº do PL Apelido Categoria Ementa Nº da Lei 

vítima – 
medida penal 

Penal, com a finalidade de modificar 
as regras relativas à prescrição dos 
crimes praticados contra crianças e 
adolescentes. 

4569/2008 PL dos maus-
tratos na 
escola 

Política de 
proteção à 
vítima – 
medida penal 

Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho 
de 1990, que dispõe sobre o Estatuto 
da Criança e do Adolescente e dá 
outras providências, para obrigar 
entidades a terem, em seus quadros, 
pessoal capacitado para reconhecer e 
reportar maus-tratos de crianças e 
adolescentes. 

13.046/2014 

3773/2008 PL da 
pedofilia na 
internet 

Política de 
proteção à 
vítima – 
medida penal 

Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho 
de 1990 - Estatuto da Criança e do 
Adolescente, para aprimorar o 
combate à produção, venda e 
distribuição de pornografia infantil, 
bem como criminalizar a aquisição e 
a posse de tal material e outras 
condutas relacionadas à pedofilia na 
Internet. 

11.829/2008 

4402/2008 PL da 
exploração 
sexual – 
perda de bens 

Política de 
proteção à 
vítima – 
medida penal 

Altera o § 2º do art. 244-A da Lei nº 
8.069, de 13 de julho de 1990 
(Estatuto da Criança e do 
Adolescente), para declarar, como 
efeito da condenação, a perda de 
valores e bens utilizados na prática 
ou exploração de prostituição de 
criança ou adolescente. 

13.440/2017 

1627/2007 PL SINASE Garantias 
Liberais 

Dispõe sobre os sistemas de 
atendimento socioeducativo, 
regulamenta a execução das medidas 
destinadas ao adolescente, em razão 
de ato infracional, altera dispositivos 
da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 
1990, que dispõe sobre o Estatuto da 
Criança e do Adolescente, e dá 
outras providências. 

12.594/2012 

706/2007 PL do grafite Política de 
proteção à 
vítima – 
medida 
civil/administ
rativa 

Altera o caput do art. 65 da Lei nº 
9.605, de 12 de fevereiro de 1998, 
dispõe sobre a proibição de 
comercialização de tintas spray para 
menores de 18 anos e dá outras 
providências. 

12.408/2011 

Tabela 3. Resumo dos projetos de lei aprovados. Fonte: Elaboração própria. 
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Já nesse momento inicial surge um dado importante: não foram aprovados no período 

analisado quaisquer projetos de lei identificados como políticas de infracionalização ou 

políticas sociais.  

Também nessa fase realizamos operações predominantemente indutivas para análise 

do material empírico. No entanto, tendo em vista o objetivo de extrair desse material 

informações relevantes para responder a pergunta inicial de pesquisa, bem como para 

possibilitar o diálogo com o marco teórico proposto, elaboramos novas perguntas para 

orientar essa análise: (i) qual(quais) o(s) problema(s) que o projeto de lei busca tratar; (ii) 

qual(quais) a(s) solução(s) proposta(s) para tratar esse(s) problema(s); e (iii) qual a 

representação do adolescente exposta no projeto de lei48. 

Entendemos que, com essas perguntas, foi possível extrair informações úteis dos 

documentos analisados para responder à pergunta principal da pesquisa e nos fornecer 

indícios dos problemas, concepções, soluções e prioridades que prevalecem na disputa de 

agenda na Câmara dos Deputados.  

O material observado não mais se restringiu ao projeto de lei e sua justificativa, mas 

envolveu também a análise de pareceres das comissões pelas quais os projetos de lei 

passaram, propostas de emenda, discursos dos parlamentares e áudios das sessões 

deliberativas49. 

Além disso, ainda que o escopo da pesquisa tenha se limitado à Câmara dos 

Deputados, nos projetos de lei que passaram pelo Senado buscamos, também, informações e 

documentos daquela casa, como placar de votação, justificativas dos projetos, emendas e 

tempo de tramitação. 

Os resultados e análises elaboradas a seguir são resultado da leitura e comparação 

desses documentos, sempre tendo em vista as perguntas elaboradas para esta fase, bem como 

o marco teórico e a necessidade de travar com ele um diálogo construtivo. Ademais, um dado 

relevante que surgiu no estudo dos PLs e que vai além das perguntas acima elaboradas é a 

frequência de temas relacionados à violência sexual contra crianças e adolescentes, o que nos 

proporcionou uma série de outras reflexões, as quais serão apresentadas em item separado.  

                                                
48 Agradecemos especialmente ao Professor Riccardo Cappi, cuja excelente sugestão durante a banca de 
qualificação – de elaborar um estudo indutivo direcionado, com base nas mencionadas perguntas – foi 
incorporada à metodologia. 
49 Nos projetos de lei a partir de 2009, estão disponíveis no site da Câmara dos Deputados as transcrições dos 
debates nas sessões deliberativas do plenário. Antes de 2009, estão disponíveis apenas os áudios das sessões. 
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Assim, dividimos a exposição dos resultados em itens que correspondem às perguntas 

e temas acima elencadas: primeiramente, apresentamos dados quanto aos problemas que os 

parlamentares buscam solucionar, seguidos de uma exposição de algumas reflexões sobre a 

forma como é tratada a violência sexual contra criança e adolescentes nos projetos de lei. Em 

seguida, analisamos as soluções propostas nos projetos de lei. Por fim, elaboramos uma 

reflexão sobre as representações do adolescentes que aparecem nos documentos analisados. 

 

5.1.  PROBLEMAS TRATADOS NOS PROJETOS DE LEI 

A primeira pergunta elaborada para direcionar o estudo dos projetos aprovados foi: 

quais os problemas que os parlamentares buscam solucionar nos projetos de lei? Que situação 

da realidade os projetos de lei visam modificar? 

Logo de início, percebeu-se que o problema mais recorrente entre os projetos de lei 

aprovados diz respeito à violência contra crianças e adolescentes, com destaque para a 

violência sexual. A questão da violência em geral (o que inclui também maus tratos, 

abandono psicológico, violência doméstica, etc.) aparece em 8 dos projetos de lei aprovados, 

sendo que a violência sexual especificamente encontra-se presente em 6 deles. Esses projetos 

de lei envolvem medidas de combate e punição à violência sexual em geral, mas 

principalmente à pedofilia e à exploração sexual. 

Os dois projetos de lei que têm foco nos maus tratos e castigos corporais e 

humilhantes contra crianças e adolescentes (PL menino Bernardo e PL dos maus-tratos na 

escola) suscitaram intensos debates, o que indica que se trata de problema que também 

ocupou significativamente a agenda da Câmara dos Deputados.  

 É importante lembrar que, na fase anterior, identificamos uma quantidade grande de 

projetos de lei versando sobre violência contra crianças e adolescentes – foram 69 projetos de 

lei tratando especificamente de violência sexual e 32 projetos de lei tratando de maus tratos e 

castigos corporais. Se compararmos projetos propostos com projetos aprovados, verificamos 

que as políticas envolvendo violência em geral (incluindo violência sexual, maus tratos, 

castigos corporais, abandono psicológico, etc.) tiveram uma taxa de aprovação de 7,9%, 

sendo que as propostas envolvendo violência sexual especificamente possuem uma taxa de 

aprovação de 11%50, ambas significativamente altas se comparadas com as taxas gerais de 

aprovação acima apresentadas.  

                                                
50 Esse cálculo foi feito considerando os 8 projetos de lei aprovados frente a um total de 69 projetos de lei nas 
categorias política social (21) e política de vitimização (48). 
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É possível ver nos documentos estudados a construção de uma dualidade entre, de um 

lado, o conjunto da sociedade “de bem”, na qual os parlamentares exercem papel de 

proeminência, dotados de uma responsabilidade perante crianças e adolescentes e 

verdadeiramente investidos em protegê-los51 ; de outro lado, os criminosos, indivíduos 

descritos como bandidos, que colocam as crianças e adolescentes constantemente sob perigo. 

Essa dualidade reflete o que Budó (2013, p. 154), recorrendo à criminologia crítica, 

descreve como “separação entre o bem e o mal”, essencial para legitimar a multiplicação de 

políticas punitivas: 

É fundamental para a legitimação de posturas punitivistas identificar os 
“criminosos” como agentes do “mal” que vulneram a sociedade de “bem”, pois 
assim de compreende a sociedade como una em seus valores e crenças. Todos 
aqueles que fogem desses valores correspondem, então, ao mal. (BUDÓ, 2013, p. 
155). 

Essa é uma postura que evoca um discurso de medo, muito ligado à construção de uma 

noção de desordem social generalizada, não necessariamente correspondente à realidade. Em 

sua pesquisa, Marília Budó identifica essa tendência no que diz respeito às políticas que 

buscam punir adolescentes, as quais colocam os jovens infratores e a sociedade amedrontada 

em polos opostos. Porém, nesta pesquisa, identificamos o mesmo argumento em posição 

invertida, em que se contrapõe criminosos adultos a crianças e adolescentes indefesos 

massacrados por uma criminalidade ascendente. 

 Essa noção alarmista de aumento da criminalidade é alimentada por uma cultura 

punitiva característica do neoliberalismo. Segundo Wacquant (2007, p. 26), um dos traços 

distintivos das políticas de segurança punitivas típicas do neoliberalismo é que elas 

disseminam esse “discurso alarmista, mesmo catastrofista, sobre a ‘insegurança’, animado por 

imagens marciais e difundido até a exaustão pelas mídias comerciais, pelos grandes partidos 

políticos e pelos profissionais da manutenção da ordem”. 

Trata-se, segundo o autor, de um discurso permeado por exageros alimentados por 

esses atores, que constroem uma imagem de degeneração social generalizada, criminalizando 

até condutas não violentas, como brigas na escola, pichações no espaço público e ocupações 

de imóveis abandonados por movimentos sociais de moradia, por exemplo. 

                                                
51 Essa noção de dever e responsabilidade dos legisladores fica evidente na fala do Deputado Antonio Imbassahy 
(PSDB-BA), em sessão deliberativa de 14/04/2014, na votação do PL da exploração sexual – crime hediondo 
(7220/2014): “O projeto é de grande alcance social, praticamente uma unanimidade em toda esta Casa, até 
porque define com mais clareza a penalização daqueles que atentem contra os jovens e crianças do nosso País. 
Na medida em que traduz com clareza que o favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração 
sexual de crianças ou adolescentes e de vulneráveis é prática de crime hediondo, consequentemente com 
penalização mais rigorosa, eu acho que esta Casa cumpre com a sua tarefa, com o seu dever.” 
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Nesse contexto, é possível perceber a presença em geral de uma ideia de que o 

problema está relacionado à falta de punição, que teria como efeitos naturalizar esse tipo de 

conduta e desestimular que as vítimas notifiquem a violência, como se observa na fala da 

Deputada Erika Kokay (PT-SP), em sessão deliberativa do plenário de 14/05/2014, na votação 

do PL da exploração sexual – crime hediondo (7220/2014): 

Portanto, é uma cadeia de vitimização que precisa ser rompida, com o fim da 
impunidade. Aprovar esse projeto significa dizer que é hedionda a exploração sexual 
de crianças e adolescentes; significa dizer que não é natural a exploração sexual. E a 
impunidade, dentre tantos problemas que ela carrega, carrega um, que é o de 
naturalizar a exploração sexual de crianças e adolescentes, além de se difundir o 
temor daqueles que querem denunciar. [...] Por isso, eu diria que esta Casa precisa 
ofertar às nossas crianças e aos nossos adolescentes um instrumento para 
desnaturalizar a exploração sexual, para dizer que crianças e adolescentes são 
sujeitos – e sujeitos de direitos – e precisam inclusive ter atendimento para 
ressignificar as suas vidas quando são vítimas de exploração sexual, para 
interromper a trajetória dessa exploração sexual. 

Deve-se mencionar, ainda, a questão da pedofilia, que é tratada nos projetos de lei 

como um problema de investigação e identificação dos autores da conduta, por ser largamente 

praticada via internet, de modo que os métodos investigativos tradicionais não estariam dando 

conta de identificar esse tipo de conduta, gerando uma situação de impunidade. 

É de ressaltar que a palavra impunidade aparece com frequência nos documentos, mas 

corresponde a um conceito vazio, impossível de identificar o seu significado. É utilizada 

como frase de efeito, para descrever o problema a ser enfrentado pelos parlamentares por 

meio de mudanças legislativas de aumento do rigor punitivo – trata-se de um argumento 

circular: os autores das condutas violentas estão impunes, logo deve-se punir mais e com mais 

rigor.  

Um exemplo é o parecer da CCJC favorável ao PL da infiltração de policiais na 

internet (1404/2011), elaborado pela relatora Deputada Cristiane Brasil (PTB-RJ), em que se 

insiste no fato de que a falta de instrumentos adequados para investigar a pedofilia praticada 

via internet gera impunidade: 

A internet facilitou a execução e a propagação de diversas práticas ilícitas, sendo 
muito difícil acompanhar a velocidade com que os crimes se multiplicam na rede. E 
é neste meio de comunicação que os pedófilos encontram um campo vasto e, na 
maioria das vezes, impune para atuar. 

No mesmo sentido, destaca-se trecho do parecer da CSSF favorável ao PL Joanna 

Maranhão (6719/2009), que altera o prazo prescricional para crimes de violência sexual 

praticados contra criança ou adolescente, elaborado pelo relator Deputado Eros Biondini 

(PTB-MG): 
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Em estudo recente da Organização das Nações Unidas (ONU) aponta que em todo o 
mundo, a falta de punição aos crimes de violência sexual contra as crianças e 
adolescentes é crônica, o que impede ou inibe o combate a impunidade e a tomada 
de medidas contundentes contra esse terrível crime. Por isso, os números disponíveis 
de pessoas efetivamente condenadas ficam muito aquém da realidade, um dos 
principais motivos para a falta de números reais sobre os crimes de pedofilia deve-se 
ao fato de muitas vezes o criminoso ficar impune em face da prescrição penal. […] 
A proposição em tela será de fato um elemento de combate a impunidade e 
principalmente de encorajamento para que mais ações sejam movidas para punir 
com o rigor da lei a atos tão bárbaros. 

Vê-se, portanto, que os projetos de lei, tanto de políticas de proteção à vítima quanto 

de garantias liberais, estão em sua maioria preocupados com a questão da violência contra a 

criança e o adolescente. A grande quantidade de propostas para instituir políticas de proteção 

à vítima – tanto de projetos propostos quanto de projetos aprovados – nos mostra uma 

tendência dos parlamentares de enxergarem os problemas relacionados à segurança e proteção 

das crianças e adolescentes enquanto problemas de política criminal, a serem solucionados 

pela via punitiva. 

Outros problemas que aparecem nos projetos de lei, mas que receberam pouco 

destaque na agenda parlamentar, dizem respeito a: (i) consumo de bebidas alcóolicas por 

crianças e adolescentes (PL da venda de bebidas alcóolicas – 5502/2013); e (ii) disciplina 

quanto à venda de tinta spray para crianças e adolescentes (PL do grafite – 706/2007). 

São, porém, projetos de lei consideravelmente simples. O PL da venda de bebidas 

alcóolicas (5502/2013) cria o tipo penal consistente em vender ou disponibilizar bebida 

alcóolica a criança ou adolescente, conduta que anteriormente configurava apenas 

contravenção penal (cuja norma foi consequentemente revogada). A justificativa faz 

referência somente a um conflito jurisprudencial envolvendo a aplicação da norma que prevê 

a conduta enquanto contravenção penal em face do ECA. A proposta pretende, portanto, 

solucionar referida divergência. O projeto de lei foi pouco discutido, apenas quanto à 

individualização da responsabilidade, tendo sido aprovado por unanimidade em plenário. 

O PL do grafite (706/2007), por sua vez, tem com o problema central a prática de 

grafite ou “pichação” (nos termos do Deputado Geraldo Magela – PT-DF, autor da matéria) 

por crianças e adolescentes, os quais supostamente, de acordo com a justificativa do projeto, 

compõem a maioria dos pichadores, de modo que proibir a venda de tinta spray a essa 

população seria uma forma de coibir a prática. Vê-se que se trata de política de proteção à 

vítima, ou seja, que pune conduta do adulto, e não do adolescente, mas que, ao mesmo tempo, 

envolve o controle sobre os adolescentes “pichadores”. Assim, na visão dos parlamentares, ao 

limitar a venda do produto, por meio da imposição de sanção administrativa àquele que vende 
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o produto para criança ou adolescente, pretende-se também controlar a conduta desses 

adolescentes, proibindo que adquiram o spray e, consequentemente, que pratiquem a 

“pichação”. 

O único projeto de lei que tem alguma relação direta com o controle de adolescentes é 

o PL SINASE (1672/2007), que institui o marco normativo referente à aplicação de medidas 

socioeducativas a adolescentes que tenham cometido atos infracionais. Decidimos inserir esse 

projeto na categoria garantias liberais, uma vez que propõe direitos aos adolescentes em 

cumprimento de medidas socioeducativas, e não o aumento punitivo propriamente dito. 

Em sua justificativa, o Poder Executivo, autor da matéria, afirma que o ECA institui 

apenas diretrizes genéricas quanto à aplicação de medidas socioeducativas, provocando 

divergências na execução dessas medidas, havendo a necessidade de uniformizar a atuação 

dos diversos órgãos dos Estados e Municípios, de forma a dar efetividade às medidas. Nos 

termos da justificativa: 

 

O sistema em questão tem como finalidade precípua estabelecer conjunto ordenado 
de princípios, regras e critérios que devem ser observados no processo de apuração 
de ato infracional, assim como quando da execução das medidas socioeducativas. O 
redesenho proposto pela futura lei tem como escopo a uniformidade na política de 
atendimento socioeducativo, traçando preceitos minuciosos que serão observados 
pelos entes da federação. 

Trata-se de política atenta à condição do adolescente enquanto sujeito de direito e 

pessoa em situação peculiar de desenvolvimento, que merece prioridade e proteção por parte 

do Estado, da sociedade e da família. A proposta busca dar concretude a esses princípios, 

principalmente ao valorizar o atendimento em meio aberto, mais adequado à proteção e 

promoção dos direitos dos adolescentes. 

Verifica-se, assim, que o único projeto que possui qualquer relação com a punição de 

adolescentes que foi aprovado no período tem o objetivo, ao menos declarado, de garantir 

mais direitos ao adolescente que comete ato infracional. Essa constatação demonstra o 

potencial descritivo limitado das categorias extraídas do marco teórico, uma vez que não 

explicita as nuances do material encontrado. 

Estamos diante, aqui, de um projeto de lei que busca enfrentar justamente o problema 

do aumento do encarceramento de adolescentes, ao propor a prioridade das medidas 

socioeducativas em meio aberto, por exemplo. Ainda que esteja dentro do espectro do 

controle, uma vez que regulamenta o exercício desse controle pelo Estado, não há como 
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ignorar o fato de ser uma proposta que busca ampliar garantias, e não limitar direitos dos 

adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas. 

Esses dados nos fornecem pistas sobre as tensões travadas no âmbito do Poder 

Legislativo. Recordando os dados obtidos na fase quantitativa, destacamos os dois picos de 

proposição de políticas buscando o aumento punitivo em relação a adolescentes verificados 

nos anos de 2007 e 2015. Nesses anos, há um debate intenso sobre aumento de criminalidade 

praticada por adolescentes, fazendo referência a casos individuais amplamente divulgados na 

mídia. O PL SINASE, por sua vez, que representa um enorme avanço na maneira de pensar a 

infracionalização, é aprovado em 2012, exatamente no hiato entre esses dois momentos. 

É possível levantar a hipótese, por exemplo, de que os agentes interessados (lideranças 

partidárias ou parlamentares envolvidos ativamente na matéria) teriam aproveitado uma janela 

nos debates sobre punição para levar adiante uma agenda de garantia de direitos dos 

adolescentes sob controle do Estado. É evidente que não é possível verificar essa hipótese no 

âmbito desta pesquisa, o que envolveria no mínimo a realização de entrevistas com os 

mencionados agentes, uma vez que essa informação não pode ser extraída dos debates 

registrados no banco de dados da Câmara dos Deputados. 

No entanto, essa análise nos faz perceber como o Poder Legislativo pode ser visto, de 

fato, como um espaço de disputa entre agendas antagônicas, em que o sucesso dos atores 

depende muito de elementos circunstanciais – nesse caso, uma proposta que, em tese, garante 

direitos encontra espaço para aprovação em um momento em que a disputa pela agenda 

punitiva se encontra enfraquecida ou, no mínimo, desaquecida. 

É de se pensar que a ideologia punitiva que, segundo nosso marco teórico, serve de 

combustível para o exercício da violência simbólica durante o neoliberalismo, ao menos no 

Poder Legislativo encontrou, no período de análise, momentos de resistência, que se traduzem 

em políticas de fato – ainda que seja possível tecer críticas a essa política em especial, 

conforme veremos adiante. 

É claro que uma análise da implementação do SINASE – assim como é feito com o 

ECA – pode nos revelar que, na prática, não há a efetivação desses direitos. Com efeito, os 

dados já apresentados de precarização e seletividade do sistema de cumprimento de medidas 

socioeducativas mostra como há pouca garantia de condições mínimas de existência digna 

nesses espaços. Porém, insistimos na ideia de que, ao menos no campo de disputa pela agenda 

legislativa, propostas alternativas ao punitivismo rigoroso ainda encontram espaço, mesmo 

que mínimo e circunstancial, no que diz respeito aos adolescentes.   
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5.1.1. A (ausência de) perspectiva de gênero dos PLs sobre violência sexual 

Conforme afirmado acima, a maior parte dos projetos de lei aprovados propõem 

abordar o problema da violência sexual contra a criança e o adolescente. Nas falas dos 

parlamentares, os atos de violência sexual contra crianças e adolescentes são tratados quase 

consensualmente como altamente reprováveis, merecendo grande rigor punitivo. É 

mencionado com frequência que os números de casos de violência desse tipo têm aumentado 

muito, o que raramente vem acompanhado de dados empíricos, havendo frequentemente 

menção a casos específicos nas justificativas e pareceres52. 

No entanto, nas propostas analisadas, esse problema é visto quase sempre enquanto 

um problema exclusivamente de segurança pública. É raro, portanto, observar uma reflexão 

sistêmica, que associe a ocorrência desse tipo de violência a uma cultura patriarcal de 

opressão contra mulheres e meninas. No que se refere especificamente às meninas (crianças 

ou adolescentes), deve-se considerar  “um duplo recorte que diz respeito tanto à dominação 

do adulto sobre a criança, quanto à construção histórica de desigualdade de gênero” 

(BARBOUR, 2018, p. 136). 

Pimentel (2018, p. 151) aponta para a contradição social em torno da violência sexual 

contra crianças e adolescentes. Segundo a autora, esse tipo de violência, apesar de ser muito 

pouco notificado, é fortemente reprovado pela sociedade, referido como “tão abjeta conduta 

delituosa”53, “a face mais nefasta da pedofilia”54, o que se reflete no recurso ao direito penal 

para lidar com esse problema social, conforme observamos nesta pesquisa. Nas palavras da 

autora: 

Ao mesmo tempo em que é o mais silenciado e invisibilizado, o estupro infantil 
recebe forte rejeição por parte da sociedade, o que se reproduz no tratamento 
jurídico penal dado a ele, bem como na linguagem social de reprovação, nojo e 
inclusive, nos castigos infringidos aos agressores, envolvendo violências sexuais, 
por exemplo, em penitenciárias. Essa contradição é fruto da sociedade patriarcal e 
machista na qual estruturalmente os homens possuem mais direitos do que as 
mulheres. Assim, ainda que execrado socialmente, esse perverso fenômeno 
permanece quase à margem de planos, políticas e medidas sociais (PIMENTEL, 

                                                
52 No PL da escuta especializada (3792/2015), que institui marco normativo de proteção às crianças e 
adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, é mencionado um caso de estupro coletivo ocorrido na cidade 
do Rio de Janeiro, contra menina menor de 18 anos, a qual teve sua dignidade desrespeitada no atendimento na 
delegacia. No PL menino Bernardo (7672/2010), que garante às crianças e adolescentes o direito de não serem 
submetidos a castigos cruéis e degradantes, é mencionado o caso do menino Bernardo, que faleceu em 
decorrência dos maus tratos praticados por seu pais. No PL Joanna Maranhão (6719/2009), que altera o prazo 
prescricional para crimes sexuais contra criança ou adolescente, cujo termo inicial passa a ser a data em que a 
vítima completa 18 anos, é mencionado o caso Joanna Maranhão, nadadora que foi abusada sexualmente por seu 
treinador. 
53 Parecer da CCJC favorável ao PL Joanna Maranhão (6719/2009), elaborado pelo relator Deputado João Paulo 
Lima (PT-PE). 
54 Parecer da CSSF favorável ao PL da exploração sexual – crime hediondo (7220/2014), elaborado pela relatora 
Deputada Benedita da Silva (PT-RJ). 
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2018, p. 151). 

Esses elementos relacionados à questão de gênero raramente aparecem e, quando 

aparecem, é de forma tangencial. Trata-se, porém, de fator essencial para analisar o problema 

da violência sexual contra adolescentes, conforme visto, e, ainda, tendo em vista que 92,4% 

das vítimas de violência sexual nessa faixa etária (entre 14 e 17 anos) são do sexo feminino 

(BRASIL, Ministério da Saúde, 2018, p. 6)55. 

A questão de gênero sequer aparece no caso do PL da escuta especializada 

(3792/2015), em que se menciona inclusive a ideia da vitimização secundária, ou 

revitimização, usando como exemplo o caso da adolescente que foi vítima de estupro coletivo 

no Rio de Janeiro 56 . Esse conceito é muito usado justamente por uma literatura da 

criminologia crítica feminista, que identifica a presença de estereótipos no sistema de justiça 

criminal na qualificação das mulheres pelo critério da sua conduta sexual – a divisão entre 

mulheres honestas e desonestas, sendo que apenas as primeiras podem ser consideradas 

vítimas (ANDRADE, 2012, p. 146-148). 

Ainda, nos documentos observados, os abusadores são frequentemente vistos como 

pessoas doentes, portadoras de distúrbios psiquiátricos, distantes do homem comum, 

ignorando-se, por exemplo, os casos em que a violência é praticada por parentes, amigos ou 

conhecidos, que correspondem a 61% dos casos de violência sexual praticadas contra 

adolescentes (CERQUEIRA; COELHO, 2014, p. 10).  

Um exemplo é a fala da Deputada Alice Portugal  (PCdoB-BA), em sessão 

deliberativa do plenário do dia 08/05/2012, na votação do PL Joanna Maranhão (6719/2009): 

De fato, a Câmara dos Deputados abraça uma decisão para enfrentar esse distúrbio, 
como alguns consideram, essa compulsão ou essa perversão sexual, que, na verdade, 
é crime cuja punição depende da denúncia da sociedade e do rigor da lei. 

Essa noção ignora estudos que observam a violência sexual “mais como produto 

extremo de uma estrutura social ‘normal’ que como consequência de uma personalidade 

‘anormal’ dos violadores” (ANDRADE, 2012, p. 102). Como consequência, o autor de atos 

de violência sexual contra criança e adolescente é visto como um inimigo exterior, dotado de 

compulsão sexual doentia, sem qualquer semelhança com os outros membros “normais” do 
                                                
55  Trata-se de levantamento do Ministério da Saúde realizado a partir do “estudo descritivo do perfil 
epidemiológico das violências sexuais contra crianças e adolescentes notificadas pelos serviços de saúde, no 
period de 2011 a 2017” (2018, p. 1).  
56 Trata-se de caso em que uma menina de 16 anos foi estuprada por mais de trinta pessoas, sendo que o ato foi 
filmado e compartilhado em redes sociais, em maio de 2016. Segundo relatos, a vítima teria sido culpabilizada 
pelo delegado que colheu seu depoimento quando feita a denúncia (ROSSI, M. O que já se sabe sobre o estupro 
coletivo no Rio de Janeiro, El País, 7 jun. 2016, disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2016/05/31/ 
politica/1464713923_178190.html, consultado em 30 jan. 2019). 
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gênero masculino e que, dessa forma, pode personificar a repulsa moral que legitima o maior 

rigor punitivo (BATISTA; GREGORUT, 2018, p. 382). 

Nesse sentido, Wacquant chama atenção para uma histeria presente nos Estados 

Unidos nos ano 90 em torno dos crimes sexuais, a qual produziu a imagem do “predador 

sexual”, 

pintado invariavelmente com as cores de um vagabundo fora da sociedade, [que] 
conquistou um lugar central na cultura pública de vilificação de criminosos, em 
expansão no país. Na qualidade de corporificação viva da abjeção moral, ele fornece 
uma motivação urgente e perpetuamente revigorada para o completo repúdio do 
ideal da reabilitação e o recurso à neutralização feroz e à retaliação vingativa que 
caracteriza a política penal dos Estados Unidos desde meados dos anos 1970. A 
virulência da animosidade que hoje estimula a ação pública contra os delinquentes 
sexuais determina e acelera a expansão da resposta penal a problemas sociais na 
base da estrutura de classe e de casta que a alimentou em primeiro lugar 
(WACQUANT, 2007, p. 361). 

Ademais, a ênfase dada à violência sexual contra crianças e adolescentes nos remete à 

ideia de que punitivismo e conservadorismo moral andam juntos. De um lado, observamos 

uma taxa altíssima de aprovação de projetos de lei desse tipo, que correspondem a grande 

parte das proposições aprovadas; de outro, observamos um gradual aumento na quantidade de 

propostas em tramitação que buscam combater a assim chamada “ideologia de gênero” (como 

os PLs 3235/2015, que criminaliza o comportamento que induza à ideologia de gênero, e 

9948/2018, que dispõe sobre a classificação de programas com conteúdo que aborde ideologia 

de gênero), regulando o acesso de crianças e adolescentes a exposições artísticas ou a eventos 

que tenham qualquer relação com a temática (como os PLs 9230/2017, 9219/2017, 

9019/2017, 8927/2017, 8876/2017 e 8863/2017). 

Verifica-se uma dicotomização entre a família moralmente intacta, apta a proteger 

seus filhos, e uma sociedade moralmente degenerada, onde crianças e adolescentes 

permanecem sob o risco de serem vítimas da ação de pedófilos – cujos métodos são cada vez 

mais diversificados e sofisticados, também graças à internet (conforme fica muito claro nos 

debates sobre o PL da infiltração de policiais na internet – 1404/2011). Essa ideia fica 

evidente nas falas de parlamentares que identificam o abusador sexual como alguém portador 

de uma patologia sexual irrecuperável, algo característico do neoliberalismo, como já 

afirmamos: 

A focalização do debate público na figura solitária do pedófilo que sai da prisão tem 
a imensa vantagem de reforçar a ideia difundida de que a ameaça criminal que pesa 
sobre as crianças proviria, essencialmente, de indivíduos não apenas desprovidos de 
moralidade, mas também de qualquer vínculo social. Assim, a violência sexual seria 
magicamente expulsa para fora da família [...]. (WACQUANT, 2007, p. 391) 
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Trata-se de estratégia importante no contexto do Estado neoliberal, em que o modelo 

tradicional de família patriarcal encontra-se sob ameaça, em virtude das transformações 

observadas nas relações de afeto, muito especialmente graças aos avanços conquistados pelos 

movimentos LGBT, bem como em razão da “erosão da esfera doméstica causada pelo 

assalariamento desregulado” (WACQUANT, 2007, p. 392). 

 

5.2.  SOLUÇÕES PROPOSTAS 

Após identificar os problemas tratados pelos projetos de lei, procuramos responder à 

pergunta: quais são as soluções propostas pelos legisladores para os problemas levantados? 

De início, identificamos uma tendência geral de que as políticas de proteção à vítima 

propõem soluções simples para problemas extremamente complexos, enquanto as políticas de 

garantias liberais aprovadas tendem a propor soluções mais complexas, mas que não raras 

vezes permanecem no plano dos princípios e regras gerais, garantindo direitos com limitações 

e sem envolver gastos públicos. 

O PL da escuta especializada (3792/2015) é um exemplo de garantia liberal que 

propõe soluções mais concretas. O projeto de lei foi construído a partir de consultas públicas 

e, especialmente, considerando as diligências da comissão externa destinada a fiscalizar as 

investigações relativas ao caso de estupro coletivo ocorrido na cidade do Rio de Janeiro, já 

mencionado anteriormente57. A proposta delimita princípios gerais, direitos e garantias 

relativos ao tratamento dado pelas autoridades do sistema de justiça de crianças e 

adolescentes vítimas ou testemunhas de todo tipo de violência. Em geral, faz referência e 

repete o texto da legislação vigente (principalmente da Constituição Federal, ECA, Lei Maria 

da Penha e instrumentos internacionais, em especial a Convenção sobre Direitos da Criança 

da ONU). 

Além disso, a proposta institui dois mecanismos concretos de proteção aos indivíduos 

beneficiários dessa lei: a escuta especializada e o depoimento especial. A primeira é definida 

como “procedimento de entrevista sobre situação de violência com criança ou adolescente 

perante órgão da rede de proteção, limitando este relato estritamente ao necessário ao 

cumprimento de sua atribuição” (artigo 7º do texto aprovado). Trata-se de procedimento 

destinado principalmente aos profissionais da saúde (médicos, psicólogos, etc.) e da 

assistência social no atendimento às crianças e adolescentes em situação de violência, 

exigindo seu treinamento especializado.  

                                                
57 Os trabalhos da comissão externa estão em andamento e ainda não há relatório produzido. 
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O depoimento especial, por sua vez, corresponde ao procedimento de oitiva, nesses 

mesmos casos, perante órgão do sistema de segurança pública ou de justiça. O texto aprovado 

prevê uma série de regras e procedimentos para a realização desse depoimento. Trata-se, 

assim, de medida que busca organizar procedimentos como forma de garantir mais direitos às 

vítimas de violência. 

Há, ainda, a previsão de articulação das políticas de proteção adotadas por órgãos do 

sistema de justiça, segurança pública, saúde, educação, etc. Ressalta-se que são princípios que 

devem nortear a ação de Estados e Municípios no cumprimento de suas competências 

específicas. Por isso, a lei é geral e depende de implementação por parte das unidades 

federativas. 

O PL menino Bernardo (7672/2010), outra proposta incluída na categoria garantias 

liberais, também contou com ampla consulta pública, envolvendo a realização de 9 audiências 

públicas, além de consulta online à população. O parecer da comissão especial é o mais 

robusto de todos estudados (tem 38 páginas), apresentando dados empíricos e referências a 

especialistas, o que raramente se viu nas proposições envolvendo políticas de proteção à 

vítima. 

Novamente, trata-se de política que estabelece princípios e diretrizes referentes ao 

direito da criança e do adolescente de não serem submetidos a tratamento cruel no bojo de sua 

educação familiar. Acrescenta, no entanto, medidas aplicáveis pelo Conselho Tutelar aos pais 

e demais integrantes da família ampliada, todas de natureza educativa, e não punitiva58, o que 

foi constantemente reiterado pelos parlamentares favoráveis ao projeto frente à repercussão 

negativa que a proposta adquiriu. Um exemplo é o seguinte trecho da justificativa do projeto: 

[…] o projeto possui uma dimensão pedagógica e educativa que permitirá, de plano, 
estimular e ampliar o debate em torno de tais formas de violações, desaconselhar sua 
adoção por quaisquer responsáveis e, extensivamente, fomentar alternativas sadias e 
emancipatórias de educação e relacionamento com nossas crianças e adolescentes, 
afirmando em particular o direito à convivência familiar e comunitária. A sanção ou 
punição, ressalvado o devido processo legal, deve ser vista como medida 
excepcional e de última natureza. 

É possível verificar que ambas as citadas propostas de garantias de direitos de primeira 

geração apresentam soluções que integram mais de uma frente de atuação na proteção da 

criança e do adolescente (saúde, educação, justiça) e preveem a responsabilidade conjunta dos 

diversos órgãos do poder público. 

                                                
58 As medidas previstas são: (i) encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família; (ii) 
encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico; (iii) encaminhamento a cursos ou programas de 
orientação; (iv) obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado; e (v) advertência. 
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Também verificamos essa tendência no PL SINASE (1627/2007), o qual, por meio da 

instituição de princípios, diretrizes e regras de aplicação de medidas socioeducativas, busca 

consolidar a prioridade pelas medidas em meio aberto, que possibilitam de forma mais 

adequada o desenvolvimento do adolescente. Conforme já mencionamos, o sistema instituído 

pela Lei do SINASE representa um avanço sem precedentes na maneira como se aborda a 

aplicação de medidas socioeducativas. A inadequação da via penal fica clara na fala da 

Deputada Rita Camata (PMDB-ES), relatora da Comissão Especial que analisou o projeto de 

lei: 

Insiste-se na tese equivocada de que o direito penal resolveria questões que sabemos 
advindas da absurda injustiça social existente no Brasil e, quando se trata da 
população infanto-juvenil, oriundas também do fato de sua especial situação de 
pessoa em desenvolvimento. [...] Se no direito penal cabe ao Estado apenas a tarefa 
de tornar obrigatório o cumprimento da sanção imposta, e de sua execução, na 
justiça especializada da infância e da juventude instituída pelo ECA as obrigações 
são maiores, pois quando se trata de adolescente em conflito com a lei, o Estado é 
demandado, obrigatoriamente, a interferir de forma positiva no processo de 
desenvolvimento do adolescente, educando-o para a vida, na reafirmação de valores 
éticos e sociais e, tratando-o como cidadão que pode se transformar, é capaz de 
aprender e de modificar seu comportamento. 

O referido projeto de lei também foi submetido a amplo debate público, sendo que seu 

texto final foi construído durante a realização de 12 reuniões da Comissão Especial e 8 

audiências públicas com especialistas do setor. 

As três propostas elencadas acima, abarcadas no âmbito da proteção de direitos, 

apresentam algumas características em comum: a complexidade das soluções propostas, o 

reconhecimento da situação peculiar de desenvolvimento do adolescente, a integração entre 

diferentes frentes de atuação na proteção das crianças e adolescentes e a responsabilização do 

Estado por essa proteção. 

Vale ressaltar, ainda, que são políticas voltadas à garantia de direitos individuais no 

âmbito da proteção da integridade física e psíquica de adolescentes contra violências 

(praticadas por indivíduos ou pelo Estado) – não podem ser consideradas, portanto, políticas 

de bem-estar social. Elas não trazem soluções para mitigar ou reverter as instabilidades 

sociais decorrentes do desmantelamento da assistência social. Elas propõem abordar somente 

uma dimensão das vulnerabilidades sociais que atingem as crianças e os adolescentes: a 

violência. E isso se dá pela ampliação de direitos formais, o que não envolve a vinculação 

direta a algum gasto público, e nem propõe ações para reparar ou mitigar os danos causados 

às vítimas. 

Ademais, são propostas que estão a todo tempo dialogando com o âmbito punitivo. O 

PL da escuta especializada (3792/2015), por exemplo, tem como escopo a garantia de direitos 
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no bojo do procedimento criminal – em última instância busca dar maior efetividade à 

apuração e persecução da prática de violências contra crianças e adolescentes. 

O PL menino Bernardo (7672/2010), por sua vez, concede papel de destaque aos 

Conselhos Tutelares no atendimento de casos de maus-tratos e castigos corporais. Trata-se, 

porém, de órgão que repete, em grande medida, a lógica seletiva do sistema penal. Em 

pesquisa realizada com procedimentos de destituição do poder familiar pelo Conselho Tutelar 

no município do Rio de Janeiro, Cunha (2007) identifica que o órgão frequentemente 

descontextualiza a situação de vulnerabilidade socioeconômica da família investigada no 

procedimento de apuração de casos de maus-tratos, os quais sempre envolvem pessoas em 

situação de pobreza, com baixa escolaridade. Dessa forma, o Conselho Tutelar, criado com o 

objetivo de levar esse tipo de situação para ser solucionada no bojo da comunidade, ao 

funcionar como um braço do Poder Judiciário, invariavelmente levando a este poder a solução 

desses problemas, se transforma em mais um mecanismo de controle social de famílias 

pobres59. 

O PL do SINASE, por fim, como já mencionamos, está diretamente ligado ao 

exercício do poder punitivo do Estado sobre os adolescentes, uma vez que busca regulá-lo. O 

diálogo com o elemento do controle é evidente, por mais que se situe no âmbito da garantia de 

direitos e que os avanços no sentido de transformar a visão sobre o sistema socioeducativa 

sejam inegáveis. É de se ressaltar, porém, que o SINASE ainda representa passo tímido no 

combate à criminalização de jovens. 

Esses exemplos são ilustrativos de como o âmbito de proteção da criança e do 

adolescente pode conviver e se articular com o Estado Penal. Mesmo quando estamos falando 

em políticas que buscam garantir direitos, é possível identificar elementos de controle social, 

o que nos mostra como as categorias elaboradas por vezes não dão conta de descrever o 

fenômeno estudado. Proteção de direitos e controle permanecem em constante diálogo e 

disputa dentro de cada uma das propostas de mudança legislativa. 

As demais propostas, classificadas como políticas de proteção à vítima, por sua vez, 

não passaram por consultas públicas e, na maioria das vezes, são submetidas a poucos 

                                                
59 Nesse sentido: “O efeito imediato desta prática é a construção de um CT punitivo, policialesco e amedrontador 
de famílias, e por isso, são poucas as demandas espontâneas e muitas as notificações, o que foi confirmado nos 
casos de DPF analisados. Essa realidade do CT diverge do idealizado pelos movimentos sociais, pois, no 
momento da elaboração do ECA, a intenção era que o CT fosse um lugar de mobilização e reivindicação da 
sociedade pelos direitos infanto-juvenis; enfim, um lugar diferente do antigo Juizado de Menores, instância na 
qual a decisão acerca da vida da família era tomada unilateralmente por uma autoridade legal. A intenção era 
restringir o poder judicial e ampliar o poder comunitário, e não, transformar o CT num novo instrumento, muito 
mais eficiente por ser regionalizado, de controle e de criminalização da população excluída” (CUNHA, 2007, p. 
107). 
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debates, tendo em vista o quase consenso em torno delas. Essas propostas retomam sempre o 

raciocínio segundo o qual, havendo aumento na criminalidade, é necessário intensificar a 

punição, como forma de dissuadir o cometimento desses crimes – essa racionalidade é 

praticamente unânime entre os parlamentares. O binômio criminalidade-impunidade encontra-

se presente em todos os projetos de lei nessa categoria, seja por meio da instituição de 

punição mais rigorosa ou por meio da diversificação de meios investigativos e persecutórios. 

Percebe-se uma tendência dos legisladores em optar por uma função meramente 

retributiva da pena, focada no sofrimento do transgressor da norma, não havendo qualquer 

menção à função de reabilitação. É possível identificar, assim, uma naturalização da conexão 

necessária entre crime e pena aflitiva, cujo rigor deve ser tão grande quanto à gravidade do 

crime (PIRES, 2001, p. 183). Nesse sentido, Cappi (2017, p. 204) afirma que essa “ligação 

indissolúvel entre o crime e a pena”, refletida em “um todo inseparável”, se traduz em uma 

relação necessária entre uma norma de comportamento e uma norma de sanção. Nesse caso, a 

pena aflitiva enquanto norma de sanção é valorizada e naturalizada. Não se questiona, porém, 

o sentido de se proteger adolescentes por meio da retribuição, da mera imposição de 

sofrimento ao autor da conduta. 

Essa associação inevitável entre crime e pena pode ser observada, por exemplo, na fala 

da Deputada Maria do Rosário (PT-RS)60, na deliberação sobre o PL a exploração sexual – 

crime hediondo (7220/2014), em que a parlamentar afirma que referido crime é 

“objetivamente hediondo” pois vitimiza crianças, adolescentes e pessoas vulneráveis. Dizer 

que um crime é objetivamente hediondo significa que, por sua própria natureza e 

independentemente de qualquer juízo individual, o crime merece punição mais severa. 

Segundo Budó (2013, p. 187), no que diz respeito a políticas infracionalizadoras, ou 

seja, as políticas que buscam intensificar o poder punitivo sobre adolescentes, os 

parlamentares tendem a esconder sua intenção punitiva sob um discurso protetivo, tentando 

diferenciar as medidas socioeducativas das penas. Essa tendência não aparece no caso das 

políticas de proteção à vítima aprovadas no nosso período de pesquisa. A punição aparece 

como consequência natural da transgressão: 

[...] queremos, sim, que lugar de pedófilo, de pessoas que se conduzem mal diante 
da sociedade, seja realmente o que a nossa CPI está apontando: a cadeia (Deputada 
Antonia Lucia, PSC-AC, sessão deliberativa de 14/05/2014, na votação do PL da 
exploração sexual – crime hediondo – 7220/2014). 

                                                
60 “Vejam, Srs. Deputados e Deputadas, que o objetivo do autor – e como Relatora na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania eu preciso sublinhar – não é criar um procedimento de vulgarização da Lei de Crimes 
Hediondos, mas é incluir um crime que é objetivamente hediondo, porque é contra a criança, o adolescente e o 
vulnerável.” 
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Observamos que há um consenso envolvendo tanto partidos de direita quanto de 

esquerda61, que concordam quanto à necessidade de punição enquanto ferramenta eficaz para 

o combate à criminalidade e para proteção de grupos vulneráveis. Uma dos diagnósticos de 

Budó (2013, p. 137) é que “a opção por propor políticas penais [...] independe da orientação 

ideológica dos partidos tradicionalmente considerados de direito e esquerda”. Em poucas 

vezes essa finalidade da pena foi contestada. Ainda assim, quando aparece, o questionamento 

se apresenta enquanto mera ressalva, seguida de manifestação favorável à punição, conforme 

exemplos de falas a seguir: 

É difícil no Brasil estarmos diante de questões que trabalham permanentemente a 
incidência e a constituição de novos tipos penais. Muitas vezes, nós não gostaríamos 
de estar legislando e criando mais tipos no Código Penal, tipos penais. Mas como 
dizer que não é crime a venda ou o oferecimento gratuito, a entrega de bebida 
alcoólica ou de outros produtos, cujos componentes possam causar dependência 
física ou psíquica, a crianças e adolescentes? (Deputada Maria do Rosário, PT-RS, 
sessão deliberativa de 24/02/2015, votação do PL da venda de bebidas alcóolicas – 
5502/2013). 

É preciso que se faça um grande trabalho preventivo e educacional, porque este tipo 
de crime é cometido hoje no Brasil, principalmente nas rodovias federais, com a 
participação de caminhoneiros. Chamo atenção para que se faça um trabalho 
educacional, preventivo, forte, importante, para evitar que milhares de pessoas vão 
para a cadeia e lá fiquem prejudicando ainda mais nosso sistema penitenciário 
(Deputado Francisco Tenório, PMN-AL, sessão deliberativa de 14/05/2014, votação 
do PL da exploração sexual – crime hediondo – 7220/2014). 

Segundo Wacquant (2007, p. 28), um traço importante da ideologia punitivista no 

neoliberalismo é que ela é partilhada por todos, formando um consenso político inédito em 

torno da solução penal para os problemas sociais: 

[...] estas políticas são objeto não apenas de um consenso político sem precedentes, 
mas também desfrutam de um amplo apoio público que atravessa as fronteiras de 
classe. [...] a severidade penal é apresentada doravante, praticamente por toda parte e 
por todos, como uma necessidade saudável, um reflexo vital de autodefesa do corpo 
social ameaçado pela gangrena da criminalidade, pequena ou grande, pouco importa.  

Vemos assim que, quando se trata de condutas praticadas contra adolescentes, 

prevalece uma visão punitiva, em detrimento de uma visão que favorece múltiplas soluções 

coordenadas, direcionada à promoção de direitos e ao tratamento dos danos que as condutas 

tipificadas causam aos adolescentes. 

 

                                                
61 Não propusemos aqui elaborar uma tipologia para identificar partidos de esquerda e de direita, tendo em vista 
se tratar de questão polêmica e que foge ao escopo desta pesquisa. Essa contestação se baseia nas manifestações 
de deputados pertencentes a partidos que são tradicionalmente identificados com ambos os espectros. 
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5.3.  REPRESENTAÇÃO DO ADOLESCENTE 

Outra preocupação nesta pesquisa é entender como os adolescentes são representados 

pelos parlamentares e em quais circunstâncias. Buscamos, assim, retomar a dicotomia entre a 

doutrina menorista, que vê o adolescente como objeto de tutela do Estado, e a doutrina da 

proteção integral, que o considera sujeito de direito e pessoa em condição peculiar de 

desenvolvimento. 

Como esperado, a segunda visão aparece somente nos projetos de lei que instituem 

políticas de garantias liberais. A criança e o adolescente são mencionados como “seres 

políticos, sujeitos de direitos e deveres”62, a quem deve ser garantido ambiente livre de 

violência, como forma de valorizar a infância e a adolescência. Isso envolve, ainda, os direitos 

de “receber prioridade absoluta e ter considerada a condição peculiar de pessoa em 

desenvolvimento, receber tratamento digno e abrangente, e ter a intimidade e as condições 

pessoais protegidas”63.  

Ainda assim, nos debates em torno dos projetos de lei mencionados é possível 

encontrar resistência de uma parcela dos parlamentares em incorporar essa visão. Mesmo nas 

discussões sobre as políticas de garantias de direitos, o adolescente é retratado enquanto 

criminoso, reforçando o estereótipo do “bandido”. 

Essa visão aparece, ainda que de maneira implícita, no PL do grafite (706/2007), em 

que se discute a prática de “pichação” por adolescentes. A conduta é vista como “desrespeito 

ao direito difuso de se ter um ambiente visualmente limpo”, e, ainda que se reconheça na 

prática uma atitude de “reconhecimento social” e “pertencimento”, ela é retratada como 

“repetição delinquente e estagnante”, de modo que a sócio-educação poderia transforma-la em 

“circularidade criativa promotora de sentidos”. 

Vê-se, de um lado, a visão da pichação enquanto prática delinquente, que causa dano 

ao ambiente público, mas que se praticada em “espaço apropriado”, sob supervisão estatal, da 

família ou de instituições de sócio-educação, pode ser considerada prática criativa. 

Diferencia-se, assim, a pichação do grafite: 

Assim a grafite, de acordo com suas origens morfológicas, seria uma forma de 
expressão artístico-visual (plástica ou não) que utiliza um conjunto de palavras e/ou 
imagens a fim de dar a forma uma idéia. Em regra, achamos complexo admitir o 
argumento de que a conduta reflete o direito à liberdade de expressão de um 
indivíduo, já que a poluição visual decorrente das diversas inscrições, símbolos e 
desenhos e, na grande maioria das vezes, sequer é decifrada pela população, que não 

                                                
62 Parecer da Comissão de Educação e Cultura favorável ao PL menino Bernardo (7672/2010), elaborado pela 
relatora Deputada Maria do Rosário, do PT/RS. 
63 Relatoria para plenário elaborada pela Deputada Laura Carneiro, favorável ao PL da escuta especializada 
(3792/2015). 
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vislumbra qualquer fundamento ou motivo para a maioria destas manifestações 
(Parecer proferido pela Senadora Marina Silva, REDE-AC). 

Durante os debates sobre o PL da escuta especializada (3792/2015), identificamos 

manifestações no sentido de que referida medida beneficiaria adolescentes autores de atos 

infracionais no momento de sua apreensão em flagrante. Alguns exemplos de falas de 

parlamentares: 

Vejam o que acontece: qualquer menor que for conduzido a uma delegacia por um 
policial vai chegar lá e já vai exigir uma equipe especializada para atendê-lo. Estão 
criando audiência de custódia para menor de idade. A intenção é agravar a violência 
por parte do menor de idade no Brasil. Repito: não é pela autora, Maria do Rosário; 
não é. Não é má vontade contra ela, não; muito pelo contrário. Este projeto que é 
uma excrescência. Vamos dar praticamente carta branca para o menor, que já 
comete crimes de toda ordem no Brasil, fazer isso com muito mais sagacidade ainda, 
porque vai ter que haver uma equipe especial para atendê-lo. E, chegando à 
delegacia, se ele acusar o policial de maus-tratos ou de qualquer outro tipo de dano – 
até mesmo, Sr. Presidente, se acusá-lo de tortura, ou se ele se ofender com palavras 
durante aquele trânsito –, o policial vai ter problema. Não temos que aprovar esse 
lixo de projeto! Vamos rejeitar esse projeto, Sr. Presidente! (Deputado Jair 
Bolsonaro, PSC-RJ, sessão deliberativa de 21/02/2017) 

Em que pese a boa vontade de alguns colegas Parlamentares aqui, eu acredito que, 
uma vez aprovada, esta lei, lá na ponta, vai se transformar em um instrumento para 
ser usado contra os nossos policiais. Aqui as pessoas não estão atentando que, 
quando falamos em crianças e adolescentes, estamos falando dos criminosos, que 
são os mais ousados hoje em dia. Prezados, vamos ouvir a voz do povo. Estamos 
indo na contramão do que a sociedade pede. Temos um ECA tão criticado, e nós 
estamos aqui colocando uma superproteção para que amanhã nós mesmos sejamos 
vítimas desses jovens, que estão cada vez mais ousados. O PSC orienta 
contrariamente ao projeto, e adianto que pedirá revisão nominal, em conjunto com 
outros partidos. (Deputado Eduardo Bolsonaro, PSC-SP, sessão deliberativa de 
21/02/2017). 

Veja-se que nas falas destacadas a expressão “menor de idade”, ou apenas “menor”, 

aparece com frequência, o que ilustra essa ideia do adolescente criminoso, que necessita da 

tutela vigilante do Estado, o que o separa da criança que permanece sob os cuidados da 

família, a quem é garantida a cidadania e a qualidade de vítima. Nesse sentido: 

Enquanto a primeira [a criança] ainda era representada a partir de uma visão 
romântica atravessada pela ideia da inocência, à segunda [o menor] era reservada a 
ideia da perversão, [...]. (BUDÓ, 2013, p. 64). 

Ainda que pareçam ideias que refletem posições extremistas e minoritárias no 

contexto de votação deste projeto de lei especificamente, é de se destacar que o 

posicionamento dos parlamentares citados orientou a conduta de toda a bancada do partido 

(PSC), formada por 13 deputados, que votaram contra sua aprovação, sendo o único projeto 

de lei que não foi aprovado por unanimidade. 
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Essa mesma bancada liderou intensa oposição à aprovação do PL menino Bernardo 

(7672/2010), que ficou conhecido pelo nome pejorativo “Lei da Palmada”. No entendimento 

dos deputados que compuseram essa oposição, o referido projeto de lei interferiria no direito 

da família de educar os filhos conforme suas próprias convicções, inclusive fazendo uso de 

castigos corporais.  

Também o PL da escuta especializada (3792/2015) suscitou esse debate. Nesse caso, 

houve a proposição de uma emenda para retirar do texto da lei a menção aos maus tratos 

praticados pelos pais ou responsáveis, fazendo alusão ao PL menino Bernardo (7672/2010), 

que se transformou na Lei n. 13.010/2014. Aqui novamente se travou discussão quanto ao 

conflito entre o direito da criança e do adolescente de não ser submetido a esse tipo de 

tratamento e o livre exercício da autoridade familiar para a educação e disciplina da criança 

ou adolescente. 

O referido dispositivo faz referência à legislação em vigor e exemplifica um dos tipos 

de violência que pode constituir hipótese de atendimento por equipe especializada, sendo 

meramente conceitual. Assim, não tem especial importância no projeto como um todo, já que 

busca tão somente a harmonia entre diferentes instrumentos normativos. Não obstante, alguns 

parlamentares insistiram na discussão sobre este dispositivo, o que demonstra como essa 

questão (que envolve a dicotomia entre proibição de maus tratos e autoridade familiar) suscita 

polêmicas e envolve ideologias distintas sobre a condição peculiar de desenvolvimento da 

criança e do adolescente. 

Há nessa posição uma visão do adolescente enquanto objeto de tutela da família, 

havendo uma explícita oposição à ideia do adolescente enquanto sujeito de direito, 

protagonista de seu próprio desenvolvimento. Atribui-se, assim, à punição física a função de 

disciplina e controle sobre crianças e adolescentes “sem freios” e “donos de si”: 

Eu sou contra isso. Daqui a pouco, Deputado Edinho, um filho, com 7 anos, vai à 
delegacia denunciar o pai que lhe puxou a orelha e o pai vai para a cadeia. Deputado 
Edinho, muitas vezes fui para a vara. Naquele tempo, o professor, o pai nos 
corrigiam com vara de vime: errou, laço! E não sofro por isso, não. Louvo a Deus e 
agradeço a meus pais por terem exigido de mim: se for necessário, entra na vara 
para corrigir. É de pequeno que se torce o pepino. [...] É claro que sou contra a 
agressão, contra um pai que agride um filho de forma violenta, desnecessária. 
Agora, não pode dar uma palmadinha, porque responde a processo o pai que fizer 
isso. (Deputado Onofre Agostinho, PSD-SC, sessão deliberativa do plenário de 
05/12/2011). 

Vamos esperar que a polícia vá corrigir o erro dentro de casa; que o promotor, que o 
juiz de direito vá todos os dias de manhã ensinar como deve se comportar a criança? 
Vamos pedir ao delegado de polícia ou ao Deputado que vá às nossas casas? Essa é 
a principal tarefa dos pais. Não é possível. E há alguns aqui que não têm coragem de 
enfrentar essa situação, meia dúzia. Conversamos e sabemos que a maioria entende 
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que o pai e a mãe são os maiores responsáveis pela educação dos filhos. Aliás, hoje, 
com o faz de conta da segurança pública no Brasil, o que está valendo são os nossos 
princípios, e não mais a lei. Aquele que teve uma boa educação – e, graças a Deus, 
nós a tivemos – respeita as pessoas, não mexer no que não é seu, ajuda as pessoas. 
Isso vem da nossa base, Deputado Onofre, e é o que está valendo hoje. (Deputado 
Edinho Bez, PMDB-SC, sessão deliberativa do plenário de 05/12/2011). 

Ontem a Comissão de Constituição e Justiça da Casa aprovou proposta denominada 
de Projeto de Lei da Palmada. Olhem aonde nós chegamos: qualquer pai ou 
qualquer mãe, mesmo em caráter disciplinar, que porventura dê um tapa no bumbum 
de seu filho, para educá-lo ou reeducá-lo, será punido. Há uma série de punições 
previstas agora no ECA que serão aplicadas no pai ou na mãe. [...] Ou seja, estamos 
criando uma geração sem freio, cooptada na escola por uma política patife desse 
Governo do PT, apoiado por Dilma Rousseff, de modo que os pais sejam 
desacreditados, que os filhos sejam donos de si, filhos esses que crescerão sem 
qualquer freio, não terão o que temer, como se não bastasse o Governo, via PNE, 
tentar aprovar aqui o fim da meritocracia. (Deputado Jair Bolsonaro, PSC-RJ, sessão 
deliberativa do plenário de 22/05/2014). 

O PL SINASE (1627/2007), ainda que seja inovador ao reconhecer o adolescente 

enquanto sujeito de direito, valorizando as medidas em meio aberto, em detrimento das 

medidas de internação e semiliberdade, conforme mencionado acima, por vezes cai na mesma 

lógica do adolescente problema. Na justificativa do projeto, há recorrentes referências ao 

“adolescente infrator”, que necessita ser acompanhado de perto, gerenciado, para reduzir os 

riscos à segurança pública a ele associados, o que fica evidente no seguinte trecho, por nós 

destacado: 

Com a finalidade de elaborar proposta que significasse não apenas o redesenho 
institucional, mas a efetiva solução dos problemas atinentes aos adolescentes 
infratores, o anteprojeto em comento cria um plano individual de cumprimento das 
medidas socioeducativas, que figura como um forte instrumento de tutela do 
adolescente infrator, na medida em que individualiza, ao máximo, a aplicação da 
medida, e leva em conta as singularidades do adolescente, servindo como meio de 
gerenciamento e registro de todas as atividades por ele desempenhadas. 

A ideia do menor abandonado permanece, retratado como sujeito dotado de carência 

material e moral, em razão da ausência da família, conforme demonstra a fala da relatora Rita 

Camata (PMDB-ES), durante a sessão de votação no plenário: 

[...] são jovens que foram excluídos, que não tiveram uma família, que não tiveram 
uma comunidade, que não tiveram a cobrança de um pai, de uma mãe impondo 
limites. O que o sistema de medidas socioeducativas prevê? Prevê que ele possa 
pagar pelo erro que ele cometeu e muitas vezes ele não tem consciência do erro que 
ele cometeu. 

O adolescente ainda é visto como objeto de tutela, cujas atividades devem ser 

gerenciadas. O trecho acima é ilustrativo do tipo de raciocínio que fundamentou a Política de 

Atendimento à criança e ao adolescente sob a égide da FUNABEM, na década de 1970, 

conforme afirma Celestino (2015, p. 248): 
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Os discursos presentes nos documentos oficiais revelam também, que para o 
“sucesso” das ações voltadas a lidar com “o problema do menor”, a Interação 
Comunitária, seria recurso essencial, destinada a superar a lógica de “internamento”, 
evidenciada como medida onerosa para a administração pública federal. 

É possível perceber, ademais, nas falas dos deputados que participaram dos debates, 

uma ênfase na questão do uso de drogas por adolescentes, como fator atrelado à prática de 

atos infracionais. Os deputados apresentam dados, desprovidos de fontes, dando conta de que 

quase a totalidade dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de privação 

de liberdade é de usuários de drogas. 

Assim, mesmo no âmbito de um projeto de lei inovador – que traz outra visão sobre o 

adolescente, o coloca na posição de protagonista, propõe novas maneiras de encarar o sistema 

socioeducativo –, o ideário sobre o menor problema permanece forte e influenciando os 

debates parlamentares. É como se os deputados não aprendessem com o projeto que estão 

votando, havendo quase uma cegueira em relação à ideia do adolescente enquanto sujeito de 

direito.  

No que diz respeito às demais políticas de proteção à vítima, houve uma dificuldade 

em entender qual a visão dos parlamentares sobre os adolescentes, uma vez que estes sequer 

são mencionados nas justificativas, pareceres e debates. 

Em primeiro lugar porque, conforme já dito, há um foco muito maior nas crianças 

enquanto vítimas das condutas tratadas nas propostas. O adolescente aparece somente quando 

são feitas ressalvas em relação aqueles que são autores de atos infracionais. Na votação do PL 

da venda de bebidas alcóolicas (5502/2013), um legislador ressalta a importância da medida 

como forma de evitar que jovens cometam crimes. Antes disso, faz ressalva de que é 

relevante que sejam responsabilizados por seus atos, ainda que mereçam proteção: 

É claro que nós já discutimos aqui e haveremos de continuar discutindo a 
necessidade de chamarmos os nossos jovens a serem responsáveis pelos seus atos. 
Eu, por exemplo, sou um dos que defende que os jovens devem responder sim pelos 
crimes que cometam, ainda mais se estiverem, de forma deliberada, reincidindo, 
sobretudo no caso de crimes contra a vida. Eu já me manifestei sobre isso. Mas nós 
não podemos sair por aí achando que vamos punir os jovens pura e simplesmente. 
Nós temos que protegê-los, assim como às crianças. Ao aprovar esta lei que torna 
crime – e não contravenção apenas, como é hoje – vender ou servir bebida alcoólica, 
nós estamos protegendo o jovem, evitando que ele se torne um criminoso, evitando 
que amanhã nós tenhamos que votar aqui a criminalização do jovem. (Deputado 
Domingos Sávio, PSDB-MG, sessão deliberativa do plenário de 25/02/2015). 

É possível perceber na fala destacada a presença, ainda que de forma implícita, da 

ideia do menor abandonado, que precisa de proteção do Estado, ante a ausência familiar, 

como forma de evitar que se torne um menor perigoso. Essa ideia aparece em frases como “É 
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preciso proteger a criança vítima de violência hoje, para que ela não cometa a mesma 

violência amanhã, achando que no Brasil a cultura é de agressão”64. 

Trata-se de uma recorrente ambiguidade presente nas falas dos parlamentares, em que 

o adolescente ora é tratado como pessoa inocente vítima de abandono e violência, ora é visto 

como potencial criminoso. Trata-se de uma visão tradicional da doutrina da situação irregular, 

conforme destaca Budó (2013, p. 63): 

Assim, o menor abandonado é compreendido, em primeiro lugar, como uma vítima 
do abandono dos pais, mas em relação a quem também se deve agir para que não se 
transforme em bandido. Essa ação serve para produzir um desvio na rota que o 
levaria à delinquência. O tratamento da infância, encontrada nos discursos jurídico e 
médicos da época, é ambíguo, na medida em que ela é representada ora em perigo, 
ora perigosa: “tais representações não por acaso estavam associadas a determinados 
estratos sociais, sendo a periculosidade invariavelmente atrelada à infância das 
classes populares”.   

Além disso, há também uma concentração na conduta e no autor da ação criminosa 

objeto de mudança legislativa, e não na vítima, em especial nos crimes envolvendo violência 

sexual, conforme mencionado acima. 

A criança e o adolescente são a todo tempo colocados na condição de vítimas passivas 

(BUDÓ, 2013, p. 164). Os danos sofridos pelas crianças e adolescentes vítimas de condutas 

criminosas praticadas por adultos invariavelmente se traduzem em punição, fundamentada em 

uma argumentação emocionalmente apelativa.  

Conforme descrevem Budó e Cappi (2018), a menção ao sofrimento da vítima é usado 

como forma de legitimar a solução punitiva. Evoca-se, assim, uma emoção “que numa leitura 

de cunho imediatista permite eleger o castigo como resposta efetiva para o problema e que, no 

curto prazo, estaria revertendo uma parte desta dor em sentimentos positivos” (BUDÓ, 

CAPPI, 2018, p. 72). 

Verifica-se, assim, a persistência de ideias extraídas da doutrina menorista, que propõe 

um tratamento tutelar, assistencialista e paternalista ao adolescente visto como objeto, pessoa 

incapaz, necessitada da benevolência do Estado, devendo ser protegida para que não venha a 

se tornar delinquente no futuro. 

 

  

                                                
64 Manifestação do Deputado Laudívio Carvalho, SD-MG, em discussão sobre o PL da escuta especializada 
(3792/2015). 
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6. PROTEÇÃO INTEGRAL SOB O NEOLIBERALISMO: UMA PROPOSTA DE 

DIÁLOGO COM A TEORIA 

 

O estudo dos projetos de lei nos permitiu elaborar algumas reflexões sobre os 

contornos que a doutrina da proteção integral tem adquirido nos últimos anos, ao menos no 

âmbito do Poder Legislativo. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente surge, como visto, para romper com a lógica 

de atendimento dos adolescentes até então vigente, que privilegiava uma visão paternalista e 

tutelar para tratamento de “menores infratores” por meio de mecanismos de correção e 

disciplina. O novo paradigma traz a ideia de que os adolescentes, enquanto sujeitos de direito, 

merecem atenção prioritária do Estado, sociedade e família, que devem empreender esforços 

conjuntos e coordenados no sentido de garantir a proteção integral de crianças e adolescentes. 

Isso significa dar prioridade a medidas sistêmicas que coordenem diversas frentes: educação, 

saúde, lazer, assistência social, etc. 

Trata-se, assim, de paradigma que busca garantir às crianças e adolescentes uma 

ampla gama de direitos, inclusive direitos sociais e econômicos enquanto elementos de 

cidadania, bem ao modelo de bem-estar social consagrado na Constituição Federal de 1988.  

Esse modelo, porém, tem enfrentado dificuldades importantes de implementação, o 

que se revela pela permanente situação de vulnerabilidade social de crianças e adolescentes, 

grupo social mais suscetível a privações materiais variadas (pobreza, falta de acesso a 

educação e saúde, saneamento básico, informação etc.).   

Isso pode ser associado a uma transformação no sentido das políticas sociais durante o 

neoliberalismo no Brasil, que passam a ser articuladas para favorecer os interesses do setor 

financeiro e acelerar o processo de financeirização, abrindo o espaço da assistência social para 

a atuação de atores privados (LAVINAS, 2015; 2018). Essa política social de inserção pelo 

consumo reduz significativamente a renda disponível das famílias brasileiras, o que produz 

impactos, também, sobre a vida das crianças e adolescentes. 

O que o nosso marco teórico nos indica é que essa situação de vulnerabilidade social – 

e os riscos e conflitos sociais a ela atrelados – gera uma situação de insegurança que atrai a 

atuação do poder punitivo do Estado em intensidades cada vez maiores, traduzindo-se em 

altos índices de encarceramento. 

Esses fatores nos ajudam a pensar o aparente paradoxo que envolve o aumento ou, ao 

menos, a estagnação dos índices de vulnerabilidade social, bem como o crescimento no 

número de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de privação de liberdade 
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(a uma taxa de 85% entre 2002 e 2011), sob a vigência de um marco normativo de matriz 

social, que busca proteger o adolescente e lhe garantir condições materiais de 

desenvolvimento. 

A literatura sobre o tema identifica que, apesar da consagração desse marco 

normativo, “a implementação das políticas sociais básicas vem conflitando com o sistema 

econômico hegemônico na atualidade, de modo que os níveis assistencial e correcional dessa 

legislação parecem ser encarados como prioridade” (BUDÓ, 2013, p. 80). 

Com efeito, nossa pesquisa mostrou, por exemplo, que nenhum dos projetos de 

políticas sociais propostos no período foi aprovado. Aliás, os projetos que possuem maior 

taxa de arquivamento são justamente os de assistência social, sempre sob a justificativa de 

inadequação orçamentária. A imagem que se passa é de que não existe espaço no orçamento 

público para a dotação de recursos para políticas permanentes que busquem melhorar as 

condições materiais de vida das crianças e adolescentes. 

Essa é uma hipótese que levantamos, mas que não pode ser confirmada com base 

exclusivamente nos dados acerca de projetos de lei e leis aprovadas, uma vez que as políticas 

sociais não são promovidas somente pelo Poder Legislativo, sendo que o Poder Executivo 

exerce papel importante. Como a análise do Poder Executivo não fez parte do escopo desta 

pesquisa, não podemos tomar conclusões quanto a este ponto, mas apenas levantar hipóteses a 

partir da literatura estudada e dos dados que obtivemos. 

É, porém, importante a constatação de que políticas sociais têm, no mínimo, muita 

dificuldade de serem aprovadas no Poder Legislativo. Isso, porém, pode ser dito também em 

relação às políticas de infracionalização, uma vez que igualmente não houve nenhuma 

proposta nessa categoria aprovada no período estudado. 

É verdade que o aumento do poder punitivo contra adolescentes se tornou pauta de 

proeminência na agenda parlamentar nos últimos 12 anos, com 120 projetos de lei propostos, 

demonstrando uma intensificação do discurso alarmista acerca da criminalidade juvenil. 

Porém, o fato de nenhuma ter sido aprovada é algo a ser considerado, especialmente no 

diálogo com a teoria, que em geral aponta para um aumento de leis punitivas durante o 

neoliberalismo. 

Nosso material empírico nos revelou que o aumento de projetos de lei que propõem 

políticas de infracionalização respondem a dinâmicas muito mais circunstanciais, em grande 

medida marcadas por um populismo penal crescente no debate público. Como vimos, os dois 

momentos de alta dramática na quantidade de proposituras nessa categoria, nos anos de 2007 

e 2015, envolveram elementos contextuais importantes – a prática de um crime por 
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adolescentes que chocou a opinião pública em 2007 e a discussão acerca da redução da 

maioridade penal em 2015. O elemento populismo penal se mostra, aqui, bastante presente e 

com um potencial explicativo aparentemente mais forte do que a dinâmica entre controle e 

proteção social. 

O que observamos, portanto, é que esses elementos teóricos que trouxemos para esta 

pesquisa podem ser úteis para refletir sobre parte do fenômeno, mas não são suficientes – isso 

porque os dados coletados nos apresentaram outros fatores que ajudam a descrever o campo 

empírico, o que só poderia mesmo ser obtido em nosso nível de abstração, que é mais 

próximo da realidade do que o campo com o qual Wacquant está lidando (que é um campo 

mais amplo, distante de questões atinentes a grupos sociais e regimes jurídicos específicos). 

O conceito de “proteção integral” nos pareceu, portanto, um elemento chave para 

entender as dinâmicas de tratamento da questão dos adolescentes pelo Poder Legislativo. 

Nossa pesquisa revelou que em todos os projetos de lei aprovados, é possível perceber 

resquícios, em maior ou menor grau, da ideologia paternalista de proteção do adolescente 

enquanto pessoa incapaz, dependente da benevolência do Estado, em franca contradição com 

o modelo proposto pelo ECA. Esse elemento apareceu em diversos documentos: desde o PL 

SINASE, que em suas finalidades declaradas (de garantia de direitos e prioridade de medidas 

em meio aberto, por exemplo) esconde concepções direcionadas à tutela do adolescente, algo 

que acaba sendo revelado pelo discurso dos seus propositores e apoiadores, ainda muito 

permeado pela ideia do “menor-problema”; até os projetos de lei que buscam aumentar o rigor 

punitivo sobre condutas de violência sexual contra a criança e o adolescente, colocados em 

posição de vítimas passivas, retirados do protagonismo sobre suas próprias decisões, 

necessitando da proteção do Estado, que determina qual é afinal o “melhor interesse do 

menor”. 

Revela-se, assim, uma disputa importante sobre qual é, no entendimento dos 

parlamentares, o sentido da proteção integral. A disputa em torno dessa categoria é crucial, 

uma vez que define as representações e classificações sobre o adolescente que em última 

instância condicionarão o tratamento que o Estado lhes destina, moldando assim a realidade 

social. 

Estão em jogo, portanto, múltiplos significados da expressão “proteção”, que se 

articulam de forma a ocultar posições eminentemente paternal-assistencialistas: 

No Brasil, vários discursos sobre a proteção da criança convivem nas diferentes 
esferas políticas e sociais. O discurso declarado da proteção integral por vezes acaba 
servindo como máscara a ocultar decisões políticas latentemente menoristas. A 
representação social da criança e do adolescente e de seu papel na sociedade é 
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fundamental para se compreender o tipo de política que vem sendo empreendida 
pelos deputados federais brasileiros (BUDÓ, 2013, p. 124).  

O que observamos em nossa pesquisa, porém, é que prevalece um sentido de proteção 

de adolescentes por meio do controle e da punição de condutas em que figuram como 

vítimas65. Com efeito, as políticas de proteção à vítima correspondem a quase metade (49,8%) 

do total de projetos de lei propostos e 72,7% do total de projetos de lei aprovados. Ou seja, 

além de estarem muito mais presentes na agenda parlamentar como um todo, essas políticas 

são também as que obtêm maior sucesso nas disputas por aprovação. 

Nos projetos de lei estudados, o conceito de proteção integral – enquanto proteção via 

políticas sociais básicas – quase não aparece, sendo que quando está presente é de forma 

genérica e carente de clareza66.  

Os projetos de lei que instituem políticas de proteção à vítima deixam claro, portanto, 

tanto em razão de sua quantidade como pelo seu conteúdo, que o conceito de proteção que 

prevalece é a proteção via punição. Ou seja, o Estado tende a atuar muito mais no sentido de 

punir do que de prevenir condutas ou de proteger materialmente crianças e adolescentes, 

inclusive reparando ou mitigando os danos causados pelas condutas. É o que constatou 

Marília Budó em sua pesquisa: 

Os dados acima apresentados demonstram que as propostas do Legislativo na área 
da criança e do adolescente não se subtraem a essa lógica. Por detrás de um forte 
discurso protetivo, figuram uma série de práticas punitivas, somadas à ideologia 
menorista tão enraizada no país, questões que serão detalhadamente estudadas na 
análise qualitativa. Além disso, a ideia de que através da punição rigorosa de 
criminosos, que se aproveitam da ingenuidade infantil para praticar as mais diversas 
condutas danosas, estar-se-ia protegendo as crianças e adolescentes, demonstra que 
proteção e repressão acabam figurando do mesmo lado da moeda: a da política penal 
(BUDÓ, 2013, p. 136). 

A solução penal se apresenta como mais simples e provavelmente por isso tem mais 

facilidade de obter sucesso na disputa legislativa. Isso porque envolve menos gastos públicos, 

dependendo, para sua efetivação, tão somente do aparato composto pelo Poder Judiciário e 

demais órgãos de persecução penal já estruturado (ainda que seja possível levantar ressalvas 

sobre sua sobrecarga e ineficiência). 

Ademais, ao tratar a questão da violência contra a criança e o adolescente enquanto 

um problema de política criminal, tende-se a particularizar um conflito social que, na verdade, 

                                                
65 A literatura que pretende observar os debates parlamentares em torno de propostas de redução da maioridade 
penal e de intensificação de medidas de infracionalização, com a qual dialogamos nesta pesquisa, já nos mostrou 
que a agenda parlamentar vem sendo bastante ocupada por propostas que buscam de alguma forma incrementar 
o exercício do controle estatal sobre adolescentes. 
66 Ao menos no que se refere aos projetos de lei aprovados, os quais pudemos analisar com maior profundidade. 
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é estrutural – o que discutimos principalmente quando analisamos a questão das políticas de 

proteção à vítima envolvendo violência sexual. 

Percebe-se, aqui, uma forte presença da individualização dos riscos e da 

responsabilidade pela sua gestão, característica do modelo de subjetivação presente no 

neoliberalismo (DARDOT; LAVAL, 2016). A vitimização de adolescentes apareceu, em 

nossa pesquisa, como elemento central para entender o sentido da “proteção integral” no 

contexto neoliberal.  

Devemos considerar, ainda, que, ao identificar proteção à repressão, transpõe-se à 

primeira a lógica seletiva da segunda. Isso significa dizer que a proteção acaba adotando os 

mesmos mecanismos de seleção e discriminação que caracterizam a repressão. Assim, é 

construída uma categoria de adolescentes vítimas de condutas criminosas praticadas por 

adultos – são justamente as crianças de família, cuja inocência permanece íntegra, que 

poderão ser consideradas vítimas. 

Há, dessa forma, uma constante dualidade entre o adolescente enquanto pessoa 

inocente e vítima passiva, que merece e depende da proteção tutelar do Estado e da família, e 

enquanto potencial criminoso, nunca como sujeito dotado de autonomia e protagonismo sobre 

os eventos de sua própria história. 

Mesmo quando estamos diante de políticas que buscam garantir direitos, a figura do 

menor problema aparece. Nesse âmbito, é interessante notar que os projetos de lei propondo 

garantias liberais foram os que atingiram maior taxa de aprovação, chegando a quase 10% de 

projetos aprovados. São projetos que concedem direitos formais, com limitações, e que 

também não envolvem comprometimento do orçamento público. Vê-se, assim, que políticas 

de garantia de direitos convivem em harmonia com o aumento do Estado Penal e com 

categorias que remetem ao controle.  

O que se observa é que, ao mesmo tempo em que é consolidado, no plano normativo, 

um quadro legal de proteção e que consagra, pela primeira vez, o princípio da igualdade entre 

todas as crianças e adolescentes, no plano material a desigualdade permanece e se intensifica, 

sendo que categorias e conceitos dos paradigmas anteriores são revisitados e mobilizados para 

novos e velhos objetivos, ao mesmo tempo em que políticas de direitos e políticas de proteção 

à vítima convivem e possuem maiores chances de sucesso, reforçando a transferência dos 

riscos sociais para o plano individual e, principalmente, punitivo. 

O estudo do Poder Legislativo como espaço de luta em torno das prioridades da 

autoridade pública, sobre os problemas sociais que merecem atenção e como devem ser 
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abordados nos mostrou que a solução punitiva como forma de abordar problemas sociais 

prevalece. 

As nossas descobertas revelam como pensar na contradição entre políticas sociais e 

políticas de controle, sem atentar para as nuances que essas categorias escondem, não é capaz 

de compreender a realidade que estudamos. Os projetos de lei classificados em cada uma das 

categorias, por vezes, transitam entre elementos que usamos para definir cada uma delas – 

passando pelas questões da seletividade, do controle, das representações dos adolescentes, etc. 

Isso pode nos indicar que, dependendo do significado adotado, proteção e controle 

andam juntos. São constantemente redefinidos conforme as circunstâncias da disputa, ora para 

garantir direitos, ora para limitá-los. Nessa disputa, elementos da realidade social, que 

deveriam em tese pautar o trabalho dos parlamentares de proposição de soluções para 

problemas sociais, são ignorados, como nos revela a questão da violência sexual e a ausência 

de perspectiva de gênero na construção das propostas. 

Essa ambiguidade verificada na ideia de proteção reforça a noção de que, apesar da 

proposta emancipatória contida no ECA na busca por garantir igualdade entre crianças e 

adolescentes, a realidade social de profunda desigualdade se invisibiliza, permitindo que a 

ideologia punitiva discriminatória e seletiva que divide entre crianças de família e menores 

infratores se mantenha forte do ideário social e dos parlamentares.  

Nesse âmbito, as políticas sociais de promoção da igualdade material não encontram 

espaço no debate legislativo, praticamente dominado pela lógica punitiva. Exemplo disso é, 

novamente, o fato de que os projetos de lei propondo políticas de assistência social 

apresentados no período que analisamos, inclusive com mobilização e repasse de recursos, 

apesar de serem as mais frequentes entre as políticas sociais, são também as que têm maior 

taxa de arquivamento. 

As constantes reformas no sentido de multiplicar tipos penais que tenham as crianças e 

adolescentes como vítimas como mecanismo para protege-las, frente à escassez de reformas 

para ampliar a provisão de serviços públicos que garantam condições materiais de existência 

digna e reduzam de fato as desigualdades sociais, parecem propor uma tendência de 

“atualizar” o ECA para a prática – se ele não protege via políticas sociais, lhe resta proteger 

via punição. Nesse sentido, Budó observa o seguinte: 

Por detrás de um forte discurso protetivo, figuram uma série de práticas punitivas, 
somadas à ideologia menorista tão enraizada no país, questões que serão 
detalhadamente estudadas na análise qualitativa. Além disso, a ideia de que através 
da punição rigorosa de criminosos, que se aproveitam da ingenuidade infantil para 
praticar as mais diversas condutas danosas, estar-se-ia protegendo as crianças e 
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adolescentes, demonstra que proteção e repressão acabam figurando do mesmo lado 
da moeda: a da política penal (BUDÓ, 2013, 136).  

Para entender esse movimento, é necessário superar a ideia de que se trata de uma 

crise de aplicação da norma, como se as desigualdades persistentes fossem desvios sociais em 

relação aos direitos positivados – trata-se de uma percepção idealista do direito que enxerga a 

norma como “medida da realidade e da transformação/emancipação” (GONÇALVES, 2017, 

p. 1037) e os direitos humanos como princípios jurídico-democráticos imunes às relações 

materiais. 

O direito é visto, segundo essa concepção, “como um produto que se encontra fora da 

própria realidade” (DE GIORGI, 1980, p. 144), o que lhe permite ser concebido como 

“horizonte emancipatório” e instrumento de transformação social, de mudança de uma 

realidade desviante que deve ser superada. Ignora-se, assim, seu papel no processo de 

reprodução social das desigualdades: 

[...] essa concepção normativa dos direitos é instrumento de alienação do próprio 
direito, pois o opõe ao mundo, escondendo o processo real do qual ele faz parte. 
Para utilizar de uma outra expressão de De Giorgi (ibid., 23), é parte integrante do 
“projeto burguês de esquecimento e repressão da instância material” 
(GONÇALVES, 2017, p. 1039). 

A economia política da punição visa justamente superar essa concepção alienante do 

direito, ao reconhecer nele a ideologia e a violência da acumulação capitalista. Nesse sentido, 

a reprodução das desigualdades ocorre justamente no âmbito da consolidação do Estado 

Democrático de Direito. É sob o regime jurídico da Constituição de 1988 que se aprofundam 

as desigualdades e as violências praticadas pelo direito – e é sob a vigência do ECA que a 

criminalização do “menor infrator” se intensifica. 

Como isso se relaciona com neoliberalismo? Se retomarmos a conceituação de 

Wacquant, que vê o neoliberalismo como um complexo político-ideológico que reorganiza as 

relações de produção, permitindo uma renovada onda de acumulação, é possível pensar o 

direito exercendo duas funções: a de criar instrumentos para retomar, de forma mais intensa, 

processos de expropriação e privatização de espaços públicos e de modos de vida; e a de 

multiplicar e movimentar os mecanismos de controle seletivos e discriminatórios 

(GONÇALVES, 2017; DE GIORGI, 2006). 

Esses mecanismos operam produzindo violências materiais e simbólicas 

(WACQUANT, 2007), expropriando fisicamente, mas também excluindo simbolicamente, 

por meio da criação de categorias jurídicas, como a do menor abandonado e da proteção 
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integral. Produz-se, assim, uma retórica jurídica de exclusão que serve para justificar as 

violências materiais: 

A desigualdade materialmente estabelecida pelo ato expropriador e legalmente 
prescrita precisa pressupor uma justificativa racional para a situação desigual que 
será estabelecida. [...] Trata-se aqui de um processo simbólico, em que o grupo 
social e o espaço a serem expropriados são retórica e discursivamente estabelecidos 
como um Outro prejudicado, inferiorizado e atrasado. Nesse processo, o discurso 
jurídico não é o único, mas um fator fundamental na concepção desse Outro 
(GONÇALVES, 2017, p. 1055). 

No caso dos adolescentes, a figura do outro inferiorizado vem sendo construída, como 

vimos, ao menos desde o Código de Menores de 1927. A sua superação no ECA é apenas 

aparente: o que os projetos de lei estudados, e as outras pesquisas com as quais dialogamos, 

nos mostraram é que a categoria do menor permanece forte e presente, articulando-se com o 

conceito de proteção integral, que vem se transformando na ideia de proteção via punição. 

Essa ideia constantemente reforça quem são os adolescentes merecedores da proteção 

– são as crianças inocentes, de famílias estruturadas, vítimas de violência (em especial de 

violência sexual) praticada por indivíduos desajustados e dessocializados. Ao mesmo tempo, 

consolida-se uma ideia de proteção distanciada do ideal de emancipação, uma vez que a 

punição impede que o adolescente seja visto como protagonista da sua própria história e o 

coloca na posição de vítima passiva, e não de sujeito em formação. 

Percebemos, assim, que no neoliberalismo o conceito de proteção integral, enquanto 

proteção via punição, se articula com a categoria do menor infrator, historicamente 

construída, para constituir um grupo social de adolescentes cada vez mais marginalizados – 

estes não são merecedores da proteção, seja ela social ou penal, mas tão somente do poder 

punitivo. 

Essa articulação permite reconfigurar a ideia da adolescência enquanto um problema a 

ser tratado pela via do controle, como forma de administrar uma conflitividade social: 

O neoliberalismo voltou a trazer a juventude para o centro das atenções 
criminológicas. O fim das ilusões do pleno emprego keynnesiano, a descartabilidade 
da mão de obra e a supremacia da ideologia do mercado reconfiguraram a visão da 
juventude como problema. A destruição das políticas públicas, a falta de perspectiva 
de trabalho em contraste com a energia juvenil fizeram com que grandes 
contingentes de crianças e adolescentes passassem a ser “tratados” pela lógica penal. 
As estratégias de sobrevivência e também a cultura das periferias passam por um 
gigantesco processo de criminalização que pode ser observado pelo crescimento sem 
precedentes do encarceramento. No neoliberalismo, o Estado Penal vai dar conta da 
conflitividade social juvenil. [...] No Brasil, a criminalização da infância e da 
juventude pobre é uma permanência histórica: da catequese dos indiozinhos sem 
alma aos filhos dos escravos. A República não produziu nenhuma ruptura nesse 
marco; ao contrário, construiu a categoria menor instituindo racionalidades, 
programas e projetos para a governança das juventudes desqualificadas, a serem 
punitivamente administradas (BATISTA, 2012, p. 317). 
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Assim, em que pese a Constituição Federal e o ECA tenham instituído um marco de 

proteção com forte orientação social, devemos concordar com Budó no sentido de que “as 

propostas tendentes a alterar essa avançada legislação caminham no sentido contrário” (2013, 

p. 135). 

É preciso considerar, porém, que as tensões e disputas que identificamos em nossa 

pesquisa revelam que há, ao menos no âmbito legislativo, espaço de disputa por uma 

concepção de direito emancipatório para adolescentes, que não seja puramente instrumento de 

imposição de categorias para a manutenção de estruturas sociais. 

Ao contrário do que algumas pesquisas apresentam, olhar para um âmbito mais amplo 

que as propostas de reforma do ECA e da Constituição Federal nos revela a presença também 

de discursos voltados à proteção social de adolescentes. Não se pode ignorar o fato de que 

parte considerável dos projetos de lei propostos no período buscavam instituir alguma política 

social, bem como o fato da alta taxa de aprovação de políticas de garantias liberais. 

Isso demonstra que, em certa medida, a disputa pela reforma do ECA não se encerrou, 

ao menos por enquanto – tanto é que, apesar das inúmeras tentativas, as proposições de 

políticas de infracionalização (ainda) não lograram êxito em se aprovadas. Ao mesmo tempo, 

as várias tentativas de ampliação do âmbito social de proteção igualmente fracassam, sendo 

que há uma prevalência das políticas de proteção à vítima e de garantias liberais. 

Como vimos, essas políticas, ao ocuparem espaço de proeminência no debate 

legislativo, acabam obnubilando a realidade social, que revela uma situação de crescente 

vulnerabilidade social de crianças e adolescentes, ao mesmo tempo em que crescem os índices 

de encarceramento de jovens. Ainda que não sejam aprovadas as políticas de 

infracionalização no âmbito legislativo, indicando em tese que o âmbito protetivo do ECA 

esteja resguardado na disputa, as disputas por sua interpretação permanecem – especialmente 

no Poder Judiciário, mas não só, uma vez que o ideia do “menor-problema” e da necessidade 

de seu controle está presente nas justificativas e textos de projetos de lei que ultrapassam a 

categoria infracionalização.  

Essas especificidades nos alertaram para, de um lado, a necessidade de considerar a 

força da ideologia e da prática neoliberal, que, no sentido da economia política da punição, 

acaba definindo agendas e moldando representações que exercem influência direta na 

realidade social; e de outro, para as nuances de conceitos como controle e proteção enquanto 

categorias definidoras de políticas públicas. Estas demonstraram um potencial descritivo 

limitado, sendo que apenas na análise aprofundada dos projetos de lei aprovados conseguimos 

de fato entender essas nuances reveladas nos problemas tratados, nas soluções propostas e na 
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representação dos parlamentares em relação aos adolescentes, bem como novos elementos 

com forte potencial descritivo. Em especial, discutir a categoria “proteção” e considerar os 

processos de proteção à vítima trouxe muito mais ganhos descritivos e possibilidades de 

reflexão sobre o fenômeno estudado. Esses elementos foram, como esperado, muito mais 

ricos na contribuição para o diálogo com a literatura que compõe nosso marco teórico e para 

entender as disputas travadas no Poder Legislativo, pergunta central da nossa pesquisa.    
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No presente trabalho, propusemos um estudo sobre projetos de lei propostos na 

Câmara dos Deputados envolvendo adolescentes que nos permitisse refletir sobre as disputas 

travadas em termos de políticas públicas para esse grupo social no Poder Legislativo. 

Partimos do marco teórico da economia política da pena, que propõe estabelecer relações 

entre sistemas político-econômicos e modelos de punição, por meio de uma metodologia que 

retira o crime de uma visão ontológica e o recoloca no seio dos conflitos sociais. Nos 

apropriamos de uma literatura dessa corrente, especialmente representada pelo sociólogo Loïc 

Wacquant, que procura fazer essa relação no contexto do neoliberalismo. 

Para o autor, o neoliberalismo enquanto categoria sociológica serve de chave de 

análise útil para identificar os movimentos que levam ao fenômeno do hiperencarceramento. 

Sua argumentação vai no sentido de que esse novo modelo de acumulação capitalista se 

estabelece conforme uma dupla-reforma: a retração do sistema de assistência social, 

acompanhada da precarização das relações de trabalho, e adoção de políticas que tendem a 

liberar o mercado financeiro, fomentar privatizações, aumentar lucros dos entes privados, 

entre outros. 

Essas transformações envolvem a imposição às classes desfavorecidas de um regime 

de trabalho assalariado precário que, ao lado da redução do Estado social, gera uma situação 

de profunda insegurança social. O sistema carcerário entra, justamente, para administrar os 

riscos decorrentes dessa insegurança, por meio do rigor punitivo, ancorado em uma cada vez 

mais dominante ideologia punitivista. 

No Brasil, essas tendências se repetem em certa medida, com o agravante de que o 

país nunca experimentou de fato um sistema de bem-estar social consolidado. Não obstante, o 

mínimo de serviços públicos que são prestados pelo Estado sofrem com o subfinanciamento, 

mesmo durante os governos de esquerda, que passam a adotar programas de transferência de 

renda, onde fica concentrada a maior parte do gasto social, mas que pouco contribuem para a 

efetiva redução das desigualdades sociais. 

Assim, o modelo constitucional de 1988, de forte matriz social, é esvaziado na prática, 

o que aprofunda as desigualdades sociais, que se traduzem em acirramento de conflitos e 

violência urbana exacerbada. Nesse contexto, os históricos mecanismos autoritários de 

controle social típicos do passado colonial são mobilizados para reprimir as insurgências 

decorrentes desse ambiente de insegurança social. Como efeito, o Brasil entra no ranking de 

países que mais encarceram na terceira posição. 
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É no contexto do marco constitucional de 88 que o paradigma atual de tratamento 

normativo de crianças e adolescentes se consolida, inaugurando a ideia da proteção integral, 

que propõe uma visão do adolescente enquanto sujeito de direito, protagonista de sua própria 

história, em situação peculiar de desenvolvimento, de forma que merece atenção especial do 

Estado, que deve agir prioritariamente na frente social. Trata-se de um paradigma que surge 

para romper com a doutrina que até então vigorava, que via o adolescente enquanto pessoa 

incapaz, necessitada da tutela estatal e cuja situação de abandono revela um risco para a 

sociedade. 

A literatura que estudamos sobre esses marcos normativos nos indica que, apesar da 

consolidação de um modelo de bem-estar social, ambos os paradigmas continuam convivendo 

em constante tensão, sendo que a ideia do menor-problema permanece presente no ideário 

social, condicionado também a atuação das diversas esferas públicas. 

Dessa forma, a permanência de elementos do paradigma menorista, ao lado de índices 

ainda alarmantes de vulnerabilidade social de quase metade das crianças e adolescentes 

brasileiros, pode se relacionar com o crescimento considerável do número de adolescentes em 

cumprimento de medida socioeducativa de privação de liberada no Brasil. 

A partir desses elementos teóricos, buscamos identificar em nosso banco de dados de 

projetos de lei a existência de duas categorias de políticas: as políticas sociais e as políticas de 

controle. Já no âmbito da análise quantitativa, as categorias inicialmente elaboradas se 

mostraram insuficientes, de forma que foi necessário elaborar novas categorias e 

subcategorias. Abandonamos a categoria política de controle para abarcar duas categorias 

principais: a de políticas de infracionalização, em que o adolescente é objeto do poder 

punitivo, e a de políticas de proteção à vítima, em que o adolescente figura como vítima de 

conduta ilícita praticada por adultos. Além dessas, elaboramos, ainda, a categoria de garantias 

liberais, para abarcar projetos que propõem direitos civis aos adolescentes, que não 

constituem políticas sociais. 

Esse processo resultou em um quadro de análise interessante, cujos dados revelaram 

algumas informações relevantes: (i) a quantidade de políticas de proteção à vítima e muito 

superior às demais, seguida apenas das políticas sociais; (ii) as políticas de garantias liberais 

possuem a maior taxa de aprovação, ao passo que não houve políticas sociais e políticas de 

infracionalização aprovadas; (iii) a propositura de projetos de lei, em especial na categoria de 

políticas de proteção à vítima e de infracionalização, é bastante influenciada por casos 

específicos, revelando que há momentos de intensificação de certas disputas de agenda; e (iv) 

há uma disputa importante em torno do conceito de proteção. 
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A análise quantitativa dos dados nos fez elaborar novas questões que orientaram uma 

pesquisa quantitativa mais aprofundada acerca dos projetos de lei aprovados. Nessa fase, 

propusemos observar três principais elementos: os problemas tratados pelos projetos de lei, as 

soluções propostas para abordar esses problemas e a representação que os parlamentares têm 

em relação aos adolescentes. 

Em primeiro lugar, verificamos que os problemas relacionados à violência contra 

crianças e adolescentes, em especial a violência sexual, ocupam um espaço quase 

predominante na agenda parlamentar (no que se refere a projetos propostos, inclusive). São 

tratados, porém, como problemas de segurança pública, passando ao largo do radar dos 

parlamentares questões estruturais de gênero, por exemplo. Em geral, essas propostas se 

fundamentam em visões alarmistas acerca da realidade em torno da criminalidade e da 

violência contra a criança e o adolescente, sendo que raramente se apoiam em pesquisas 

empíricas e estatísticas. 

São políticas que desconsideram o adolescente enquanto sujeito dotado de autonomia 

e protagonismo sobre eventos de sua própria história, enxergando-o como vítima passiva e 

merecedor da tutela do Estado e da família. Buscam, assim, na punição solução simplificada 

para os problemas sociais com os quais se deparam. 

As políticas de garantias liberais, por sua vez, estão em constante diálogo com 

elementos de controle e propõe, igualmente, soluções limitadas para os problemas tratado. 

Demonstram, portanto, que é possível a convivência entre políticas de garantia de direitos e 

aumento do Estado Penal. 

Em segundo lugar, no que diz respeito às soluções propostas, observamos duas 

tendências: (i) os projetos de lei que propõem políticas de garantia de direitos, em geral 

propõe soluções mais complexas, mobilizando diversas frentes de atuação do Estado e 

instituindo princípios e diretrizes para conduta dos agentes públicos e privados; e (ii) os 

projetos de lei que propõe medidas de proteção de adolescentes por meio da punição de 

condutas que os vitimizam, por sua vez, apresentam soluções simplificadas, permanecendo na 

lógica segundo a qual o aumento da criminalidade decorre da impunidade, logo é necessário 

intensificar a punição. 

Por fim, com relação à representação dos adolescentes, verificamos uma persistência 

em quase todos os projetos de lei da ideia do adolescente enquanto menor-problema, pessoa 

incapaz, que apresenta riscos à sociedade e, por isso, deve ser tratado segundo uma visão 

tutelar, para que não venha a se tornar delinquente no futuro. 
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Esses dados nos permitiram refletir sobre o papel do marco teórico no exame do nosso 

material empírico. Verificamos que as categorias elaboradas, no sentido de colocar sob 

classificações distintas as políticas sociais e de controle, têm um potencial descritivo limitado, 

uma vez que não dão conta de representar as nuances encontradas no material. Observamos 

que as disputas no âmbito legislativo são travadas em torno não tanto de matérias a serem 

aprovadas, mas muito mais de conceitos e categorias, em especial o conceito de proteção. 

Nossa análise nos permitiu entender que existem múltiplos significados de proteção 

em disputa, os quais transitam entre os conceitos de proteção social, proteção via direitos 

formais e proteção via punição. Isso pode ser indicativo de como no neoliberalismo essas 

esferas estão, antes de tudo, articuladas ou acopladas, e não propriamente separadas. Nesse 

contexto, o poder punitivo exerce sua violência simbólica para reafirmar categorias que 

definem status sociais e as respectivas formas de abordagem dos problemas sociais 

decorrentes da instabilidade das estruturas sociais estabelecidas. 

O convívio entre um marco teórico que propõe medidas de bem-estar social para os 

adolescentes, como é o ECA, e o aumento do Estado Penal é sintomático de como essas 

políticas podem se articular. É de se ressaltar, porém, que as disputas em torno do ECA não se 

limitam ao âmbito normativo, de forma que a aplicação e interpretação das leis têm um papel 

extremamente relevante – se não decisivo – na conformação desse quadro. Afinal, nenhuma 

política de infracionalização foi aprovada, e no entanto o número de adolescentes absorvidos 

pelo sistema punitivo não para de crescer. 

É claro que se transferirmos a análise para outras esferas – Poder Executivo e 

Judiciário – é possível que nos deparemos com outras dinâmicas de disputa, talvez mais 

intensas. Essa análise, porém, ficará para agendas futuras de pesquisa.  
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ANEXO – Quadro geral dos projetos de lei aprovados e sua tramitação 

 

Conforme mencionado ao longo do trabalho, além das análise elaboradas a respeito 

das matérias tratadas nos projetos de lei aprovados, buscamos traçar um quadro geral sobre 

eles, reunindo informações como categorias (conforme o processo de categorização elaborado 

no item anterior), duração da tramitação do projeto, quantidade de emendas parlamentares, 

placar de votação e quantidade de manifestações a favor e contra a proposição. 

A questão principal da pesquisa permaneceu como base da investigação, de forma que 

houve sempre um esforço em comparar políticas sociais e políticas de controle, como forma 

de entender como se diferenciam ou se complementam. 

Assim, considerando essas categorias, elaboradas na primeira etapa da pesquisa, 

identificamos que, dos 11 projetos de lei aprovados, 3 são de políticas de garantias liberais e 8 

são de políticas de proteção à vítima, o que equivale a 27,3% e 72,7% da amostra, 

respectivamente. Não houve nenhuma política social ou política de infracionalização 

aprovada. 

Comparando a proporção de projetos de lei aprovados em cada categoria, conforme a 

tabela abaixo, vemos que aqueles que propõem políticas de garantias liberais têm uma taxa de 

aprovação muito maior que o restante, chegando a quase 10% de taxa de aprovação, seguida 

das medidas penais de proteção à vítima (4,8%). 

 

Categoria Projetos propostos Projetos aprovados Taxa aprovação 

Política social 165 0 0% 

Política de 
infracionalização 

120 0 0% 

Proteção à vítima 313 8 2,5% 

Proteção à vítima – 
medidas penais 

145 7 4,8% 

Proteção à vítima – 
medidas civis e 
administrativas 

168 1 0,6% 

Garantias Liberais 31 3 9,6% 

Total de projetos para 
adolescentes 

629 11 1,74% 

Total de projetos de lei 
no período 

30.736 465 1,50% 

Tabela 4. Dados referentes à taxa de aprovação por categorias. Fonte: Elaboração própria. 
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Uma hipótese preliminar que se pode extrair desses dados é de que as políticas de 

proteção à vítima e de garantia de direitos, ambas as quais buscam proteger crianças e 

adolescentes, encontram menos resistência no Congresso, sendo mais fáceis de serem 

aprovadas – por isso estão em maior número dentre os projetos de lei que foram 

transformados em norma jurídica. Trata-se possivelmente de um tipo de política que acaba 

obtendo maior prevalência na disputa pela agenda da Câmara dos Deputados. 

Diante dessa informação, buscamos entender como se deu a tramitação dos projetos, 

utilizando as variáveis de (i) duração (tempo entre a proposição e a aprovação), (ii) 

quantidade de emendas, e (iii) placar de votação (se foi unânime ou não)67. 

Ainda que o escopo da pesquisa envolva somente a Câmara dos Deputados, no que diz 

respeito às variáveis acima elencadas, buscou-se informações também no Senado Federal, 

quando o projeto de lei tenha passado por deliberação naquela casa. Os resultados estão 

sistematizados no quadro abaixo: 

 

Nº do PL Categoria Autoria Duração Emendas Placar votação 

3792/2015 Garantias Liberais Câmara 515 dias 3 Não unânime 

7220/2014 Política de proteção à vítima – 
medida penal 

Senado 1.335 dias 4 Unânime 

5502/2013 Política de proteção à vítima – 
medida penal 

Senado 1.305 dias 1 Unânime 

1404/2011 Política de proteção à vítima – 
medida penal 

Senado 2.520 dias 11 Unânime 

7672/201068 Garantias Liberais Executivo 1.760 dias 2 Unânime 

6719/2009 Política de proteção à vítima – 
medida penal 

Senado 970 dias 1 Unânime 

4569/2008 Política de proteção à vítima – 
medida penal 

Senado 1.760 dias 0 Não foi 
possível obter a 
informação 

                                                
67 Essa variável não pode ser obtida em todos os projetos de lei, tendo em vista que nem sempre essa informação 
encontra-se disponível. Os projetos, em sua maioria, foram votados por aclamação (ou seja, o Presidente da 
Câmara dos Deputados ou da Comissão em que foi votado solicita que os deputados que sejam a favor do 
projeto permaneçam como se encontram – podendo haver pedido de verificação de votos, o que não ocorreu em 
nenhum dos projetos analisados). Assim, não é possível saber quantos votos foram a favor e quantos contra. Em 
algumas situações está explicitado apenas se a votação foi unânime ou não.  
68 No PL 7672/2010, que trata do direito da criança e do adolescente de não ser submetido a tratamentos cruéis e 
maus tratos, além da grande quantidade de manifestações (a favor e contra), foi objeto de 6 recursos interpostos 
contra a apreciação conclusiva pela Comissão Especial instaurada para deliberar sobre o projeto. 
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3773/2008 Política de proteção à vítima – 
medida penal 

Senado 240 dias 0 Não foi 
possível obter a 
informação 

4402/2008 Política de proteção à vítima – 
medida penal 

Senado 3.710 dias 0 Não foi 
possível obter a 
informação 

1627/2007 Garantias Liberais Executivo 1.640 dias 3 Não foi 
possível obter a 
informação 

706/2007 Política de proteção à vítima – 
medida civil/administrativa 

Câmara 1.425 dias 4 Não foi 
possível obter a 
informação 

Tabela 5. Dados referentes a autoria, duração, emendas e placar de votação. Fonte: elaboração própria. 

 

Deve-se considerar que o universo de projetos de lei de garantias liberais é bastante 

reduzido, o que nos impede de realizar uma inferência segura acerca do padrão de tramitação 

desse tipo de projeto. Fica difícil afirmar os motivos pelos quais são aprovadas com menos 

frequência com base nas variáveis observadas. 

Em primeiro lugar, nota-se que o maior número de projetos de lei aprovados tiveram 

iniciativa no próprio Poder Legislativo (81%), sendo que houve apenas dois projetos de lei de 

iniciativa do Poder Executivo aprovados (19%). Isso se dá muito provavelmente pelo fato de 

que a agenda do Executivo gira muito mais em torno de assuntos orçamentários, econômicos 

e administrativos, enquanto questões sociais tomam muito mais espaço na agenda propositiva 

do Legislativo (FIGUEIREDO; LIMONGI, 2001, p. 106). 

Percebe-se, ainda, que a média de duração da tramitação dos projetos de lei 

envolvendo garantias liberais é de 1.305 dias (ou 43,5 meses), sendo que o tempo médio de 

tramitação das políticas de proteção à vítima é de 1.658 dias (ou 55,3 meses – um pouco 

maior que a primeira categoria). A média em relação a todas as proposições (considerando 

ambas as categorias), por sua vez, é de 1.562 dias (ou 52 meses). Conforme CARAZZA 

(2016, p. 89)69, o tempo médio de tramitação de projetos de lei sobre todos os temas 

propostos entre 1995 e 2014 foi de 1.702 dias (ou 56 meses) para aqueles propostos na 

Câmara dos Deputados e de 1.965,8 dias (ou 65,5) meses para aqueles propostos no Senado. 

Segundo dados levantados por Figueiredo e Limongi (2001, p. 53) relativos a projetos 

de lei propostos no Congresso Nacional entre 1989 e 1994, o tempo médio de tramitação para 

as propostas de iniciativa do Legislativo foi de 1.094 dias (ou 36,5 meses), sendo que os 
                                                
69 Nessa pesquisa, CARAZZA (2016, p. 88) levantou dados de tramitação de todos os projetos de lei ordinária 
propostos no Congresso Nacional (considerando ambas as casas) no período de 1995 a 2014, compondo uma 
amostra de 1.082 projetos de lei. 
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projetos de lei considerados pelos pesquisadores como da área social70 tiveram tempo médio 

de tramitação de 1.390 dias (ou 46,4 meses). 

Os projetos de lei de iniciativa do Executivo, por sua vez, têm em geral tramitação 

muito mais célere, o que, segundo os pesquisadores, indica a prevalência da agenda do 

Executivo sobre a agenda do Legislativo. A pesquisa mencionada mostrou que “a Câmara tem 

dificuldade para ver concluída a tramitação de seus próprios projetos” (FIGUEIREDO; 

LIMONGI, 2001, p. 62), que são mais frequentemente da área social. 

Em nossa amostra, a diferença no tempo médio de tramitação entre projetos de 

iniciativa do Executivo e do Legislativo é pequena (1.700 dias e 1.520 dias, respectivamente), 

sendo que as proposições de iniciativa do Legislativo foram em média aprovadas mais 

rapidamente, o que em princípio contraria a conclusão acima destacada. Deve-se considerar, 

porém, que a amostra de Figueiredo e Limongi (2001) diz respeito aos projetos de lei em 

geral, o que inclui projetos de matéria administrativa interna do Poder Executivo, os quais não 

suscitam controvérsias e recebem prioridade na agenda da Câmara dos Deputados, tramitando 

sempre em regime de urgência. 

O mesmo não ocorre com os projetos de lei da área social, especialmente se 

considerarmos os projetos que compõem nossa amostra de pesquisa, os quais, conforme 

veremos a seguir, suscitaram como um todo intensos debates e dificultaram a formação de 

consenso em torno da agenda parlamentar. 

Essa demora na tramitação de propostas legislativas pode ser explicada também pelo 

fato de que, no Congresso Nacional, os projetos de lei são em sua maioria propostas de 

iniciativa individual de parlamentares, sendo que a seleção desses projetos cabe, por sua vez, 

ao âmbito coletivo. Assim, o tempo de tramitação dos projetos aumenta significativamente, 

principalmente em razão do “processo de seleção do enorme montante de propostas 

decorrentes da iniciativa parlamentar individual” (FIGUEIREDO; LIMONGI, 2001, p. 54). 

De qualquer forma, no que diz respeito ao menos aos projetos aprovados durante o 

período, é possível perceber que as políticas de garantias liberais tramitaram um pouco mais 

rapidamente do que as políticas de proteção à vítima, cujo tempo médio de tramitação 

                                                
70 Essa categoria compreende, para os pesquisadores, “projetos de lei que dizem respeito aos seguintes aspectos: 
regulamentação e extensão de direitos sociais e trabalhistas (há um bom número de leis alterando ou 
acrescentando artigos à CLT e regulamentando a Constituição de 1988); regulamentação e definição de direitos 
civis e de cidadania, proteção do consumidor e segurança (é grande também o número de leis que propõem 
alterações nos códigos civil e penal); regulamentação de profissões etc.” (FIGUEIREDO; LIMONGI, 2001, p. 
62). 
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encontra-se mais próximo da média geral71. Isso, no entanto, pode ter muito mais a ver com a 

formação da agenda parlamentar, do que com o conteúdo da matéria sob apreciação. 

É de se ressaltar o papel do colégio de líderes na formação da agenda consensual de 

votação na Câmara dos Deputados. É esse colegiado que decide os projetos que tramitarão 

sob regime de urgência (artigo 151 e seguintes, do Regimento Interno da Câmara dos 

Deputados), o que acaba por condicionar as matérias que virão a ser aprovadas 

(FIGUEIREDO; LIMONGI, 2001, p. 68). 

Em nossa amostra, 8 dos 11 projetos de lei aprovados (73%) tramitaram sob regime de 

urgência. Segundo Figueiredo e Limongi (2001, p. 57-58), esse regime de tramitação é 

instrumento excepcional previsto no Regimento Interno da Câmara dos Deputados para casos 

específicos. No entanto, o que se observa é que a maioria dos projetos de lei que são 

transformados em norma passam pelo regime de urgência em algum momento72. 

O efeito disso é um possível esvaziamento da função das comissões permanentes73. Isso 

porque, quando o pedido de urgência é feito antes de emitido parecer pelas comissões, estas terão 

prazo máximo de duas sessões para elaborar seu parecer. Caso não seja feito, o projeto vai a 

votação sem o parecer da comissão, sendo designado relator para proferir parecer em plenário – 

em nossa amostra, isso ocorreu em 5 dos 8 projetos de lei que tramitaram sob o regime de 

urgência. Sobre esse procedimento, Figueiredo e Limongi (2001, p. 58) ponderam que 

A prática de indicação de relatores de plenário inegavelmente esvazia a comissão 
enquanto órgão coletivo de tomada de decisões. Na verdade, as comissões no Brasil 
funcionam como órgão coletivo apenas enquanto instância decisória e muito pouco 
enquanto locus de elaboração e aperfeiçoamento das propostas apresentadas. Esse 

                                                
71 Novamente, ressaltamos o tamanho reduzido da amostra de políticas sociais, o que dificulta a extração de 
qualquer relação com a facilidade de aceitação. 
72 Na pesquisa realizada com projetos de lei propostos entre 1989 e 1994, 55% das propostas foram objeto de 
pedido de urgência (FIGUEIREDO; LIMONGI, 2001, p. 58).  
73 Sobre a função das comissões permanentes da Câmara dos Deputados, Figueiredo e Limongi (2001, p. 56) 
esclarecem: “A organização descentralizada do Poder Legislativo pressupõe o funcionamento efetivo de um 
sistema de comissões permanentes em dois sentidos: primeiro, de forma que estas possam ser o locus de decisões 
especializadas de forma a garantir ganhos na qualidade do trabalho legislativo; segundo, que as comissões sejam 
rota obrigatória das proposições legislativas que vão ser objeto de apreciação em plenário. [...] Esses dois 
aspectos, porém, se interligam na medida em que o esvaziamento das comissões enquanto rota obrigatória de 
passagem das proposições legislativas diminui os incentivos para uma participação mais efetiva nas comissões, o 
que reforçaria seu papel de instância especializada de apreciação legislativa. 
As comissões permanentes são, por definição regimental, um órgão de natureza técnica e primeira instância 
deliberativa dos projetos introduzidos no Congresso. Assim, em tramitação ordinária, a Mesa da Câmara dos 
Deputados encaminha às comissões permanentes as proposições legislativas recebidas, para elaboração de um 
parecer que é submetido a votação na própria comissão. A aprovação formal desse parecer, na comissão, é 
condição para que um projeto seja transformado em lei. A rejeição de um parecer na comissão, ou a não 
apreciação de uma proposição na mesma legislatura, leva ao arquivamento do projeto. Aprovado o parecer da 
comissão, o projeto está pronto para ser incluído na ordem do dia e, em seguida, submetido à apreciação do 
plenário. Como inovação da Constituição de 1988, a comissão pode aprovar, em caráter terminativo, os projetos 
sob sua jurisdição. Isso significa que eles não precisam passar pelo crivo do plenário, a menos que seja aceito 
recurso contra a decisão terminativa”. 
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papel cabe aos relatores de projetos, constituindo, portanto, um trabalho individual. 
De fato, as comissões não têm total controle da decisão sobre a matéria legislativa 
sob sua jurisdição. 

O número reduzido de projetos de lei analisados, especialmente os de políticas sociais, 

dificulta que sejam feitas conclusões seguras sobre o aspecto da tramitação de urgência. No 

entanto, é fato que a maioria dos projetos de lei instituindo políticas de proteção à vítima 

tramitaram sob esse regime (7 PLs), bem como tiveram relator designado em plenário para 

proferir parecer (4 PLs). Podemos relacionar essa informação com o fato de que as políticas 

de proteção à vítima, em geral, possuem textos menos complexos, não necessitando, em tese, 

de aperfeiçoamento por parte das comissões especializadas. 

Conforme vimos ao longo da pesquisa, isso pode ser um problema, tendo em vista que 

medidas de caráter punitivo raramente são acompanhadas de estudos empíricos sobre 

criminalidade, muito menos sobre a ineficácia de soluções penais para tratar a questão da 

segurança – a facilidade de deliberação e suposta desnecessidade de aperfeiçoamento estaria 

ligada ao fato de que as políticas punitivas se fundamentam em noções extraídas do senso 

comum, facilitando a construção do consenso em torno delas e proporcionando respostas 

quase prontas, que prescindem de aprimoramentos. 

Além disso, as propostas que trazem soluções punitivas não demandam recursos 

financeiros imediatos, não apresentando qualquer comprometimento ao orçamento público, 

tão disputado pelas diversas pautas em jogo no campo político, contando apenas com o 

funcionamento do sistema de justiça, ainda que congestionado e pouco eficiente.  

Isso pode ser observado, também, quando contabilizamos a quantidade de emendas e 

de substitutivos propostos: as políticas de garantias liberais apresentam uma média de 2,7 

emendas por projeto de lei, enquanto as políticas de proteção à vítima receberam 2,6 emendas 

por proposição. Por outro lado, nos três casos de políticas de garantias liberais o texto final 

aprovado corresponde ao texto substitutivo construído nos debates em comissões, ou seja, os 

projetos de lei propondo esse tipo de política tiveram o texto inicial modificado de forma 

substancial. No caso das políticas de proteção à vítima, por sua vez, nenhum dos projetos de 

lei teve seu texto substituído por outro construído em comissão. 

Mais uma vez, podemos relacionar a informação com o fato de que os projetos de lei 

que instituem políticas de proteção à vítima possuem muito menos artigos do que as políticas 

de garantias liberais, sendo, portanto, projetos de lei muito mais simples, o que reduz as 

chances de serem emendados ou substituídos por novo texto. 
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Outra informação importante é o grau de dificuldade na construção de consensos em 

torno das matérias. Dos 7 projetos em que a informação quanto ao placar de votação estava 

disponível74, somente um não teve votação unânime – o PL 3792/2015, que estabelece um 

sistema de garantias e proteção às crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de 

violência. 

As variáveis observadas nos indicam alguns fatores que podem influenciar na chance 

de projetos de lei serem aprovados ou não. No entanto, esses fatores têm muito mais a ver 

com a dinâmica de tramitação de projetos de lei em geral na Câmara dos Deputados, tendo em 

vista as regras regimentais desse órgão, do que com o próprio conteúdo das matérias.  

Para se ter uma noção melhor, seria importante entender como e por que os demais 

projetos de lei sobre adolescentes são arquivados. No entanto, devido ao tempo disponível 

para a presente pesquisa, esse estudo não pôde ser feito. Ainda assim, o estudo qualitativo 

feito com os projetos de lei aprovados nos forneceu outras informações, que não possuem 

relação com a dinâmica de tramitação, mas que são importantes para entender o perfil das 

matérias e as circunstâncias em que foram aprovadas. Não é possível, assim, elaborar 

conclusões, mas tão somente levantar hipóteses sobre os motivos pelos quais determinadas 

matérias são aprovadas com maior ou menor facilidade. 

 

 

                                                
74 Em sua maioria, os projetos de lei passaram por votação simbólica, em que não é registrado o voto de cada 
parlamentar, sendo que o resultado é proclamado pelo presidente da mesa, tanto no plenário quanto nas 
comissões (FIGUEIREDO; LIMONGI, 2001, p. 108). Em apenas algumas dessas votações houve o registro, 
pelo presidente da mesa, da aprovação do projeto por unanimidade. 


