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RESUMO: Trata-se de etnografia de julgamentos de adolescentes nos Juizados 

de Recife/Brasil, com o objetivo de discutir a moral e a ética, no sentido de que 

é a partir desses dois elementos que é definido, inclusive, quem está sendo 

julgado (adolescente? família? comunidade?). Aspectos extrajurídicos fomentam 

a definição da família do adolescente como estruturada ou desestruturada, 

compreendendo ‘estrutura’ como comportamento e não forma, determinando, 

assim, a medida em meio aberto ou fechado. Carente da situação normativa 

legal, o juiz recorre à moralidade para decidir sobre cada adolescente: decisão 

(moral) que se transforma em sentença (legal). Em paradoxo, essas moralidades 

colocam o julgador como preservador da ordem social, ao mesmo tempo em que 

o remete à condição de ofensor à moral no que diz respeito a questões de vida 

e morte do adolescente, quando este é enviado para um sistema de cárcere 

corrupto e violento. Muitas vezes, ciente desse choque de moralidades na 

tomada de decisão que condenará o adolescente, o juiz desabafa: “como a gente 

faz para colocar juízo nessa cabeça?” 
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Palavras-chave: julgamentos de adolescentes, moral e ética, antropologia do 

direito. 

 

 

O presentetrabalho é parte da minha tese de doutoramento em 

Antropologia (PPGA/UFPE/2014) e surgiu como continuidade à pesquisa 

realizada por ocasião do meu mestrado no mesmo Programa de Pós-graduação. 

Passou a focalizar o período anterior ao momento da aplicação da Medida 

Socioeducativa - MSE ao adolescente, quando este se torna comprovadamente 

infrator, pela ótica do judiciário.O objetivo foi realizar uma leitura antropológica 

dos julgamentos de adolescentes que cometeram atos infracionais em 

Recife/Brasil, discutindo a moral e a ética nesses julgamentos, no sentido de que 

é a partir desses dois elementos que é definido, inclusive, quem  está sendo 

julgado. 

Deste modo, através de uma leitura antropológica, a pesquisa procurou 

identificar elementos judiciais e extrajudiciais das audiências de Instrução e 

Julgamento dos Juizados da Infância e da Juventude em Recife, entendendo-os 

como instrumentos para decisões judiciais que alcançam todo o modus 

vivendidaquela parte da sociedade pertencente ao adolescente, mostrando que 

os processos judiciais não são meros procedimentos técnicos, mas revelam que 

a relação de poder estabelecida nos julgamentos ultrapassam as normas legais 

e julgam muito mais que o adolescente e seu suposto ato infracional. Com essa 

proposta, o trabalho sugere uma reflexão sobre dois temas centrais da 

antropologia: relativismo e alteridade no sentido de otherness, cuja conceituação 

não depende de distanciamentos espacial/geográficos e/ou temporais (Hendry 

1999). 

A presente pesquisa foi realizada no Centro Integrado da Criança e do 

Adolescente - CICA, em Recife, dentro e fora das audiências de apresentação, 

instrução e julgamento dos adolescentes acusados da prática de ato infracional 

e as pessoas pesquisadas foram os atores sociais que participam do 

“julgamento” 1: juízes, promotores, defensores, adolescentes e seus genitores e 

demais atores que aparecem na cena do julgamento, desde a apresentação do 

                                                        
1 Nesse contexto, o termo “julgamento” será utilizado em sentido amplo: jurídico, moral, ético. 



adolescente ao juizado até a decisão proferida pelo juiz que determina o destino 

do jovem. Assim, sob o prisma da antropologia, vislumbrei a perspectiva de que 

nos julgamentos dos adolescentes “em conflito com a lei” ocorre um encontro de 

sistemas de valores, onde um lado pode ser julgado numa relação assimétrica 

de poder, não só com base em códigos estabelecidos, mas também baseado em 

princípios morais pertencentes ao outro polo relacional, ou seja, de forma 

impositiva, um lado, representado pelo poder judiciário, julga todo sistema de 

valores que estão inseridos no outro lado, representado pelo adolescente 

infrator.  

Em O Trabalho do Antropólogo, Roberto Cardoso de Oliveira (RCO) 

(2000) menciona que a moral e a ética são passíveis de investigação e de 

reflexão antropológica. Como foi citado, o “julgamento” do adolescente promove 

um encontro sistemas de valores (morais, éticos, além do jurídico). O próprio 

valor jurídico pode ser relativizado no momento em que reconhecemos outras 

formas de ordenamento que regem outras esferas sociais (neste caso dentro de 

uma mesma sociedade); os direitos e deveres podem ser vistos de maneira 

diferenciada.RCO (2000, p.170) cita, na mesma obra, que questões sobre moral 

e ética estão sendo evitadas na antropologia porque os antropólogos carregam 

o receio de infligir seu compromisso com o relativismo. RCO, declarando-se não 

“cegamente” “anti-anti-relativista”, lembra que o olhar relativizador é 

indispensável ao exercício da observação antropológica, entretanto o autor 

indica o caminho de uma “ética discursiva”, inspirando-se em Habermas, ao 

expor considerações sobre moral e ética. 

Nesse caminho as contribuições de Geertz e Habermas são 

indispensáveis para a compreensão do campo estudado: o primeiro apoia uma 

reflexão sobre relativismo e alteridade, o segundo ressalta que tal discussão 

remeterá a inevitáveis desdobramentos teóricos como veremos adiante.  

Como foi exposto, “julgamento” encontra-se entre aspas porque desejo 

dar uma dimensão ampla e relativizadora à palavra. Da mesma maneira busquei 

uma reflexão sobre “justiça”, não apenas como instituição do direito 

representando as normas impostas pela sociedade, mas como algo desejado 

pelos seres humanos, carregado de diversos sentidos, de acordo com cada 

sociedade ou grupo social de uma mesma sociedade (MOORE 2007, ROBERTS 

1979), onde os diversos significados de justiça variam, com valores muitas vezes 



se contrapondo, e, frequentemente, prevalecendo o sentido institucionalizado 

por grupos ou classes dominantes que são os criadores da norma positivada, 

como é o caso brasileiro.  

Podemos perceber diversas formas de concepção de justiça. Até em 

ambientes sociais onde não se espera noções de justiça e de direito 

encontramos normas e princípios que não podem ser transgredidos, e quando 

os são, severas sanções podem ser aplicadas. O clássico filme M – 

EineStadtsuchteinenMörder (Alemanha, 1931)2, dirigido por Fritz Lang, mostra 

como um tribunal de “bandidos” é formado e como ocorre o “julgamento” de um 

serial killer de crianças, o qual, posteriormente, é julgado pelo tribunal como 

instituição de direito da mesma cidade. 

Outro exemplo é o filme brasileiro “Abril Despedaçado” (Brasil, Suíça, 

França, 2001), dirigido por Walter Salles, que narra a estória de uma vendetta 

entre duas famílias no sertão nordestino, onde a ideia de justiça está baseada 

na concepção do “olho por olho e dente por dente”.Mas não é só na ficção que 

vemos diversas formas de conceber justiça, ouvimos falar constantemente nos 

jornais, por exemplo, em crimes de vingança, acerto de contas. No Brasil, a 

crença de que haverá justiça pelo sentido institucional do direito, talvez esteja 

desaparecendo dos cidadãos. Aliás, quem são cidadãos brasileiros na prática? 

Por que o direito à cidadania aparece como algo cada vez mais distante das 

classes menos favorecidas de nossa sociedade? Será que essas classes sociais 

de renda baixa têm noções claras de cidadania (direitos e deveres legais 

atribuídos aos cidadãos brasileiros)? E onde aparecem os direitos humanos 

nesse cenário de estudo? Estes questionamentos, no entanto, servem neste 

momento como forma de reflexão sobre a expressão “justiça”, sabendo-se que 

muito tem que ser considerado, não comportando neste trabalho. 

Utilizando o instrumental jurídico brasileiro, os operadores de direito 

produzem provas, acusam, defendem e chegam a decisões que, para muitos, 

não são consideradas justas, embora sejam oriundas da “justiça”. Sabemos que 

há no Brasil julgamentos onde certas decisões colocam a balança da deusa 

grega em posição de desequilíbrio, desigualdade. Muitos brasileiros não 

acreditam que a almejada justiça (no sentido de justeza) seja alcançada nos 

                                                        
2 Traduzido para o português como “O Vampiro de Düsseldorf”. 



tribunais. Assim, a busca pela justiça é acionada da forma que as pessoas a 

concebem, nas suas realidades do cotidiano.  

É importante esclarecer que os princípios constitucionais do contraditório 

e da ampla defesa não foram percebidos nas audiências de julgamento nos 

Juizados da Infância e da Juventude em Recife, ressaltando que as testemunhas 

de acusação, arroladas pelo Ministério Público, são os policiais militares que 

apreenderam o adolescente na rua, ou seja, o policial militar prende e, ao mesmo 

tempo compõe o polo de acusação nos julgamentos. Nota-se, ainda, que o papel 

do defensor público torna-se quase ineficaz, sem voz diante da voz do juiz (e 

promotor). 

A coexistência de diferentes normas que norteiam os atores sociais 

pesquisados não é difícil de reconhecer; o fato de que o adolescente é julgado 

não só pelo seu ato, mas também pelo ambiente social a que pertence parece 

igualmente lógico. Pergunta-se, porém: será que os atores sociais das duas 

esferas têm a compreensão de que o julgador, ultrapassando seu papel social, 

alcança o ambiente familiar do adolescente, julgando, classificando, definindo 

sua família e, dependendo da classificação dada à família do adolescente, 

estabelecendo uma MSE em meio aberto ou fechado? Ressaltando que não se 

faz menção neste momento ao processo de judicialização da família, ou seja, de 

interferência judicial (legal) na família, mas de um julgamento da família do 

adolescente definindo-a como estruturada ou desestruturada, baseando-se, 

contudo, não em estruturas formais, mas em expectativas comportamentais. 

Este fator é considerado nesta pesquisa como imprescindível na análise. 

Outras teorias foram necessárias para analisar os dados empíricos, na 

busca da compreensão das complexas relações sociais vividas nos julgamentos 

dos adolescentes no CICA. A definição do papel da família, especificamente a 

atribuição do papel de educar, controlar, monitorar o adolescente surgiu de forma 

recorrente na pesquisa de campo. Nesse sentido, foi necessário lançar mão de 

teorias inseridas na área temática família e gênero, especificamente as que se 

referem à família brasileira no cenário de transformações globais; à forma plural 

em que se concebe o termo “família”, indicando vários modelos de família; ao 

papel da mãe no contexto atual; bem como as teorias que se referem aos 

desdobramentos acarretados por algumas transformações que vêm ocorrendo 

nas famílias brasileiras, inclusive nas famílias da camada social de baixa renda.  



Mas o que tudo isso representa quando se faz uma leitura antropológica do 

julgamento do adolescente supostamente infrator? Significa que, possivelmente, 

está ocorrendo uma falha no papel social de quem educa o adolescente, 

segundo o olhar do julgador, ao mesmo tempo em que o poder de julgar o 

adolescente é estendido a sua família, interferindo, inclusive, na sentença, 

punindo não só o adolescente, mas também a sua família, especificamente quem 

é tida como responsável pelo monitoramento e controle: a mãe do adolescente. 

A relevância deste estudo repousa na hipótese de que o papel do julgador 

do adolescente e de seus membros familiares precisa ser compreendido e, 

talvez, repensado, tanto pelo judiciário quanto pela sociedade em geral. A fala 

de uma juíza traduz o pensamento que vem a calhar com o que se quer afirmar 

no momento. Por ocasião de uma entrevista, uma juíza afirmou que o juiz está 

no fim da linha. Fazendo referência ao papel de julgar o adolescente, a juíza 

entrevistada preconiza o dever da família e pondera que se o adolescente estava 

lá (no julgamento) é porque houve falha da família. A opinião da juíza coaduna 

com o senso comum quando se afirma, por exemplo, que a falha dos deveres da 

família com as crianças e os adolescentes acarreta um sobrecarregamento no 

poder público; ou que o judiciário deve (ou não) exercer interferência sobre a 

família, evitando descumprimento dos deveres e/ou responsabilizando pela 

“falha” no papel da família em educar seus filhos. É interessante lembrar que o 

Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA estabelece, no artigo 4º, que é 

dever da família, depois (subtende-se) da comunidade, depois da sociedade em 

geral, e, por último, do poder público assegurar os direitos da criança e do 

adolescente, incluindo a educação, claro. O próprio texto constitucional explicita 

no artigo 205 que a educação é um direito de todos e um dever do Estado e da 

família, colocando agora a responsabilidade de educação do Estado lado a lado 

com a família. Assim, razão consiste à juíza entrevistada, pela lógica jurídica, 

afirmar que o adolescente quando chega a julgamento é porque este se encontra 

no final da linha. 

Somente a título de curiosidade, não se vê o Estado sendo punido porque 

deixou de cumprir com seu dever constitucional de proporcionar educação 

básica adequada à criança e ao adolescente, por exemplo. A família é, portanto, 

de fato a responsável pela educação do adolescente, incluindo monitoramento e 

controle e este papel, como foi dito, cabe à figura materna. 



Diante dessas explanações, proponho neste trabalho uma reflexão sobre o 

que acontece no ambiente social dos Juizados da Infância e da Juventude 

quando o adolescente acusado de cometer ato infracional percorre o caminho 

das audiências de instrução; quais são os mecanismos socialmente 

estabelecidos para se chegar a essas decisões e como os atores sociais 

envolvidos interagem nesse caminho. Entretanto, não se trata de buscar uma 

relativização do ato infracional ou do comportamento do adolescente diante da 

sociedade, mas de relativizar o julgamento desses adolescentes como um 

sinônimo de prática de justiça social porquanto resultou de prática jurídica.  

Assim, podemos visualizar como questão central que não só está sendo 

julgado o adolescente “em conflito com a lei” (e seu ato infracional), mas todo o 

modus vivendi daquela parte da sociedade à qual pertence o adolescente. Talvez 

o juiz não perceba que, a partir de sua posição de poder, julga um modo de viver 

de uma classe social num certo paralelismo a uma situação colonial. 

Almejando, então, seguir a questão norteadora desta pesquisa, tendo o 

CICA como delimitação de campo de estudo, mas com o olhar voltado para além 

dessa delimitação, abracei a pesquisa de doutorado confiante de que revelações 

seriam facilmente capturadas e eu contaria com um ambiente social mais 

favorável em termos de segurança e acessibilidade em relação ao campo de 

pesquisa no mestrado (uma unidade prisional para adolescentes sentenciados). 

Entretanto, a lógica dos julgamentos mostrou-se escorregadia e o ambiente 

facilitador na verdade era facilitador para uma pesquisa superficial ou 

tendenciosa a revelar realidades jurídicas que eu já conhecia, mas difícil de ser 

penetrada em aspectos mais profundos em relação a uma leitura antropológica 

dos valores atualizados pelos sujeitos pesquisados, especificamente, os 

operadores do direito. Comparando com a pesquisa de mestrado, foi muito mais 

fácil conseguir entrevistas dos adolescentes em internação, afinal, eles estavam 

ansiosos por serem ouvidos, ao contrário dos novos atores pesquisados. 

Vários fatores dificultaram a realização das entrevistas com os operadores 

de direito: o curto tempo dos juízes e promotores para conceder entrevistas; a 

necessidade de explicar detalhadamente (e muitas vezes) qual era meu trabalho, 

meu objetivo como pesquisadora3; o fato de os adolescentes em julgamento 

                                                        
3Na pesquisa com os internos da Fundac/Funase, os adolescentes só queriam saber se as 
entrevistas os ajudariam no processo de liberação ou não. E, mesmo eu dizendo claramente que 



estarem, na maioria dos casos, tutelados provisoriamente pelo Estado, só 

chegando às audiências em cima da hora (ou aguardavam dentro de uma sala 

específica, algemados e sob os olhares dos agentes); os corredores lotados, 

dificultando entrevistas com as famílias dos adolescentes, as quais, quase 

sempre, encontravam-se ansiosas; além de outros fatores que não poderão ser 

detalhados neste momento. Por outro lado, o acesso às audiências como 

observadora (por vezes participante, outras vezes discreta), possibilitou a 

conclusão da pesquisa. 

Observa-se que este trabalho comporta um alto nível de complexidade para 

tratar a teoria, abrindo-se inúmeros caminhos de discussões, sendo escolhida 

como linha teórica a discussão sobre a moral e a ética dos julgamentos, no 

sentido de que é a partir desses dois elementos que é definido inclusive quem 

está sendo julgado. Demais discussões perpassaram a minha tese, na medida 

do possível, sob uma análise tangencial, com a finalidade de apontar 

desdobramentos teóricos passíveis de aprofundamentos futuros. 

O pensamento habermasiano encontra-se como principal fundamento 

teórico da tese, contrapondo com os discursos morais observados no campo de 

trabalho, bem como questões envolvendo moral, ética e a antropologia. A 

pesquisa também abordou a postura do juiz frente à influência moral da 

instituição judiciária e as moralidades individuais dos julgadores, advindas de 

outras instituições e/ou pela emoção do juiz(a). Foi preciso dedicar todo um 

capítulo ao julgamento moral das famílias dos adolescentes acusados de ato 

infracional, onde o discurso moral foi mostrado no rito judicial. 

Importante destacar os encontros de mundos e moralidades e como esses 

encontros podem levar os julgadores a um paradoxo moral. “Como a gente faz 

para colocar juízo nessa cabeça?” foi a pergunta em forma de desabafo de uma 

juíza, cansada no final da tarde, depois de uma sucessão de audiências, 

enquanto eu anotada em meu diário de campo. A juíza procurava um bálsamo 

para o cansaço da sensação de “enxugar gelo”, uma resposta que a fizesse 

enxergar uma luz no fim do túnel para a questão da criminalidade juvenil 

brasileira. “Quando não se encontra solução em uma disciplina, a solução vem 

                                                        
não os ajudariam, eles não hesitavam em conceder entrevistas.  Alguns afirmaram que 
precisavam de alguém para ouvi-los e essa demanda, definitivamente, não ocorreu no novo 
cenário de pesquisa. 



de fora da disciplina” 4. 

A moral do adolescente em julgamento difere da moral dos seus 

julgadores. Apesar de parecer óbvio essas diferentes moralidades (afinal porque 

estariam eles sendo julgados?), o entendimento desses diferentes mundos pode 

ser um começo para uma transformação consonante uma ação comunicativa.  

Sobre o “encontro de mundos” que ocorre nos julgamentos de 

adolescentes, vale salientar que as interações interpessoais ocorrem dentro dos 

limites de cada grupo social: um grupo pertencente aos operadores do direito e 

outro grupo social pertencente aos adolescentes. Esse encontro se dá de 

maneira assimétrica, prevalecendo o agir estratégico, enquanto se afasta o agir 

comunicativo. Há a percepção de paradoxos de moralidades: se por um lado os 

adolescentes são inimputáveis, sujeitos a MSE’s e não a penalidades criminais, 

por outro lado parecem ser responsabilizados pelo pertencimento social 

diferenciado da realidade social atualizada pelo grupo que representa seus 

julgadores. 

Os longos discursos morais na tentativa de convencer os adolescentes, 

os quais são dispensados aos mesmos por ocasião de seus julgamentos, 

parecem inócuos, porquanto tais discursos nem comunicam e nem convencem. 

É Bem provável que os adolescentes entendam que infringiram normas alheias 

– alheias, não suas.  É imprescindível entender o que os adolescentes 

comunicam nos julgamentos, mesmo quando se calam e ficam de cabeça baixa 

escutando (mas não ouvindo) o discurso da moralidade hegemônica da 

sociedade brasileira: se se busca educar o adolescente para que este não use 

uma arma, por exemplo, deve-se entender o processo todo, desde quando essa 

arma ficou acessível, passando pelo desejo do jovem em adquiri-la e, ao final, 

usá-la. O mesmo ocorre com a adesão ao tráfico de drogas, lembrando que 

roubo e tráfico de drogas são os atos infracionais de adolescentes mais 

enfrentados pelo judiciário brasileiro. Através do discurso moral dirigido ao 

adolescente, o julgador tenta “conscientizá-lo” do que é “certo” e do que é 

“errado”. Vale, no entanto, lembrar a voz de uma mãe de adolescente: 
 

                                                        
4Citação de Jacques Labeyrie, in MORIN, Edgar. A cabeça bem-feita. Rio de Janeiro: Bertrand 
Brasil, 2000, p. 107 in NALINI, José Renato [prefácio] in PRADO, Lídia Reis de Almeida. O Juiz 
e a Emoção: Aspectos da lógica da decisão judicial. 5. Ed. Campinas-SP: Millennium Editora, 
2010. 



Aí a pior fase é a do adolescente, porque ele vai querer as coisas, a mãe não 

tem uma condição financeira boa, aí ele vê o amigo e aí é que ele começa a 

entrar na vida do crime. Mãe trabalha em casa de família, dá coisa que não pode, 

ganha uma merreca e vai dar porque meu filho quer, o amigo tem. Num tem não? 

Aí vou fazer coisa errada (...) As meninas gostam daqueles que usam essas 

cordas, que matou, é o escudo delas. 

 

Sobre educação, parece que a melhor forma de educar é com o exemplo. 

No Referendo de 23 de outubro de 2005, a população brasileira foi consultada 

sobre a venda de arma de fogo e munição no território nacional e o resultado foi 

que 63,94% dos brasileiros aprovaram a comercialização de armas, enquanto 

36,06% votaram a favor da proibição5. A sociedade brasileira falou: queremos 

estar armada. 

Com relação ao consumo de drogas, não são os consumidores de “classe 

A” os maiores clientes dos traficantes?6  Qual o “bom” exemplo que a sociedade 

brasileira tem dado aos nossos jovens acusados de atos infracionais? Qual o 

peso da culpa individual e da responsabilidade coletiva na balança do que é 

justo, em questões que envolvem os adolescentes acusados de infrações? 

Em quase todas as audiências observadas nesta pesquisa, quando o ato 

infracional era roubo (art. 157 do CP), a juíza perguntava7: “tava roubando? Por 

quê? Tava faltando comida? Falta alguma coisa dentro de casa?”. No 

documentário Juízo (2007), de Maria Augusta Ramos, pode ser visto o que agora 

se afirma. É notável como esse discurso procura uma “justificativa” para o roubo, 

a única aceitável é a de não ter comida em de casa. A moral do julgador, mais 

uma vez, atropela a moral do jovem, os valores que os identificam, os quais não 

são só ter comida, cama e moradia. A situação ideal do jovem não corresponde 

à situação real. São recorrentes os discursos de que os jovens infracionam pela 

carência material, pela desigualdade social. Mas será que essa desigualdade 

social está expressa numa carência material doméstica? Será que os 

adolescentes “reclamam” a falta de comida? A resposta das mães, em sua 

                                                        
5 Disponível em:http://pt.wikipedia.org/wiki/Referendo_no_Brasil_em_2005. Acesso em 18 de 
janeiro de 2014. 
6 Acesse http://www.cps.fgv.br/ibrecps/EDJ/midia/midia.htm e outros sites correlatos.  
7 Referência a “juíza” porque as observações foram retiradas de audiências com juízas, anotadas 
no meu diário de campo, não se querendo realçar, portanto, a questão de gênero, pois um juiz 
pode fazer o mesmo questionamento. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Referendo_no_Brasil_em_2005.
http://www.cps.fgv.br/ibrecps/EDJ/midia/midia.htm


totalidade, nesta pesquisa, é de que não estava faltando nada ao adolescente 

(no sentido da pergunta da juíza). Os adolescentes em internação costumavam 

me dizer que “comida boa é a da minha mãe, no presídio a comida é um lixo”. 

Em contrapartida, muito já se falou sobre a necessidade dos jovens em 

consumir bens, como roupas, sapatos e acessórios de marcas caras 8. O apelo 

ao consumo é tanto que, possivelmente, dimensiona o “ter” em “ser” jovens 

aceitos socialmente e desejados sexualmente (sobretudo pelo porte de armas). 

Este é um assunto que a psicologia daria uma boa contribuição. 

Lembro-me de um atendimento que realizei quando era advogada da 

Fundac/Funase, na unidade de internação CASE/Abreu e Lima, quando uma 

mãe, desejando a liberdade para seu filho desabafou dizendo que já havia 

prometido ao filho uma bermuda da Seaway, caso o filho abandonasse as 

drogas. Repulsei, na época, a atitude da mãe, juntamente com a psicóloga e a 

assistente social, que também faziam o atendimento comigo, recriminando-a. 

Hoje posso relativizar essa atitude da mãe da seguinte forma: 1) a mãe sabia o 

que poderia ser uma recompensa para o filho, caso ele deixasse de fazer coisas 

“erradas”, porque o conhecia; 2) É o tráfico de drogas que, recrutando esses 

adolescentes vulneráveis e carentes de bens de consumo, proporciona o 

dinheiro que eles desejam e não um emprego de “otário” que possibilitaria 

comprar esses bens. A desigualdade social, neste caso, parece ser 

representada pela capacidade de vestir roupas e sapatos caros, possível para 

os playboys9, indisponíveis para os adolescentes pobres, gerando revolta. 

Interessante é que eu nunca soube de assaltos nessas lojas de marcas caras, 

que o adolescente costuma comprar. Será que é porque são muito bem vigiadas 

ou porque, possivelmente, esses bens devem ser comprados pelos 

“adolescentes infratores” e não roubados, mesmo que indiretamente sejam 

adquiridos com dinheiro fruto de ilícitos? Provavelmente, pela moral desses 

jovens, a questão não é só “ter” os produtos de marcas caras, mas o fato de “ter” 

significa “poder” comprá-los. Se eu uso é porque posso comprar, assim não 

consigo vislumbrar esses jovens roubando essas roupas, sapatos e acessórios 

                                                        
8 Vide Costa e Schröder (2012) e Zaluar (1985). 
9Playboys é uma categoria dos adolescentes “em conflito com a lei” relativa aos filhos de pais 
que possuem condições financeiras para dar bens de consumo de marcas caras, sem que o filho 
tenha que trabalhar para obtê-los. 



caros, mas entrando em shoppings centers e comprando. Restam algumas 

indagações fruto dessa dedução: por que os proprietários dessas lojas e marcas 

não são considerados receptores de roubo? Até que ponto eles não sabem e até 

estimulam o consumo direcionado para esse grupo de compradores? 

Obviamente o direito positivo não dar viabilidade para esse enquadramento 

legal, imaginem adolescentes chegando com dinheiro em espécie nessas lojas, 

sendo interpelados por vendedores indagando como eles adquiriram o dinheiro 

para comprar o produto. A questão que se quer colocar é: por que poderíamos 

considerar que um discurso moral dirigido a um proprietário de loja da Seaway, 

por exemplo, seria inócuo, até meio ridículo, mas longos discursos morais 

dirigidos aos adolescentes seriam eficientes? 

Voltando às audiências, como seria entendido pelo adolescente o 

argumento de que somente é aceitável o roubo por razões de falta de bens de 

consumo considerado essencial (como comida), pela moral dos operadores do 

direito? “Certo” ou “errado”, possuir roupas da Seaway, Cyclone ou outra marca 

cara é uma necessidade para a maioria dos adolescentes que entrevistei, 

sobretudo na pesquisa de mestrado [Costa e Schröder (2012)]. A falta de comida 

ou, eventualmente de amor, conforme indagou uma juíza ao adolescente, 

observado nesta pesquisa, não parece constituir uma preocupação para o jovem 

(pelo menos de forma consciente), ademais foram raros os casos observados de 

falta de comida ou de amor materno. Talvez a falta da figura paterna constitua 

um grande prejuízo emocional para o adolescente, mas somente constantes 

investigações interdisciplinares, no sentido de conhecer esses jovens, conhecer 

seus valores, suas carências, seus mundos, possam contribuir para uma prática 

jurídica mais eficiente. As práticas jurídicas são ineficazes e insuficientes; as 

morais aplicadas nos julgamentos são ininteligíveis aos adolescentes, ou melhor, 

eles entendem, mas não assimilam. 

As desigualdades sociais se aprofundam também na medida em que o 

apelo ao consumo se intensifica. Recentemente, assistimos na mídia brasileira 

a uma apreensão de uma criança de 11 anos de idade, que roubou um carro 

porque queria dirigir. 

Por outro lado, não se trata de “conscientizar” os adolescentes “em conflito 

com a lei” de que o consumo desses bens é pernicioso, isso já se faz nos 

discursos dirigidos aos jovens por ocasião dos julgamentos, nos atendimentos 



psicossociais; seja na internação, na semiliberdade, na liberdade assistida. O 

fato é que esses discursos não são comunicados: o “mundo” dos jovens de 

classe economicamente favorável e o dos jovens pobres podem possuir, por um 

lado, diferentes moralidades, mas também algumas moralidades relativas à 

adolescência podem coincidir, uma vez que ambos adolescem. Por exemplo, 

como esperar que um adolescente que cata lixo no Canal do Arruda (bairro 

recifense) possa cumprir com seu “dever de casa” após entender-se como “lixo 

social” e se misturar a ele? 

Muitos são os caminhos para estudar e analisar esses grupos sociais, os 

quais compõem os ambientes dos Juizados da Infância e da Juventude no Brasil. 

Muitas linhas de análise podem ser desenvolvidas e servir como indicadoras 

para uma transformação social a caminho da justiça. Entretanto, esta pesquisa 

propõe uma ação comunicativa, da formahabermasiana, com enfoque no diálogo 

interétnico, segundo o pensamento de RCO, que privilegia a interdisciplinaridade 

no sentido de busca de entendimento dos diferentes “mundos” e da 

intersubjetividade presente nos ambientes de encontro entre adolescentes “em 

conflito com a lei” e representantes da sociedade hegemônica.  

Os julgamentos dos adolescentes “em conflito com a lei” devem ser 

revistos, estudados e entendidos sob a luz da interdisciplinaridade (esta como 

sinônimo de mais profissionais que psicólogos e assistentes sociais já existentes 

nesse contexto). Os diversos profissionais envolvidos devem ser 

constantemente treinados, inclusive os julgadores, a fim de propiciar uma ação 

comunicativa, um entendimento (inteligível e assimilável) proporcionado a todas 

as partes envolvidas, não significando uma aceitação ao crime, mas uma 

compreensão do que leva o adolescente a infracionar e a reinfracionar. Talvez 

algumas infrações, per si, não sejam um meio para se alcançar uma finalidade 

(roupas de determinadas marcas, carros, motos), talvez alguns atos infracionais 

sejam também um outro “fim”, ou seja, talvez cometer alguns tipos de crime seja 

também algum tipo de necessidade do adolescente, talvez faça parte dos 

atributos considerados positivos para sua realidade social, como são 

determinadas roupas, carros, etc. Como foi dito, somente estudos 

interdisciplinares e até transdisciplinares, para além das disciplinas, podem 

acender uma luz no final da escuridão. 

Diferenciadamente dos tribunais criminais para adultos, os juizados da 



Infância e da Juventude foram criados como tribunais peculiares para julgar os 

adolescentes por serem considerados legalmente “pessoas em 

desenvolvimento”. O ECA garante a proteção integral à criança e ao adolescente 

e o que está ocorrendo é que o adolescente, quando punido com internação, é 

encaminhado para uma “fabrica de extermínio”. Mesmo o ECA estabelecendo a 

internação como “medida excepcional”, a MSE de privação total de liberdade foi 

percebida nesta pesquisa, juntamente com a semiliberdade, como uma medida 

usual e não de exceção, basta se voltar para a superlotação das prisões para 

adolescentes.  

Poder-se-ia argumentar que os Juizados cumprem com os seus 

propósitos na apuração do ato infracional e que é na Execução da MSE onde se 

encontra o problema. Ou seja, a “culpa” é de quem executa e não de quem julga. 

Ocorre que, se a função do ECA é de proteção e dos juizados de garantir o ECA, 

seria indicado, sabendo-se da corrupção existente nas unidades de internação 

enviar mais e mais adolescentes para o “inferno” carcerário? 

Muitos juízes têm consciência da injustiça social na qual estão inseridos 

os jovens condenados (social e juridicamente), comentaram, inclusive, sobre 

essa questão em entrevistas. Um juiz nomeou a situação dos adolescentes de 

“miséria humana”, mas a moralidade que enxerga a injustiça social é vencida 

pela moralidade de conservação da ordem: a moral hegemônica. Muitos juízes 

sentem o peso emocional com a causa dos jovens em infração, muitos juízes 

adoecem, outros consideram ser juiz desse tipo de causa “um Ministério de 

Deus”, mas aplicam a internação ou não progridem o adolescente para uma 

medida mais branda, se assim julgarem. Os juízes agem de acordo com suas 

moralidades e administram os conflitos como podem, neste único ponto em 

semelhança à administração das unidades de internação: a administração do 

conflito segue a ordem local (COSTA e SCHRÖDER, 2012). Uma juíza de uma 

determinada Comarca de Pernambuco costumava tirar os adolescentes que 

internava na primeira reavaliação, não deixava o adolescente preso por muito 

tempo, outros esqueciam os jovens na prisão como forma de limpar a cidade, 

geralmente em comarcas do interior.  

Outro paradoxo moral é o papel esperado do representante do Ministério 

Público, que é de tutor/protetor do adolescente, mas apareceu como seu 

acusador, representando a sociedade hegemônica e não o adolescente. Afinal, 



não se pode acender uma vela a Deus e ao diabo ao mesmo tempo! 

Portanto, no espaço dos julgamentos dos adolescentes foram observadas 

diversas moralidades, e isto parece óbvio. Por que estariam sendo julgados se 

não tivessem agredido com suas morais a moralidade alheia? A questão, 

também, é que, juntamente com suas famílias, os adolescentes são julgados 

pela moralidade de um indivíduo, que é quem decide sobre o destino do jovem: 

o juiz.  

Existe uma juíza na Vara da Infância e da Juventude no Recife que utiliza 

a prática religiosa nas audiências. Essa juíza “usa a emoção para fins de 

racionalidade”. Nesse sentido, seus julgamentos tornam-se mais humanizados 

e mais próximos dos adolescentes e suas famílias. Por entregar a Bíblia e outros 

livros de conteúdo moral/religioso (os quais pregam amor, paz), por realizar 

verdadeiros rituais de perdão nas audiências, muitas vezes é criticada por outros 

juízes e operadores, defensores do direito positivista, pela forma atípica de 

conduzir os julgamentos. Confesso que eu também não via com bons olhos essa 

prática, mas é Bem verdade que, na prática, todos os julgadores dão o destino 

que “julgam” ser “correto” para cada adolescente, ou para todos, de forma 

genérica. Não existe uma “fórmula” processual. O Código de Processo Penal 

não é acionado como nos casos de maiores, a dosimetria da pena não é 

utilizada; o ECA não dá parâmetros. Não se quer afirmar com isso que a criação 

de novas leis seja a solução, embora elas também devam ser repensadas. Qual 

seria, então, a melhor forma de julgar?  

A pesquisa não pode revelar a “melhor forma de julgar”, mas aponta 

alguns aspectos que contribuem para o fracasso das imposições das medidas 

socioeducativas na “reeducação” dos adolescentes, tirando, claro, o aspecto 

tenebroso de como estão sendo executadas as MSE’s, sobretudo a medida de 

internação. A presente forma de julgar adolescentes “em conflito com a lei” não 

parece ser a mais apropriada na obtenção de justiça, até porque a resposta 

desses adolescentes tem sido com o aumento de violência e reincidência de atos 

infracionais em forma crescente. Como possibilidade de reflexão, para uma 

possível melhoria nas ações que possam combater as violências juvenis é 

apontado um esforço, somente em conjunto, com o envolvimento de toda a 

sociedade brasileira. Três aspectos analisados neste trabalho são importantes 

ser considerados: 



1) A busca pelo entendimento da moral dos adolescentes por parte dos 

operadores do direito, como representantes da moralidade hegemônica, 

sobretudo pelo diálogo e pelo trabalho interdisciplinar, bem como, através 

dos mesmos métodos, fornecer esclarecimentos contínuos aos 

adolescentes sobre a moral da sociedade mais ampla.Para ilustrar a 

situação será utilizada uma metáfora: abra seu vidro escuro do carro e 

dialogue. Não literalmente, não agora, trata-se de uma metáfora. De fato, 

ouvi de adolescentes que muitos pedem 10 centavos enquanto abordam 

carros batendo na janela fechada do vidro fumê e, se não recebem uma 

moeda que seja, então partem para assaltar: “como com aquele carrão a 

mulher não tem dez centavos?”, falou-me um adolescente, revoltado. 

Abrir os vidros, metaforicamente, para o diálogo por uma ação 

comunicativa, primeiro, para depois, de fato, poder abrir os vidros dos 

nossos carros sem medo é o que se deseja argumentar. Afinal, “medo e 

preconceito andam de braços dados, como duas senhoras respeitáveis 

de um bairro tradicional” (ATHAYDE; BILL; SOARES, 2005, p. 182). Não 

acredito que devamos ser tolerantes com o crime, mas, talvez, devamos 

tentar entender o porquê de jovens, a maioria pobres, entrarem para a 

vida criminosa (ou “errada” como os adolescentes e suas famílias falam). 

E esses jovens, seguramente, não entram para o crime porque está (ou 

só porque está) faltando comida nas suas casas. 

2) Ampliando o agir comunicativo para a sociedade mais ampla, torna-se 

necessária uma mudança no pensamento social sobre a responsabilidade 

coletiva a caminho da empatia, através do diálogo tolerante (RCO). Talvez 

também caibam medidas (re)educativas à sociedade brasileira. 

Reafirmando o quejá foi dito, não se trata de relativizar o crime, mas se 

pode visualizar uma relativização da culpa individual se for considerada a 

responsabilidade com a coletividade, que muitas vezes, nós, como 

cidadãos brasileiros que somos, esquecemos que temos.As 

considerações de Hannah Arendt (2004) na distinção entre 

“responsabilidade” e “culpa” servem para uma reflexão sobre os 

julgamentos (dos adolescentes e de suas famílias). Segundo Arendt, a 

culpa é estritamente pessoal, referindo-se a “ato de um indivíduo”, por 



outro lado, a responsabilidade pode recair em alguém por algo que não 

foi feito. “Quando todos são culpados, ninguém o é”, acena Arendt (2004), 

na obra Responsabilidade e Julgamento. Se a sociedade brasileira culpa 

todos esses adolescentes, buscando, inclusive, reduzir a maioridade 

penal; se jornalistas (os que não honram com a profissão) utilizam jargões 

como “tá com pena, leva pra casa”; se cidadãos brasileiros argumentam 

que explodiriam as prisões com os adolescentes dentro ou se alegram 

quando um morre dizendo: “menos uma alma sebosa”; por que não 

considerar as reflexões de Hannah Arendt de olhar menos a culpa e 

visualizar mais a responsabilidade social? Ou em palavras religiosas: por 

que não parar e expiar os próprios pecados antes de enviar jovens pobres 

para um caminho sem retorno, que são as prisões brasileiras chamadas 

de “Unidade Educacional”? É preciso um engajamento da sociedade 

como um todo nas causas de violências e isso inclui uma cobrança e 

fiscalização de como está sendo aplicado o dinheiro público e não deixar 

a causa “ao Deus dará”. 

3) Outro ponto importante a ser levado à reflexão é o monopólio do juiz como 

julgador, majoritariamente pela sua moralidade individual. Estudos 

interdisciplinares poderiam ser realizados para não só servir de subsídio 

(como vem já ocorrendo apenas com a psicologia e a assistência social), 

mas de indicador para a tomada de Decisão, reduzindo o poder do juiz. 

Há necessidade de se investir em material humano no judiciário, com 

utilização de perícias de profissionais de outras áreas, bem como cursos 

de capacitações para todos os profissionais envolvidos, inclusive juízes e 

promotores de justiça, além, claro, da garantia constitucional da ampla 

defesa e do contraditório, na formação do processo de apuração do ato 

infracional.  

Contudo, mudanças desse tipo ou outras que visem à solução do 

problema, sem a exterminação do objeto do “problema”, custam empenho, 

tempo, vontade e, sobretudo, dinheiro com profissionais qualificados. Será que 

nossos governantes (e os que elegem esses governantes) estão interessados 

em solucionar o problema, poupando as vidas desses jovens e as de suas 

vítimas? Ou será mais fácil (e barato) exterminar somente o adolescente infrator? 



Enquanto a solução não chega e nossos jovens “em conflito com a lei” 

permanecem roubando nas ruas, continuemos fechando nossos vidros escuros, 

protegendo nossos patrimônios, cercando nossas casas e colocando nossos 

filhos numa redoma, para poupar nossas próprias vidas, separando nossos 

mundos, os quais apenas serão reencontrados num Tribunal de Julgamento, 

mas nunca serão misturados. 
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