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A tensão entre democracia e direitos humanos: discussão sobre o 

contexto socioeducativo 

 

Resumo 

 O trabalho discutirá a noção de democracia juntamente com a ideia da 

universalidade dos direitos humanos, a partir da análise de políticas voltadas 

para os adolescentes em conflito com a lei. Partimos da hipótese de que a 

concepção de democracia na sociedade moderna e a noção de direitos 

humanos são conflitantes. A democracia contemporânea, que preza pela 

inclusão e igualdade em critérios formais, contrasta com a implementação dos 

direitos humanos justamente pelo fato de que neste regime político as decisões 

são tomadas por maioria e nem sempre guardam correlação com a garantia 

dos direitos humanos. Iniciaremos com uma breve exposição das teorias 

democráticas contemporânea. Em seguida, discutiremos as tensões existentes 

entre as noções de democracia e de direitos humanos na atualidade a partir de 

argumentos do sociólogo português Boaventura de Sousa Santos. Após, 

abordaremos noções de políticas públicas e algumas dessas tensões 

observadas no contexto socieducativo no Brasil. Por último, trataremos dos 

direitos e responsabilização da criança e adolescente. Registramos que este 

artigo é parte do projeto de pesquisa de dissertação em andamento no 

Programa de Pós-graduação em Ciência Política da UFG, e, portanto, tem a 

pretensão de apresentar apenas uma discussão panorâmica sobre o tema 

proposto. 
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A democracia em debate 

A palavra democracia, que ainda hoje gera, e continuará a gerar 

inúmeras controvérsias, detém alguns pontos consensuais. O primeiro diz 

respeito justamente ao fato de que esse regime político é marcado por 

controvérsias. Não há como conceber um regime democrático sem conflito de 

ideias, interesses, atores. Por mais que se busque uma unidade decisória, o 
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conflito é essencial à democracia. Outro ponto diz respeito a um caráter 

cronológico. O termo democracia, até as duas Guerras Mundiais do século XX, 

detinha uma definição mais clara tanto na sociedade como nos mundos 

acadêmico e político. Prevalecia uma noção de democracia baseada no 

governo do povo em contraposição a arbitrariedades do Estado. 

Até a década de 40 do século passado, falava-se abertamente em 

governos antidemocráticos, e se reconhecia que regimes ocidentais como o 

fascista e nazista de fato eram antidemocráticos. Mas, a partir de então, 

instituições e ideias passaram a ser defendidas e alcunhadas como sendo 

democráticas. O fato é que a palavra democracia se tornou universalmente 

honorífica1 (SARTORI, 1994). 

Vários autores, sobre diferentes áreas e subáreas das Humanidades, 

semantizam e ressemantizam a expressão ‘democracia’. Descrevem e/ou 

prescrevem sobre esse regime de governo sem levarem em consideração o 

imenso espectro de significação que carrega e norteia o termo. Perpassam 

sobre o tema como se unânime fosse. Enquanto isso, outros2, que se dedicam 

ao estudo da democracia, erigem formulações teóricas a fim de contribuírem 

com os estudos sobre o tema, ou desenvolvem análises reflexivas de modelos 

normativos diante de uma ou outra concepção acerca de democracia. 

O que se busca são respostas ou conformações para perguntas que 

sempre tiveram importância na história social humana: quem governa? Sob 

quais condições? Como são tomadas as decisões? Qual é o papel do povo na 

democracia? 

A literatura sobre democracia seguramente é uma das mais vastas de 

todos os campos do saber. Com uma busca rápida em qualquer base de 

dados, se se optar pela busca ao termo democracia, certamente será 

apresentado um arsenal de pesquisas, trabalhos, papers, teses e obras que 

contenham alguma noção ou intersecção com democracia. 

                                                           
1
Sartori (1994) utiliza essa expressão para relatar a oposição da definição do termo democracia 

antes e após o período das Guerras Mundiais. Segundo ele, até o fim da Segunda Guerra 
Mundial, democracia era um termo com identidade básica em que se tinham poucas dúvidas. 
Já no final da década de 40, os políticos e teóricos da política passaram a acusar outros 
regimes de antidemocráticos e se tornaram unânimes em enfatizar que as instituições e teorias 
que defendiam eram democráticas. Assim, o termo democracia se torna universalmente 
honorífico. Nenhuma instituição e/ou regime deixam de enfatizar seu caráter democrático. 
2
Utilizo aqui autores em sentido amplo para me referir a estudiosos da democracia, em especial 

aos que pairam suas reflexões sobre a teoria democrática contemporânea. 
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A ideia de democracia pode ser encarada de tantas maneiras quanto 

tentam significa-la. Mas, o certo é que por mais que existam inúmeras 

definições para democracia, várias delas se contrariam3. No entanto, um 

aspecto interessante que se pode falar em coro único é a valorização da 

igualdade. Claro que aqui estamos falando de igualdade formal, aquela 

prescrita em lei. Isso porque se falarmos em igualdade material, o ‘coro único’ 

deixará de ser único para dar lugar a várias vozes, cada uma defendendo um 

ponto de vista. Algumas dessas vozes falarão que a democracia deve garantir 

igualdade de oportunidades, enquanto outras defenderão que um regime 

democrático deve oportunizar igualdade de condições. 

O debate sobre democracia nos dias de hoje circunda especialmente 

dois aspectos. O primeiro diz respeito à noção que busca seu sentido através 

do caráter etimológico do termo. Democracia, assim, nada mais é do que um 

regime de governo do povo. Desse sentido que advém toda a herança da 

democracia grega. O segundo está intimamente atrelado ao processo eleitoral. 

Democracia é um regime político em que há uma competição eleitoral. O povo 

vota e escolhe seus governantes. 

Ocorre que até mesmo essas duas ideias básicas sobre democracia 

são suscetíveis de problemas. As eleições, desde o tempo da democracia 

grega, sempre foram vistas como mecanismo de desigualdade. A explicação 

para isso reside no fato de que para os gregos, a igualdade entre os cidadãos 

era um pressuposto. Assim, a forma de se escolher os governantes acontecia 

através de sorteio. Seguia-se a seguinte lógica: se todos os cidadãos4 são 

iguais, não há razão para haver uma eleição, que supõe ideia de competição 

pela preferência dos outros. 

Outro fato para reflexão é que em nenhum regime contemporâneo 

considerado democrático, o povo governa de fato. Ainda, na democracia 

clássica, o cidadão tinha voz e era escutado nas tomadas de decisões. 

Enquanto isso, na democracia do hoje, os cidadãos além de não terem voz 

                                                           
3
Exemplo disso pode ser observado entre a ideia liberal-pluralista e a ideia deliberativa de 

democracia. Na primeira, o indivíduo é chamado a atuar no cenário político para decidir através 
do voto, em periodicidade, quem deve governar. Na segunda, o indivíduo deve estar inserido 
em fóruns de discussão e deliberação permanentes para legitimar e construir seus interesses 
através da argumentação. 
4
 O conceito de cidadão na Grécia antiga era restrito e excluía, por exemplo, mulheres, 

escravos e estrangeiros. Os cidadãos eram a menor parte da população. 
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ativa no processo de tomada de decisão, somente são ouvidos nos períodos de 

eleições (MIGUEL, 2002). 

Vivemos então numa época chamada de democracia confusa. O que a 

democracia é não pode ser separado do que a democracia deve ser. Descrição 

e prescrição fazem parte do conceito de democracia para Sartori (1994). Aqui, 

a democracia empírica é a democracia descritiva; e a democracia racional é a 

democracia prescritiva. Para Dahl (2001, p. 37), “quando se discute 

democracia, talvez nada proporcione confusão maior do que o simples fato de 

“democracia” referir-se ao mesmo tempo a um ideal e a uma realidade”. 

Como ponto inicial, temos que o ideal democrático, isto é, o dever ser 

não necessariamente contextualiza a realidade da democracia, ou seja, o é; 

assim como o mundo real democrático não traduz o que de fato uma 

democracia deve ser. Ainda, o resultado final da democracia é estabelecido 

pelas interações entre seus ideais e a sua realidade (SARTORI, 1994). 

A democracia moderna depende da junção de três fatores, sendo: (1) 

procedimentos eleitorais, com periodicidade e disputa de votos; (2) a limitação 

do poder da maioria, para que não se chegue a uma ditadura ou um 

congelamento de ideias por parte dessa; e (3) passagem do poder aos 

representantes5 (SARTORI, 1994). 

Dessa maneira, a democracia representa um regime de governo em 

que ninguém pode se autoproclamar representante do povo, nem ao menos 

detém o poder de maneira perpétua ou hereditária. 

As contribuições teóricas sobre democracia vão de definições mínimas 

até rebuscadas teorias. Utilizando uma primeira definição mínima, a 

democracia pode ser entendida como um conjunto de regras fundamentais que 

se prestam a estabelecer quem está autorizado a tomar as decisões coletivas e 

com quais procedimentos (BOBBIO, 2011). Ainda, podemos falar que a 

democracia é diametralmente oposta a qualquer forma de governo autocrático. 

Mais uma definição básica pode ser descrita como o conjunto dos 

seguintes elementos: (a) voto secreto; (b) sufrágio universal; (c) eleições 

regulares; (d) competição partidária; (e) direito de associação; (f) 

responsabilidade dos executivos. Com alterações miúdas, pode-se falar que a 

                                                           
5
 Essa definição é ancorada pela teoria liberal-pluralista da democracia. 
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grande massa de cientistas políticos aderem a esses critérios para a definição 

de democracia (WEFFORT, 1992). A definição acima utilizada é próxima da 

preconizada por Dahl, em seu clássico, Poliarquia, base de estudos do 

pluralismo na ciência política. 

O imaginário democrático grego, assim como a herança republicana do 

período renascentista influencia de maneira relevante o ideal de democracia 

que temos hoje. Uma forte ideia sobre o período renascentista é o governo da 

lei e liberdades civis (Estado de Direito) como a liberdade de expressão e de 

associação. 

Outro fator de relevo para o que pensamos sobre democracia foi o 

liberalismo clássico. Essa corrente de pensamento influenciou o ideal do 

individualismo, objetivando resguardar os cidadãos de ações absolutistas por 

parte do Estado. Dessa forma, também assentou que as instituições devem ser 

responsivas. O que tinha vez era a escolha individual. O respeito ao indivíduo e 

os direitos individuais são a maior herança do liberalismo. 

Dessa maneira, foi se formando o ideal democrático de hoje. Pode-se 

classificar a democracia através de suas teorias de diversas formas. No 

entanto, esta pesquisa utilizar-se-á de um mapeamento das teorias 

democráticas contemporâneas, adotando-se como base os trabalhos de Miguel 

(2005) e Marques (2007). Falaremos de forma sintética de cinco correntes que, 

se aglutinadas, refletem as discussões teóricas contemporâneas a respeito de 

democracia. São elas: (a) a democracia liberal-pluralista; (b) a democracia 

deliberativa; (c) o republicanismo cívico; (d) a democracia participativa; (e) o 

multiculturalismo. 

A teoria da democracia liberal-pluralista é a que carrega em seu bojo 

as posições mais descritivas dos regimes democráticos, ou seja, aquelas 

posições que se encarregam de dizer o que a democracia é, ao invés do que 

ela deveria ser. O ponto crucial para esta teoria é a preservação dos direitos 

individuais do cidadão, a liberdade individual, regras claras sobre o 

procedimento eleitoral e que haja competição pelo voto. O cidadão é 

consultado no seio do processo eleitoral, mas não governa. 

A corrente predominante de democracia pode ser, de maneira geral, 

caracterizada como a “democracia liberal”, mas a expressão é abrangente 

demais e traz consigo uma forte carga semântica – afinal, o liberalismo é a 
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base comum de quase toda a teoria política contemporânea. O conflito 

potencial entre liberalismo e democracia é um problema teórico e prático de 

suma relevância. Isso porque a indagação primária que se faz é a seguinte: 

como compatibilizar o exercício da soberania popular com a preservação de 

direitos individuais inalienáveis, que se impõem mesmo contra a vontade da 

maioria? O fato de essa tensão permanecer como central na reflexão da 

política contemporânea denota que, ao menos no plano normativo, não 

desejamos abrir mão da democracia, nem do liberalismo. Não há dúvida de 

que as contribuições teóricas de relevo sobre o tema da democracia atual são, 

em grande proporção, herança do liberalismo (MIGUEL, 2014). 

O início desta corrente democrática contemporânea coincide com a 

concepção liberal de democracia estabelecida por Joseph Alois Schumpeter na 

obra Capitalismo, Socialismo e Democracia, de 1942. 

A corrente da democracia deliberativa é apontada hoje como a principal 

teoria crítica à democracia liberal-pluralista. Seu ponto nevrálgico é que as 

decisões devem ser tomadas através de amplo processo de deliberação, 

garantida a participação de todos no debate. Para a corrente da democracia 

deliberativa, diferentemente da democracia liberal-pluralista, os agentes, em 

constante diálogo e deliberação, são capazes de alterarem seu ponto de vista 

e, assim, buscarem um consenso para o debate. Além disso, um importante 

aspecto desta corrente é que ela vê os agentes da deliberação com caráter 

racional, livres de qualquer coerção. 

Nesta perspectiva, a democracia não é simples método para 

agregação de preferências individual, como preconizado pelos teóricos liberais-

pluralistas. Ela é arquitetada pela ampla deliberação de cidadãos, os quais 

participam em espaços próprios e que têm suas preferências 

construídas/moldadas através do debate. 

O que importa para este modelo de democracia é a deliberação sem 

coerção. Os cidadãos são capazes de alterarem suas preferências, desde que 

haja a igualdade de condições e participação no debate. Neste sentido, há a 

busca pela soberania popular, que deve ser efetivada a partir da comunicação 

face a face, com interação real entre os cidadãos. 

Um dos principais autores da democracia deliberativa é o alemão 

Jurgen Habermas. Em suas obras, Habermas se preocupa com a racionalidade 
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comunicativa e a esfera pública, que é um espaço para interação entre os 

cidadãos, diferenciado e separado do Estado, erigindo então uma teoria do 

discurso argumentativo para fundamentar a importância do processo 

deliberativo em seu modelo normativo de democracia. 

No republicanismo cívico, a participação na vida pública é 

caracterizada como um valor em si mesmo. Esta vertente da democracia prega 

a revalorização do sentimento de comunidade. É importante aqui o sentimento 

de pertencer a alguma comunidade. Nesse modelo de democracia, há uma 

revalorização de elementos políticos presentes na democracia clássica grega, 

na democracia romana e do período renascentista, com destaque para as 

noções de comunidade, patriotismo e espírito público. 

Um desses elementos e notoriamente reconhecido como vital para o 

republicanismo cívico é a liberdade ou a feição tomada por essa categoria 

analítica dentro do pensamento político, que pode ser refletida sob dois 

ângulos: liberdade negativa e liberdade positiva6. 

A liberdade negativa é a liberdade aclamada pelo liberalismo clássico e 

pode ser entendida como a ausência de constrangimentos ou obstáculos 

externos potenciais ou interferências às ações dos indivíduos. Para Charles 

Taylor, essa noção de liberdade é um conceito de oportunidade, pois se tem a 

oportunidade de usufruir da liberdade. Enquanto isso, a liberdade positiva 

requer um padrão de exercício na vida pública. Assim, somente através do 

autogoverno e da participação efetiva do cidadão é que se pode falar na 

liberdade positiva. Essa noção de liberdade positiva é um conceito de exercício 

na visão de Taylor, pois para que seja executada, necessita do real e efetivo 

exercício na esfera pública por parte do cidadão (MELO, 2002). 

 A partir da década de 1960, descontentes com o regime liberal e 

insatisfeitos com os contornos delineados pelas teorias democráticas 

alternativas, estudiosos da democracia erigiram um modelo democrático 

baseada na participação cidadã. Para isso, arquitetou-se um modelo de 

democracia no qual o povo passa a ter poder efetivo sob o sistema. A teoria 

democrática participativa indica que os espaços para tomadas de decisões 

                                                           
6
Para melhor entendimento, ver MELO, Marcus André. Republicanismo, Liberalismo e 

Racionalidade. Entre outros, o autor articula com o pensamento de Charles Taylor, Isaiah 
Berlin, Philip Pettit e Quentin Skinner. 
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devem ser ampliados. Para esta teoria, o importante não é somente que o 

cidadão seja chamado a opinar nos períodos eleitorais, mas que ele também 

esteja engajado na vida cotidiana. A participação democrática é fundamental 

para promover a qualificação dos cidadãos. Os cidadãos comuns devem 

ocupar e participar da gestão de empresas, escolas e instituições em geral. Há 

ainda um caráter educativo da participação. Talvez o maior mecanismo prático 

desta corrente hoje seja o orçamento participativo.  

.De maneira oposta à teoria deliberativa e ao republicanismo cívico, a 

teoria da democracia participativa se preocupa em realinhar instituições e em 

ser realizável através do aumento da presença popular na política, mas sem 

buscar o retorno da democracia direta (MIGUEL, 2005). A democracia é 

caracterizada como um processo educativo. O argumento é: quanto mais as 

pessoas participarem da política, desde a base da sociedade, mais elas se 

posicionarão quanto aos assuntos que lhes interessam e mais discernimento 

político elas irão adquirir. Esse argumento também é utilizado para rechaçar a 

apatia política dos cidadãos. 

Dois elementos do pensamento rousseauniano fazem parte do cerne 

democrático participativo, quais sejam: a detecção de desigualdades concretas 

e, por conseguinte, a busca pela igualdade material; e a imprescindibilidade de 

que a democracia seja praticada no cotidiano7. Esses elementos desaguam na 

questão da propriedade privada, que pode ser apontada como a raiz da 

desigualdade de riqueza, pois seus possuidores (capitalistas) detêm o controle 

sobre o processo produtivo, fazendo com que os trabalhadores não possam 

participar das decisões e discussões importantes como a respeito de salário e 

lucro. Com isso, os mecanismos de participação democrática de nada 

adiantariam se instalados junto aos locais de trabalho, pois seriam sempre 

limitados por quem detêm as mazelas do processo de produção. Aqui se 

                                                           
7
Em Rousseau (2011, pp. 99-100), há uma constatação da ideia do autor de prática rotineira de 

democracia. Ao falar que a República Romana era um grande Estado, ele diz: “Que esforço 
não supõe reunir frequentemente o povo imenso dessa capital e suas redondezas? Entretanto, 
passavam poucas semanas sem que o povo romano deixasse de reunir-se, e ainda muitas 
vezes não somente exercia os direitos de soberania, como também uma parte dos do governo. 
Tratava certos negócios, julgava determinadas causas e o povo era na praça pública quase tão 
magistrado como cidadão”. E continua sobre a participação do cidadão: “Além das assembleias 
extraordinárias, que podem ser exigidas por casos imprevistos, é preciso haver outras fixas e 
periódicas (...)”.  
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exterioriza a ideia de incompatibilidade entre o modelo de democracia 

participativa e o capitalismo (MIGUEL, 2005). 

O multiculturalismo é uma vertente mais recente dentro da teoria 

política e seu principal argumento é considerar fundamentais as características 

dos diversos grupos sociais. No multiculturalismo, não somente os indivíduos, 

mas os grupos também são reconhecidos como sujeitos de direito. Esta 

vertente está preocupada com a política das diferenças. O multiculturalismo é 

uma tendência que se assenta na teoria da democracia contemporânea a partir 

da preocupação com a política da diferença. Esta corrente se pauta mais por 

uma teoria de justiça do que por formular um modelo normativo de regime e 

estruturas da democracia na atualidade. 

A arquitetura do liberalismo na democracia, ancorado pela teoria 

liberal-pluralista acima discorrida, mostra-se como caracterizadora do 

individualismo que resguarda os direitos individuais e limitam a atuação 

absolutista do Estado. No pluralismo liberal há uma categorização de grupos 

componentes da sociedade. No entanto, os grupos são somente uma 

agregação de indivíduos e não possuem direitos de cunho coletivo. 

O multiculturalismo é contrário a essa sistemática. Para os 

multiculturalistas, as sociedades contemporâneas cada vez mais serão 

marcadas pela convivência entre pessoas e grupos com valores e interesses 

distintos e conflitantes. Assim, os grupos se definem por um sentido de 

identidade compartilhada e detêm direitos de coletividade (MIGUEL, 2005). 

A visão multiculturalista se faz presente no intuito de desvelar os 

preconceitos e desigualdades perpetrados pelas sociedades contemporâneas 

contra grupos, desqualificando-os de forma sistemática. Com esse 

pressuposto, tem-se uma problemática de como se garantir os direitos desses 

grupos, principalmente focados na igualdade, em tempo de uma construção de 

sociedade cujos cidadãos tenham tamanha diversidade. 

Com o multiculturalismo, ganha fôlego discussões sobre racismo, 

sexismo, imigrantes, homofobia e outras formas de discriminação não 

contempladas por outras teorias da democracia, caracterizando uma 

verdadeira política da diferença, na qual ocorre uma inclusão dos grupos 

sociais que ficam alijados no liberalismo dominante por sua supremacia do 

individualismo (MIGUEL, 2005). 
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Busca-se então dar voz e justiça a grupos oprimidos e dominados, ou 

seja, aqueles em posição de desvantagem estrutural na sociedade. Sob esse 

ideal são erguidos duas categorias de análises que fazem parte de expressiva 

gama de textos sobre o multiculturalismo: a redistribuição e o reconhecimento. 

Ressalta-se, por óbvio, que essa classificação não esgota o debate 

sobre teoria democrática contemporânea. No entanto, é uma escolha que guia 

e demonstra o atual momento da teoria democrática e como isso influencia os 

campos acadêmico e político. 

Fato é que a corrente liberal-pluralista de democracia engloba as 

posições mais descritivas dos regimes políticos democráticos, enquanto que as 

outras vertentes buscam alternativas para este modelo dominante de 

democracia. 

Mais uma questão contemporânea, que se indaga sobre a democracia 

diz respeito à representação. O povo é de fato representado? A democracia 

grega era exercida de maneira direta, ou seja, sem intermediários. Os 

considerados cidadãos decidiam por si mesmos, sem a representação de 

outrem. Para Held (1987) o modelo ateniense clássico de democracia não pode 

ser ampliado e expandido no tempo e no espaço; ele foi desenvolvido em uma 

sociedade coesa e seu desenvolvimento e sucesso à época era relacionado ao 

contexto das cidades-estado e sob as peculiaridades sociais, especialmente à 

definição de quem tinha ou não o status de cidadão. 

A clara exigência de inclusão de amplos setores da sociedade (mesmo 

que de maneira formal) e, consequentemente a maximização dos conflitos de 

interesses se traduz em uma interessante e valiosa dimensão dos regimes 

democráticos contemporâneos. Isso faz com que a experiência democrática 

ateniense não possa ser repetida somente devido aos critérios da expansão do 

território e da população (MIGUEL, 2014). 

 

Democracia e Direitos Humanos 

O sociólogo português Boaventura de Sousa Santos apresenta um 

debate importante sobre a noção de democracia estabelecida na modernidade. 

Partindo da categoria Contrato Social, o autor, em sua obra Reinventar a 

Democracia: entre o pré-contratualismo e o pós-contratualismo (1998), 

argumenta que o contrato social, base da democracia moderna, traduz um 
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paradoxo entre regulação social e emancipação social, expressando as 

contradições entre interesses individuais e vontade coletiva, entre vontades 

particulares e bem comum. 

Em que pese não concordarmos com a visão otimista do autor a 

respeito da possibilidade de reinventar a democracia a partir da construção de 

um novo contrato social, baseado no que ele denomina “sociabilidades 

alternativas”, “reinvenção do trabalho” e “Estado como novíssimo movimento 

social”, a análise apresentada no livro sobre o contrato social na modernidade 

como elemento articulador entre exclusão e a inclusão é valiosa para o que se 

pretende neste trabalho. 

“O contrato social é a metáfora fundadora da racionalidade social e 

política da modernidade ocidental”. (1998, p.2). Embora assentado em critérios 

de inclusão/exclusão, o fundamento da legitimação da contratualização das 

relações econômicas, políticas, sociais e culturais somente é possível pela não 

existência de excluídos. ”Para isso estes últimos são declarados vivos em 

regime de morte civil” (p.3). A lógica operativa e a lógica de legitimação do 

contrato social encontram-se em constante tensão. Todavia, as incongruências 

incorporadas no contrato social não são possíveis de serem enfrentadas no 

âmbito do próprio contrato. Sua gestão controlada funda-se em um regime 

geral de valores (ideia do bem comum); em um sistema comum de medidas 

(como o dinheiro e a mercadoria), e em um espaço-tempo que organiza a 

sociabilidade e a política na modernidade (espaço-tempo estatal e nacional). 

O contrato social objetiva a construção de um paradigma sócio-político 

que produz quatro bens públicos: legitimidade do governo; bem estar 

econômico e social; segurança e identidade coletiva. Esses bens públicos que 

somente são realizáveis em conjunto traduzem formas diferentes de realização 

do bem comum. Desse processo resultam três grandes “constelações 

institucionais”: a socialização da economia, a politização do Estado e a 

nacionalização da identidade nacional com critérios próprios de inclusão e 

exclusão. 

A socialização da economia ficou a cargo do Estado. Coube a ele, por 

exemplo, a regulamentação do tempo de trabalho, das condições de trabalho, 

mediar conflitos, a repressão aos trabalhadores, etc. Nas sociedades 

capitalistas o processo de expansão da capacidade reguladora do Estado 
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ocorreu de duas formas: a emergência do Estado providência no centro do 

sistema, e do Estado desenvolvimentista na periferia, pois ao centralizar o 

processo de socialização da economia o Estado se politiza. Nesta perspectiva, 

a democracia no capitalismo sempre esteve vinculada à socialização da 

economia. A capacidade do Estado em resolver a tensão existente entre 

democracia e capitalismo é que determinará seu grau de legitimidade. A 

nacionalização da identidade cultural diz respeito ao processo pelo qual as 

identidades individuais e coletivas são “territorializadas e temporalizadas” no 

espaço-tempo nacional. 

A socialização da economia foi realizada por meio da exclusão da 

natureza e dos grupos sociais que não tiveram, através do trabalho, acesso à 

cidadania; a politização do Estado exclui toda a esfera não estatal (a 

democracia sintetizou-se ao espaço do Estado); a nacionalização da identidade 

cultural exclui universos simbólicos e tradições diferentes das dos incluídos. 

Segundo Boaventura, o mundo hoje assiste à crise do contrato social e 

a emergência do Fascismo Societal. Isso não significa o retrocesso ao 

fascismo dos anos 30 e 40. O que está surgindo não é um regime político e sim 

um regime social e civilizacional onde não se trata mais de sacrificar a 

democracia em função do capitalismo, mas, de torná-la desnecessária. 

Como ficam os Direitos Humanos nesse contexto? O sociólogo 

português, no artigo Por uma concepção multicultural de direitos humanos 

(1997), adverte que com a crise do ideal da revolução e do socialismo as forças 

progressistas “recorrem aos direitos humanos para reinventar a linguagem da 

emancipação” (1997 p.11). Questiona ainda, se de fato os direitos humanos 

poderão cumprir esse papel. Sua resposta é um “sim muito condicional”. 

Com o objetivo de “identificar as condições em que os direitos 

humanos podem ser colocados ao serviço de uma política emancipatória” 

(p.12), propõe a construção de uma hermenêutica diatópica voltada para o 

multiculturalismo. Para isso, inicia enfatizando as três tensões dialéticas que 

conformam a modernidade ocidental: 1) tensão entre regulação e 

emancipação; 2) Estado e sociedade cível e 3) Estado-nação e globalização. O 

autor informa seus argumentos a partir da análise sobre a globalização, pois 

seria neste contexto que as questões culturais incidem, com mais vigor, nos 

direitos humanos. 
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Para fins desse trabalho, nos interessa, sobretudo, a discussão que o 

autor realiza sobre a não universalização dos direitos humanos na sua 

aplicação, apontando como a universalização é uma questão particular da 

cultura ocidental. São identificados, segundo o autor, quatro regimes 

internacionais de aplicação dos direitos humanos: o europeu; o interamericano; 

o africano e o asiático. Os direitos humanos podem ser concebidos como forma 

de localismo globalizado (globalização hegemônica) ou como cosmopolitismo 

(globalização contra-hegemônica). Para o autor, enquanto os direitos humanos 

forem concebidos como universais eles tenderão a operar como localismo 

globalizado, ou seja, atuar favoravelmente aos interesses econômicos e 

geopolíticos dos Estados capitalistas hegemônicos.  

Para o autor, compete à hermenêutica diatópica transformar os direitos 

humanos “numa política cosmopolita que ligue em rede línguas nativas de 

emancipação, tornando-os mutuamente inteligíveis e traduzíveis” (p.30). Mas, 

isso seria possível a partir de dois imperativos interculturais que devem ser 

aceitos por todos: 1) preferência pela cultura que mais amplie o círculo de 

reciprocidade de direitos, versão que vai longe no reconhecimento do outro; 2)  

“as pessoas e os grupos sociais têm o direito a ser iguais quando a diferença 

os inferioriza, e o direito dede ser diferentes quando a igualdade os 

descaracteriza” (p.30). 

Como o próprio autor afirma esse é um projeto utópico. Na nossa 

perspectiva, vivemos em um contexto de profunda crise do contrato social, 

base da democracia moderna, onde os processos de exclusão sobrepõem aos 

de inclusão. A globalização neoliberal aprofunda os processos de exclusão e 

compromete a credibilidade da operacionalização de direitos humanos. O que 

existe hoje é o predomínio de uma cultura baseada em valores ocidentais cujo 

não reconhecimento do outro, como sujeito de direito, é a tônica. Podemos 

incluir aqui a primeira forma de fascismo societal8 apontada por Boaventura 

que emerge nas democracias modernas em função da sua incapacidade de 

distribuir recursos e oportunidades.  

                                                           
8
 O autor apresenta quatro tipos de Fascismo Societal: o fascismo do apartheid social; o 

fascismo do Estado paralelo; o fascismo parestatal e o fascismo contratual. Não os 
analisaremos neste trabalho. 
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O fascismo societal convive tanto mais facilmente com a democracia 

política quando esta perde a capacidade para redistribuir recursos e 

oportunidades. O fascismo do aphartheid “trata-se da segregação social dos 

excluídos através de uma cartografia urbana dividida em zonas selvagens e 

zonas civilizadas”. Esta noção possibilita pensar a situação do adolescente em 

conflito com a lei no Brasil e as estratégias de punição a eles direcionadas. 

 

Políticas públicas: algumas noções 

O conceito de políticas públicas pode ser estruturado a partir de uma 

derivação de certos atributos, como: (a) a política pública é feita em nome do 

público, ou seja, a sociedade; (b) a política pública é geralmente feita ou 

iniciada pelo governo; (c) a política pública é interpretada e implementada por 

atores públicos e privados; (d) a política é tudo o que o governo pretende fazer; 

(e) e a política é tudo o que o governo escolhe por não fazer. A ideia de 

políticas públicas varia conforme o contexto. No entanto, um conceito inicial 

bastante difundido na teoria diz que política pública é tudo o que o governo faz 

e também tudo o que ele opta por não fazer (BIRKLAND, 2006). 

Neste contexto, a política é entendida como um conjunto de 

procedimentos que expressam uma relação de poder e que se orienta à 

resolução de conflitos no que se refere aos bens públicos. Assim, se constitui 

em instrumento que possibilita resolver conflitos de interesses de maneira não 

violenta (RODRIGUES, 2013). 

Dessa forma, podemos também conceituar políticas públicas como 

sendo: “o processo pelo qual os diversos grupos que compõem a sociedade – 

cujos interesses, valores e objetivos são divergentes – tomam decisões 

coletivas, que condicionam o conjunto dessa sociedade” (RODRIGUES, 2013). 

Portanto, ao tratarmos de políticas públicas, não podemos fechar nossa 

análise somente para leis ou regras advindas do Legislativo ou do Executivo. 

Elas vão além de uma legislação ou de um regulamento, pois envolvem 

também os discursos, os símbolos e as práticas dos atores envolvidos 

(BIRKLAND, 2006). 

As políticas públicas envolvem várias decisões e são o produto da 

política, pois, precisam de um conjunto de estratégias para que sejam 

efetivadas. O que é mais visível a respeito de uma política pública na 
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sociedade é a maneira de sua implementação, porém, para que se chegue 

nesta fase, tem-se que perpassar por um caminho (procedimental) denominado 

estágios do ciclo de política pública9, no qual a etapa da implementação 

aparece posterior à montagem da agenda, à formulação da política pública e à 

tomada de decisão (HOWLETT, RAMESH, PERL, 2013). 

Criadas para responder a determinadas demandas as políticas públicas 

apresentam objetivos gerais e objetivos específicos. Em regra, podemos falar 

que elas são criadas com objetivos gerais de enfrentar algum problema 

reconhecido como socialmente relevante. E têm como objetivos específicos os 

objetivos próprios constantes nas estratégias, linhas de formulação e 

discussões travadas desde o nascedouro da política pública. 

Portanto, uma política pública pode ter o objetivo de melhorar a 

distribuição de renda da população ou de certa camada desta; de qualificar 

jovens para o mercado de trabalho; de melhorar o atendimento da saúde; de 

evitar desmatamento em áreas impróprias; de melhorar o acesso à justiça; de 

acabar com a pobreza e miséria; de fomentar a formação de mestres e 

doutores; de aumentar as vagas para pessoas com deficiência em concursos 

públicos; de melhorar o escoamento e mobilidade urbana; de ‘ressocializar’ 

pessoas que passam pelo sistema carcerário; de aprimorar o acompanhamento 

das medidas socioeducativas; dentre outras tantas hipóteses. 

O que fica claro é que o combustível justificador das políticas públicas 

são os problemas sociais. Porém, as questões sociais não são resolvidas no 

mundo democrático apenas pela sua mera constatação. Há uma série de 

situações, movimentos e estratégias que concorrem para que um problema 

venha a compor a agenda do Estado. Neste artigo, faremos uma breve 

exposição sobre as políticas públicas voltadas para adolescentes que cumprem 

medidas socioeducativas. 

 

O sistema socioeducativo: discussões iniciais  

                                                           
9
Howlett, Ramesh e Perl (2013) separam o ciclo político-administrativo de política pública em 

cinco etapas: montagem da agenda; formulação de políticas; tomada de decisão política; 
implementação de políticas; e avaliação de políticas. Cada uma é aprofundada na teoria de 
política pública e constituem grande nicho de pesquisa. Não abordaremos neste trabalho essas 
nuances. 
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No Brasil, a questão do adolescente infrator teve uma evolução salutar 

ao longo das últimas décadas10, ao menos no que diz respeito às políticas 

públicas, o que podemos notar pelo contraste entre o Código de Menores, de 

1979, e o Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990. 

No Código de Menores, as crianças e os adolescentes não eram 

claramente reconhecidos como sujeitos de direitos, motivo pelo qual as 

punições a eles direcionadas tinham caráter subjetivo; punia-se pelo que se 

era, não pelo ato que se cometeu. O próprio termo “menor”, que até hoje é 

utilizado por grande parte da mídia, pela opinião pública e até mesmo em 

“pesquisas científicas”, tem sua utilização no Brasil associado a certas crianças 

e adolescentes, advindas das classes populares que fazem da rua o ambiente 

de reprodução de suas existências. “Trata-se da criança [e do adolescente] 

cuja existência social e pessoal é reduzida à condição de menoridade, 

passível, por conseguinte, da intervenção “saneadora” das instituições policiais 

de repressão e das instituições de assistência e de reparação social” 

(ADORNO, 1993, p. 184). 

Assim, esse diploma legal da década de 70 era regido pela Doutrina da 

Situação Irregular, pois se reconhecia a criança e o adolescente sob dois 

aspectos: os que eram “normais” e os que estavam em “situação irregular”. 

Entre esta última categoria o “menor carente”, o “menor viciado” e o “menor 

infrator”. 

Com o Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990 e a Constituição 

Federal de 1988, estabeleceu-se a Doutrina da Proteção Integral, consagrando 

às crianças e aos adolescentes normas que os concebe como sujeitos de 

direitos e afirmando que são detentores de direitos próprios e especiais em 

virtude de serem pessoas em desenvolvimento. 

Diante desses últimos marcos normativos, o Estado Brasileiro passou a 

ser referência mundial em critérios formais na temática da proteção à criança e 

ao adolescente, vez que nossa legislação pode ser considerada como 

avançada nessa temática e com preocupação (mesmo que meramente formal) 

em se resguardar o caráter de desenvolvimento peculiar da juventude, bem 

como dissipar a responsabilidade entre a família, a sociedade e o Estado 

                                                           
10

 Referimo-nos inicialmente ao critério de políticas para adolescentes em conflito com a lei, 
especificamente a legislações.  
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quanto entes obrigados a salvaguardar os direitos das crianças e adolescentes, 

como preconiza a Constituição Federal11. 

Diante disso, uma área que exige especial atenção é a dos 

adolescentes em conflito com a lei, ou seja, pessoas em pleno 

desenvolvimento que se encontram em cumprimento de medidas 

socioeducativas, conforme estabelecido pelo ECA e, posteriormente, pelo 

SINASE – Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo12, política pública 

por excelência criada para regulamentar a execução das medidas destinadas a 

adolescentes que pratiquem ato infracional. 

Conforme preceitua o SINASE, há uma divisão de competência entre 

os entes federativos responsáveis por criar, desenvolver e manter os 

programas socioeducativos. Ficou estabelecido que cabe aos Estados a 

execução das medidas socioeducativas em meio fechado – semiliberdade e 

internação, enquanto que a execução das medidas em meio aberto – liberdade 

assistida e prestação de serviço à comunidade – ficam a cargo dos 

Municípios13. 

O SINASE, enquanto política pública que trata dos adolescentes em 

conflito com a lei, é integrado por planos e programas desenvolvidos tanto pela 

União quanto pelos Estados, Distrito Federal e Municípios. Em Goiás, o Plano 

Estadual de Atendimento Socioeducativo exterioriza as ações prioritárias do 

Estado para o atendimento aos adolescentes em cumprimento de medida 

socioeducativa no período de 2015-2024. 

De acordo com esse Plano: 

O objetivo do sistema socioeducativo é articular e integrar todas as 
instâncias públicas governamentais e da sociedade civil na aplicação 
de instrumentos normativos e no funcionamento dos mecanismos de 

                                                           
11

 Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e 
ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 
lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 
familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. 
12

 Lei n. 12.594, de 18 de janeiro de 2012. Art. 1º Esta Lei institui o Sistema Nacional de 
Atendimento Socioeducativo (Sinase) eregulamenta a execução das medidas destinadas a 
adolescente que pratique ato infracional. § 1º Entende-se por Sinase o conjunto ordenado de 
princípios, regras e critérios que envolvem a execução de medidas socioeducativas, incluindo-
se nele, por adesão, os sistemas estaduais, distrital e municipais, bem como todos os planos, 
políticas e programas específicos de atendimento a adolescente em conflito com a lei. 
13

 Art.4º Compete aos Estados: III – criar, desenvolver e manter programas para a execução 
das medidas socioeducativas de semiliberdade e internação. Art. 5º Compete aos Municípios: 
III – criar e manter programas de atendimento para a execução das medidas socioeducativas 
em meio aberto. 
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promoção, defesa e controle para a efetivação dos direitos humanos 
dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa e suas 
famílias. (GOIÁS, 2015, p. 9). [Grifo nosso]. 

Os contrastes entre a efetivação dos direitos humanos dos 

adolescentes e o regime político democrático podem ser observados através 

da realidade demonstrada por dados. Um primeiro exemplo diz respeito à 

superlotação encontrada nos ambientes de execução das medidas 

socioeducativas. Em 2013, a capacidade total de vagas nos estabelecimentos 

inspecionados pelo Ministério Público Brasileiro14 era de 15.414. No entanto, a 

ocupação total dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas 

nestes locais era de 18.378, o que se constata uma superlotação dos 

ambientes destinados a executarem a sanção socioeducativa (CNMP, 2013, p. 

17). 

Esses dados por si só escancaram a não efetivação dos direitos 

humanos dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, pois 

colidem com a sistemática dos princípios e objetivos da Doutrina da Proteção 

Integral, preconizada, como já abordado, como evolucionária ao tratar os 

adolescentes como pessoas que necessitam de salvaguarda especial. 

Ademais, a internação é medida que deve ser tomada como excepcional dentro 

da sistemática do ECA  e do SINASE. Contudo, em 1996, 4.245 jovens 

sofreram medida que privaram e/ou restringiram sua liberdade. No ano de 

2001, foram 13.489; em 2006, 15.426; e em 2011 foram 19.595 jovens (CNMP, 

2013). No entanto, percebe-se que as medidas de privação e restrição da 

liberdade, aplicadas aos adolescentes, têm aumentado exponencialmente com 

o passar dos anos. 

No sistema socioeducativo, a grande maioria dos adolescentes faz 

parte de um mesmo estrato social: são pardos e pretos (75,9%)15 e de família 

de até 3 salários mínimos (85,6%)16 (NECRIVI, 2015). Esses dados corroboram 

o que Boaventura Santos denomina de fascismo do apartheid social, pois fica 

                                                           
14

 Dados extraídos do Relatório da Infância e Juventude – Resolução nº 67/2011: Um olhar 
mais atento às unidades de internação e semiliberdade para adolescentes, do Conselho 
Nacional do Ministério Público. Aqui, os números de estabelecimentos referem-se somente às 
unidades de internação que foram inspecionadas pelo Ministério Público. 
15

 Referência aos centros de internação em Goiás no ano de 2013. 
16

 Referência à renda familiar de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas 
em meio aberto, em 2013, em Goiânia. 
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claro que a política do sistema socioeducativo é estruturada para adolescentes 

não brancos, com baixa renda familiar. 

Apesar de a lei instituidora do SINASE trazer um capítulo com a 

previsão da capacitação para o trabalho através de cursos profissionalizantes, 

ela somente faculta a oferta de vagas pelas escolas do Senai, Senac, Senar e 

Senat aos usuários do sistema de medidas socioeducativas17. Assim, são 

assustadores os dados sobre o índice dos adolescentes em conflito com a lei 

que frequentaram algum curso profissionalizante. No ano de 2012, em Goiânia, 

94,8% dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa em meio 

aberto não frequentaram curso profissionalizante. A porcentagem, em 2013, 

praticamente não variou, ficando em 94,9% (NECRIVI, 2015). 

Esses dados também se mostram reveladores, pois trazem à tona a 

realidade de que as escolhas nas políticas públicas em um ambiente 

democrático nem sempre estão consonância com a efetivação dos direitos 

humanos.  

Essa tensão permanente entre a ideia de democracia e a ideia da 

efetivação da universalidade dos direitos humanos se mostra um campo aberto 

e profícuo para o debate na academia e na sociedade. 

 

Direitos e deveres das crianças e adolescentes no Brasil: 

considerações finais 

A responsabilidade penal das crianças e dos adolescentes no Brasil 

está presente desde as Ordenanças Filipinas, onde a imputabilidade penal 

iniciava-se aos sete anos, eximindo-se o menor da pena de morte e 

concedendo-lhe redução da pena. O Código Penal de 1830 preconizava que os 

menores de 14 anos não poderiam ser julgados como criminosos. No caso de 

cometem algum delito de forma premeditada, entre os 7 e 14 anos, seriam 

recolhidos em casas de correção. No Código Penal do Brasil de 1890 a 

imputabilidade penal plena a partir dos 14 anos de idades. O Código de 

Menores Mello Mattos estabeleceu que o menor abandonado ou delinquente, 

menor de 18 anos e maior de 14 anos a responda a processo especial 

                                                           
17

Exemplo disso está no art. 77 da Lei n. 12.594/2012. As escolas do Senac poderão ofertar 
vagas aos usuários do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase) nas 
condições a serem dispostas em instrumentos de cooperação celebrados entre os operadores 
do Senac e os gestores dos Sistemas de Atendimento Socioeducativo locais. [Grifo nosso]. 
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(mecanismos de tutela, guarda, vigilância, reeducação, reabilitação). No 

Código Penal de 1940 a imputabilidade penal permaneceu fixada aos 18 anos. 

O Código de Menores de 1979 e a Reforma Penal de 1984 mantiveram a 

imputabilidade penal aos 18 anos18. 

As estratégias de controle e punição direcionadas aos “menores” no 

Brasil foram estabelecidas, inicialmente, a partir do projeto de construção do 

Estado-nação. Nesta perspectiva, será o paradigma da situação irregular que 

informará os recursos punitivos. Os jovens negros, pobres e segregados, 

constituíam-se a grande ameaça à consolidação da nação, idealizado no 

modelo europeu de modernidade. Políticas assistenciais e sistema punitivo são 

conjugados no estabelecimento de mecanismos de controle sobre essa 

população. 

A Assembleia Geral das Nações Unidas em 20 de novembro de 1989 

aprovou o mais importante documento internacional referente aos direitos da 

criança e do adolescente O Direito da Criança (adotada pela Assembleia das 

Nações Unidas em 20 de novembro de 1959), onde se estabelece a Doutrina 

da Proteção Integral. Esta normativa internacional determina que criança e o 

adolescente sejam sujeitos de direito, e não mais objetos da norma, revogando, 

desta forma, a arcaica concepção tutelar do menor em situação irregular. Os 

movimentos sociais e as organizações não governamentais empreenderam 

crescentes mobilizações em prol dos direitos das crianças e dos adolescentes. 

No Brasil, em consonância com movimentos internacionais, a 

Constituição Federal de 1988, conhecida "Constituição Cidadã", centra-se nas 

questões mundialmente debatidas, no que se refere aos direitos humanos. O 

movimento denominado "A Criança e o Constituinte", voltado para a defesa dos 

direitos da criança e adolescentes contribuiu de maneira importante para que a 

nova Constituição se antecipasse à Convenção das Nações Unidas de Direito 

da Criança, aderindo integralmente à Doutrina da Proteção Integral.  

 O Estatuto da Criança e do Adolescente (1990) materializou e 

regulamentou a Doutrina da Proteção Integral sintetizando uma importante 

transformação paradigmática à questão da criança e do adolescente no Brasil, 

ao revogar o Código de Menores. O ECA propõe uma nova concepção de 

                                                           
18

 https://www.mprs.mp.br/infancia/doutrina/id186.htm acesso em 29-10-2015. 

https://www.mprs.mp.br/infancia/doutrina/id186.htm
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criança e adolescente e desenha uma nova relação do Estado com essa 

população. A ideia de ressocialização é substituída pela ideia de socialização 

quando se trata de adolescentes que praticam atos infracionais. A eles são 

direcionadas medidas de caráter pedagógico, por entender-se que ainda estão 

em processo de socialização e desenvolvimento. 

Todavia, na sociedade capitalista existe uma tensão dialética entre o 

Estado e a sociedade civil (Boaventura, 1997) e, os direitos humanos estão no 

cerne desta tensão. A primeira geração de direitos humanos é resultado da luta 

da sociedade civil contra o Estado, enquanto os de segunda e terceira geração 

deverão ser garantidos por ele. Ocorre que o adolescente em conflito com a lei, 

assim como parte considerável da população brasileira, não tem acesso a tais 

direitos. Neste sentido, percebe-se que o Estado adota uma postura 

contraditória. Ao mesmo tempo em que justifica um discurso de inclusão, por 

meio de leis e políticas que protegem a criança e a juventude; promove a 

exclusão destes ao não estabelecer mecanismos que garantam a aplicação 

das normas e a concretização das políticas públicas. Esse paradoxo - 

inclusão/exclusão - longe de constituir-se em uma distorção, é inerente à 

racionalidade do Estado democrático nas sociedades capitalistas. 
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