
Governantes em Conflito com a Lei

Oto de Quadros1

Até a promulgação da Constituição de 1988 e o advento do Estatuto da 
Criança e do Adolescente, as normas fundamentadas na doutrina da situação 
irregular tratavam crianças e adolescentes como objeto da atenção do Estado: 
lhes destinava a repressão policial,  no caso de cometimento de crimes, e a 
filantropia,  no  de abandono.  A revogação do Código de menores implica  a 
adoção de paradigma novo, que necessita ser conhecido, estudado, efetivado. 
Há  necessidade,  inclusive,  de  adoção  de  linguagem  adequada  à  pessoa 
criança ou adolescente. Por isso, logo a sociedade civil organizada propôs que 
fosse abandonado o termo «menor» para se referir a crianças e adolescentes.

A  Socióloga  e  Doutora  em  Ciência  Política  MARIA  DA  GLÓRIA 
MARCONDES GOHN ensina que,  no  imaginário  da  população brasileira,  o 
termo  «menor»  se  refere  a  uma  parcela  bem  definida  das  crianças  e 
adolescentes: é a parcela pobre, das camadas populares, vítimas da situação 
socioeconômica, submetida aos mais diversos tipos de violência, abrangendo o 
universo doméstico e a rua; das instituições que, em princípio, deveriam cuidar 
de  seu  bem  estar  à  escola;  do  subemprego,  quando  existe,  à  exploração 
completa  de  seu  trabalho,  sem  nenhuma  remuneração.  As  crianças  e 
adolescentes das camadas média e alta da população nunca são designadas 
como «menores». Sua identidade e estatuto social são outros. Associadas ao 
termo  «menor»,  outras  representações  permeiam  o  imaginário  social,  tais 
como:  infrator,  trombadinha,  moleque  de  rua,  marginal,  ladrãozinho,  pivete, 
batedor de carteira, pixote, delinquente, abandonado, etc. Os órgão públicos 
contribuíram muito para a estigmatização da infância pobre no Brasil. Também 
na terminologia das leis, decretos, programas e instituições o segmento social 
das  crianças  e  adolescentes  na  faixa  da  pobreza  aparece  como:  carente, 
abandonado,  desassistido,  desamparado,  infrator,  crianças  de  conduta 
antissocial,  menores  em  situação  de  risco,  etc  (GOHN,  Maria  da  Glória 
Marcondes.  Os sem-terra, ongs e cidadania.  3.ed. São Paulo: Cortez, 2003, 
p.112).

Conforme  registra  o  «glossário»  da  Agência  de  Notícias  do  Direito  da 
Infância - Andi - «menor» é um termo de sentido vago, utilizado para definir a 
pessoa menor de idade. Historicamente revestiu-se de um sentido pejorativo 
para  designar  crianças  e  adolescentes  a  partir  de  suas  necessidades  ou 
comportamento (menor infrator,  menor carente, menor abandonado).  Com o 
rompimento feito pela Constituição de 1988, o conceito tornou-se inapropriado 
e  foi  superado  pela  atual  legislação  nacional  e  internacional  que  garante 
direitos a crianças e adolescentes, com fundamento nos princípios do interesse 
superior e da proteção integral. O termo «menor», isolado, sem referência a 
idade, não é encontrado, nem na Constituição, nem no Estatuto da Criança e 
do Adolescente. O termo remete à antiga doutrina da situação irregular que 
inspirou o Código de Menores. Por isso, e por ser discriminatório, pejorativo e 
dirigido apenas a crianças e adolescentes pobres, negros, em situação de rua, 
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que cometem atos infracionais, foi banido do vocabulário de quem defende os 
direitos  da  criança  e  do  adolescente.  Os  termos  adequados  são  criança, 
adolescente, menino, menina, jovem. Diversos meios de comunicação ainda 
insistem em utilizar o termo «menor» em textos e títulos, contribuindo para a 
perpetuação de um conceito  preconceituoso e conservador.  Muitas vezes o 
termo vem ainda  acrescido  de  outros  igualmente  ofensivos  à  criança e  ao 
adolescente, como carente, abandonado, delinqüente, pivete.

E a própria Andi demonstra a utilização desse termo com sentido pejorativo 
ao analisar a cobertura jornalística latinoamericana:

 
Vale exemplificar: uma das constatações mais alarmantes reveladas pelo 

presente  levantamento  foi  o  uso  disseminado  de  termos  pejorativos  e 
ultrajantes para se referir a crianças e adolescentes. Mais de 30% dos textos 
sobre violência monitorados segundo a metodologia da Rede ANDI mencionam 
expressões como “menores”,  “delinqüentes”,  “bandidos”  e  “aidéticos”,  sendo 
que o país com o melhor desempenho – ou seja, que menos utilizou esses 
termos – foi o Brasil. Mesmo assim, cerca de 10% das notícias publicadas pela 
imprensa  brasileira  sobre  violência  abusam  de  palavras  que  revelam 
preconceito contra o público infantojuvenil.

Em todo o continente, o termo mais corriqueiro, dentre os muitos presentes 
na  cobertura,  é  “menor”.  Em  sua  faceta  mais  perversa,  seu  uso  termina 
contribuindo  para  realçar  a  fronteira  da  desigualdade  social,  definindo  dois 
universos: o das crianças e dos “menores” – este último, é claro, abrigando os 
filhos das famílias de camadas economicamente mais desfavorecidas. (ANDI e 
Rede ANDI América Latina.  Direitos, infância e agenda pública: uma análise  
comparativa da cobertura jornalística latino-americana. Brasília: ANDI, 2007, p. 
46).

 Assim como os meios de comunicação, profissionais do Direito e de outras 
áreas do conhecimento também insistem em utilizar o termo «menor». Basta 
que se preste atenção nas manifestações e decisões em processos de varas 
de família e de varas criminais. Outros, esforçando-se para acertar e sem a 
devida  atenção  para  a  História  da  construção  do  Direito  da  Criança  e  do 
Adolescente,  criaram expressões  para  se  referir  ao  adolescente  a  quem é 
atribuída a autoria de um ato infracional, terminologia utilizada pelo Estatuto da 
Criança e do Adolescente. Surgiram «adolescente infrator» e «adolescente em 
conflito com a lei», por exemplo.

Mas, assim como as anteriores, nenhuma dessas expressões é adequada. 
Seria de bom aviso ficarmos com as palavras previstas na lei feita com estudo 
e cuidado. O adolescente, pessoa em desenvolvimento, possuidor de direitos 
que,  eventualmente,  comete  um  ato  infracional,  não  é  «menor»,  não  é 
«adolescente  infrator»,  não  é  «adolescente  em  conflito  com  a  lei».  É 
adolescente a quem é atribuída a autoria de um ato infracional e que, nessa 
condição,  possui  direito  ao  devido  processo  constitucional.  Se  vier  a  ser 
considerado autor do mencionado ato infracional e lhe for aplicada uma medida 
socioducativa também há necessidade de dizer adequadamente: adolescente a 
quem  foi  aplicada  medida  socioeducativa  de  advertência,  de  obrigação  de 
reparar o dano, de liberdade assistida, de prestação de serviços à comunidade, 



de inserção em regime de semiliberdade e de internação em estabelecimento 
educacional,  conforme  o  caso.  Nesse  sentido,  Wanderlino  Nogueira  Neto 
afirma que a categoria «adolescente infrator» não existe, fazendo menção à 
precisão do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Se referir  à  criança como criança e  ao adolescente  como adolescente, 
assim  como  utilizar  as  palavras  adequadas  para  se  comunicar,  não  é 
preciosismo.  É  comprometimento.  É  garantia  de  direitos  da  pessoa.  Em 
qualquer meio em que nos encontrarmos, se prestarmos atenção à linguagem 
utilizada, perceberemos se quem está falando conhece ou não o paradigma da 
proteção integral e as idéias que defende. Mas há muitos que ainda trabalham 
propositalmente com o paradigma menorista de antes da Constituição de 1988 
e do Estatuto da Criança e do Adolescente.

A propósito, em 15 de julho de 2008, em um debate promovido pelo jornal  
Correio Braziliense, uma jovem do Movimento Nacional de Meninos e Meninas 
de Rua - MNMMR - formulou uma pergunta, mais ou menos assim: «– Vocês,  
autoridades,  estão falando tanto  em adolescente  em conflito  com a lei...  A 
Constituição de 1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente ainda não são 
cumpridos. Não acham que as autoridades que deveriam cumprir a lei e não 
cumprem também não estão em conflito com a lei?».

De fato. Infelizmente, mais de 20 anos depois da promulgação do Estatuto 
da Criança e do Adolescente, mais de 22 anos da Constituição Federal, mais 
de 17 anos da Lei Orgânica do Distrito Federal, a prioridade constitucional para 
crianças e adolescentes ainda não é uma realidade. Muitos governantes não 
dão a mínima importância à prioridade absoluta à criança e ao adolescente. 
Com a falácia de que foram eleitos para governar, preferem construir obras 
faraônicas,  enfeitar  as  ruas,  fazer  espetáculos  generosamente  pagos  com 
dinheiro público, como a Copa de 2014, a Olimpíada de 2016, festas e shows, 
por  exemplo,  sem  falar  nos  desvios  de  recursos  públicos  e  na  corrupção. 
Muitos já em final  de mandato  fazem de conta que não existe  uma política 
pública prevista na Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente que 
deve ser executada antes de qualquer plano de governo ou projeto pessoal.  
Nem  mesmo  os  recursos  mínimos  previstos  no  orçamento  são  investidos. 
Desprezam  as  deliberações  dos  conselhos  dos  direitos  da  criança  e  do 
adolescente.  Evidentemente,  esses  governantes  estão  em  conflito  com  a 
Constituição  Federal  e  com o  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente.  Não 
perdem  por  esperar  o  enquadramento  da  conduta  na  Lei  de  Improbidade 
Administrativa.
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