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Resumo: Análise sociojurídica de elementos do Estado Democrático de Di-
reito, do Estado Social e do Estado do Controle Social presentes no ordena-
mento constitucional e legal para a infância no Brasil e, também, de repre-
sentações de Estado-Governo, de Estado-Direito e de Estado-Poder Público 
no conjunto de discursos dos sujeitos do processo de implementação do 
Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Palavras-chave: direitos humanos; direitos da criança e do adolescente; 
Estado e sociedade.

Abstract: Socio-juridical analysis of elements pertaining to the Democratic 

State of Law, the Welfare State and the Social Control State, which are pre-

sent in the constitutional law and in the legal ordinance dedicated to the chil-

dhood protection in Brazil and, also, in the representations fo the State and 

the Government, the State and the Law, and of the State and the Public Order 

in the set of discourses of the subjects of the implementation process of the 

Child and Adolescent Statute.

Key words: human rights; children rights.

Introdução

Este artigo é dedicado, em primeiro lugar, a analisar elementos 
de distintos modelos de Estado que se expressam no ordena-
mento jurídico brasileiro, destacando-se o Estado Democrático 
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o de Direito, o Estado Social e o Estado do Controle Social. Em se-
gundo lugar, trata de examinar três representações de ordem 
empírica nos discursos dos sujeitos da rede de implementação 
!"##"#$!%&"%'(#)$*+"$#,($-$%!".'%/%0-1,($!($2#'-!($0(3$($4(5"&-
no, com o direito e com a sociedade, nas políticas de proteção 
integral da infância brasileira. 

6$(78"'%5($!"#'-$ &"5%#,($9$ &"0(.:"0"&)$.(#$!%#0+&#(#$0(.#'%'+-
cional e jurídico para a infância brasileira, aspectos que possam 
0(./%4+&-&$+3$0(.'";'($4"&-<$=-&-$-$%3=<"3".'-1,($!(#$!%&"%-
'(#$!-#$0&%-.1-#$.($>&-#%<)$.+3$=-.(&-3-$-37?4+($!"$5-<(&"#$
e princípios que, em última análise, emoldura as peculiaridades 
!($3(!"<($ 7&-#%<"%&($ !"$ =&('"1,($ %.'"4&-<$ ")$ 3-%#$ "#="0%/%0--
3".'")$!"$8+#'%1-$8+5".%<@$

A!".'%/%0-&$=<+&-<%!-!"#$"$-37%4+%!-!"#$.(#$!%#0+&#(#$!"$2#'--
do que fundamentam o Estatuto da Criança e do Adolescente – 
2BC$D$#%4.%/%0-$&"0(.:"0"&$($0-&E'"&$'&%!%3".#%(.-<$!($!%#0+&#($
jurídico e a natureza cultural do Estado.1$F-#$'-3793$#%4.%/%0-$
-##+3%&$ *+"$ +3$ 0(.8+.'($ !"$ 5-<(&"#$ "$ =&%.0?=%(#$ D$ 0(.'&-!%-
tórios, mas não necessariamente excludentes – fundamentam 
'-.'($-$.(&3-'%5%!-!"$0(3($-$%.#'%'+0%(.-<%!-!"@2$C$"##"#$5-<(-
res e princípios, assumidos por diferentes forças sociais, deno-
mina-se representações, no sentido de discursos em ação, que 
0(";%#'"3$.(#$ !%#0+&#(#$ 8+&?!%0(#)$ %./<+".0%-.!($.-#$ !"0%#G"#$
judiciais, no cumprimento das normas e nos processos de im-
plementação dos direitos.

6#$5-<(&"#$H0(.0"%'($-;%(<I4%0()$ %#'($9)$!-$(&!"3$!($7"3J$"$(#$
=&%.0?=%(#$H0(.0"%'($!"(.'(<I4%0()$%#'($9)$!"$3-.!-'()$!-$(&!"3$
!($ !"5"&$ #"&J$ 5%.0+<-3K#"$ "3$!(%#$ #".'%!(#$ HCL2MN)$ OPPQ)$ =@$
ORSKOTQJ@$U(&$+3$<-!()$=(!"3$0(<%!%&$.+3$3"#3($(&!".-3".-
'($"$#,($=-##?5"%#$!"$=(.!"&-1,(@3$ $U(&$(+'&()$($0+3=&%3".'($
4&-!+-<$!(#$=&%.0?=%(#$"*+%5-<"$V$&"-<%W-1,($4&-!+-<$!(#$5-<(&"#$
correspondentes.4  

C$0(";%#'X.0%-$!"$5-<(&"#$"$=&%.0?=%(#$.,($9$0-#($-=".-#$!"$=(.-
deração como uma técnica jurídica de decisão, mas, também, é 
causa e circunstância de disputas políticas e sociais que condi-
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o0%(.-3$ (#$ =&(0"##(#$ !"$ &"-<%W-1,($ !(#$ !%&"%'(#$ H>6YCZA[2\)$
]^^O)$=@$RSKPJ@$C##%3)$-3=<%-K#"$-$5%#,($!-$0:-3-!-$%."5%'E5"<$"$
#-+!E5"<$_!+0'%7%<%!-!"`$!($[%&"%'()$=-&-$+3$=(.'($!"$5%#'-$3-%#$
sociológico, isto é, não tão enfocado na questão da decisão judi-
0%-<$H-<5($!-#$0&?'%0-#$3-%#$0(.'+.!".'"#J)5 mas na coexistência 
!"$5-<(&"#$"$=&%.0?=%(#$0(3($!"0(&&X.0%-$"$";=&"##,($!-$=<+&--
lidade correspondente na sociedade. 

Y,($ #"$ '&-'-)$ =(&'-.'()$ !-#$ 0(.#"*+X.0%-#$ !-$ =<+&-<%!-!"$ !"$
5-<(&"#$"$=&%.0?=%(#$.-$B(.#'%'+%1,($"$.($2BC$=-&-$($=&(0"##($
de decisão judicial e, sim, de compreender essa coexistência 
de representações de Estado e sua expressão nos processos de 
%3=<"3".'-1,($!"##"#$!%&"%'(#$ *+"$ ".5(<5")$ ."0"##-&%-3".'")$
componentes sociais e políticos, que extrapolam o âmbito da 
-'%5%!-!"$"#'&%'-3".'"$8+!%0%-<@

6$=&I=&%($ a-4&-7"<#bc$ HOPPQ)$ =@$ OTKdJ$ 0(3".'-$ *+"$ -$ 0(";%#-
'X.0%-$!"$5-<(&"#$"$=&%.0?=%(#$9$0(.!%1,($!"$<"4%'%3%!-!"$0(.#-
titucional, a partir da compatibilidade com sua base material, 
."0"##-&%-3".'"$=<+&-<@$6$=<+&-<%#3($!"$=&%.0?=%(#$"$5-<(&"#$9$
0-&-0'"&?#'%0-$!-$0(.5%5X.0%-$0(<"'%5-$-'+-<$")$=(&'-.'()$-$-#=%-
&-1,($!-$ #-<5-4+-&!-$!-$ #%3+<'-."%!-!"$9$ %."&".'"$ -($2#'-!($
Democrático de Direito.d$Y%##($0(.#%#'"$'-.'($-$%."5%'-7%<%!-!"$
como a necessidade de considerar as aparentes ambiguidades 
conceituais no ordenamento jurídico como expressões dessa 
=<+&-<%!-!"$")$0(.#"*+".'"3".'")$.,($0(3($_!"e"%'(#`$(+$<-0+-
.-#)$3-#$ #%3$ 0(3($"#=-1(#$ 0(.'&-!%'I&%(#$!"$!%#=+'-#$!"$ 5--
lores e princípios expressos nas leis. Como ensina Zagrebelsky 
HOPPQJ)$=(&'-.'()$-$=<+&-<%!-!"$8+&?!%0-$9$(&%4%.-!-$.-$=<+&-<%-
dade social.Q

F-#$"##-$0(";%#'X.0%-)$ 0"&'-3".'")$.,($9$=-0?/%0-$"$#"$";=&"#-
#-)$.($(&!".-3".'($ 8+&?!%0()$-'&-59#$!"$0(.0"%'(#$-37?4+(#$"$
.(&3-#$-7"&'-#)$";=&"##G"#$!"$0(./<%'(#$#(0%-%#$"$=(<?'%0(#$.(#$
=&(0"##(#$!"$e(&3+<-1,($"$!"$="&3-.".'"$&"5%#,($"$%3=<"3".-
'-1,($!-#$<"%#@$6$*+"$"#'E$"3$8(4($#,($!%#=+'-#$="<-$:"4"3(.%-$
!"$=&(8"'(#$!"$#(0%"!-!")$-'&-59#$!-$.(&3-'%5%!-!"$"$!-$0(.#"-
quente institucionalidade.
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o As consequências para os processos de implementação dos 
direitos relacionam-se com a capacidade de representá-los de 
e(&3-$_=(##%7%<%#'- )̀$(+$#"8-)$!"$0(.'-&$0(3$-$=<+&-<%!-!")$.,($
como disputa de projetos, mas como complementaridade entre 
-=&(;%3-1G"#$"$0(.'&-!%1G"#$HaCfg2>2L\hN)$OPPQ)$=@$OQJ@$iE$
críticas de que, para a decisão judicial, essa consequência é peri-
4(#-@$F-#)$=-&-$0(3=&"".!"&$"$5%#+-<%W-&$-<'"&.-'%5-#$!"$%3=<"-
mentação de políticas de realização de direitos, o perigo seria o 
(=(#'()$=(%#$-$=<+&-<%!-!"$.-$#(0%"!-!"$";%4"$+3-$/<";%7%<%!-!"$
.(#$=&(4&-3-#$*+")$!"$-<4+3-$e(&3-)$5%#-3$."<-$%.'"&5%&@$2##-$
=(##%7%<%!-!"$ 0(.0&"'%W-K#"$ .,($ #(3".'"$ .-$ :"'"&(4"."%!-!"$
!(#$0(.'"j!(#$!-#$ <"%#)$3-#)$ '-3793)$.-$=+<5"&%W-1,($!"$.(&-
3-#$ "3$ !%5"&#-#$ <"%#)$ .+3-$ -5-<-.0:"$ <"4%#<-'%5-$ *+"$ -'".!"$
a essa aspiração de pluralidade sob o mesmo ordenamento 
0(.#'%'+0%(.-<$H%!"3)$=@$RQJ@$C#$<"%#$'-3793$#,()$=(&'-.'()$3--
.%e"#'-1G"#$ "3$ .?5"<$ .(&3-'%5($ !"$ !%#=+'-#$ "$ -0(&!(#$ #(0%-%#$
e políticos e, nesse sentido, são permanentes instrumentos de 
0(.'%.+-1,($!"##"#$0(./<%'(#@$2##-#$!%#=+'-#$3-%#$(+$3".(#$";-
=<?0%'-#$(+$%3=<?0%'-#$0(.!%0%(.-3)$".',()$"##-$:"'"&(4"."%!-!"$
!"$5-<(&"#$"$=&%.0?=%(#$=&"#".'"#$.-#$.(&3-#$8+&?!%0-#$H%7%!"3)$
OPPQ)$=@$RSJ@$

É assim que a Constituição do Brasil e o Estatuto da Criança e 
do Adolescente expressam conjuntos contraditórios de projetos 
!"$#(0%"!-!")$0("&".'"3".'"$0(3$-$&"-<%!-!"$:%#'I&%0(K#(0%-<$"$
com as correlações de forças que determinaram a elaboração e 
%./<+".0%-3$"3$#+-$%3=<"3".'-1,(@

C$=-&'%&$!"##"$7&"5"$3-&0($0(.0"%'+-<)$=(!"3K#"$%!".'%/%0-&)$"3$
primeiro lugar, elementos de três modelos de Estado que coe-
xistem de forma ambígua no discurso legal e nos processos de 
implementação do ECA: O Estado Democrático de Direito, o Es-
'-!($\(0%-<$"$($2#'-!($!($B(.'&(<"$\(0%-<@$U(!"3K#")$'-3793)$5%-
#+-<%W-&$&"=&"#".'-1G"#$!"$2#'-!()$0(<:%!-#$"3$="#*+%#-$"3=?-
&%0-)$*+"$%./<+".0%-3$"$!"%;-3K#"$%./<+".0%-&$="<(#$=&(0"##(#$!"$
%3=<"3".'-1,($!($2BC$.($g%($f&-.!"$!($\+<k$6$2#'-!(K[%&"%'()$
2#'-!(Kf(5"&.( e o Esta!(KU(!"&$Uj7<%0(@$
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o1. Modelos de Estado na Constituição e no ECA

1.1. Estado Democrático de Direito e o garantismo

O Brasil constitui-se, formalmente, como Estado Democrático 
!"$[%&"%'($")$0(3($'-<)$=(#%'%5-$(#$!%&"%'(#$e+.!-3".'-%#$"$-$=-&-
ticipação como dois pilares do projeto de sociedade que aspira.8 
2.'&"'-.'()$-$X.e-#"$!%#0+&#%5-$"$%.#'%'+0%(.-<$!($3(!"<($!"3(-
0&E'%0($7&-#%<"%&($9$=(#'-$#(7&"$-$!%3".#,($=-&'%0%=-'%5-@$

6$0(.0"%'($3-%#$-3=<()$=&(=(#'($=(&$B-.('%<:($HOPPPJ)$!"$2#-
tado Constitucional de Direito Democrático e Social Ambiental-
mente Sustentado, engloba, entre outras, as dimensões garan-
'%#'-)$=-&'%0%=-'%5-$"$!"$8+#'%1-$#(0%-<@$Y"##"$#".'%!()$9$&"e"&X.0%-$
para a abordagem deste estudo, na medida em que permite 
5%#+-<%W-&$-#$X.e-#"#$*+"$0-&-0'"&%W-3$($3(!"<($7&-#%<"%&($!"$
<"4%#<-1,($!-$=&('"1,($!(#$!%&"%'(#$:+3-.(#$")$3-%#$"#="0%/%0--
mente, das crianças e dos adolescentes.

 O discurso do Estado Democrático de Direito, em sua dimensão 
garantista, presente na Constituição Federal, garante os direitos 
"$&"=&(!+WK#")$.($2#'-'+'($!-$B&%-.1-$"$!($C!(<"#0".'")$-'&-59#$
!($&"0(.:"0%3".'($!"$+3$.(5($#+8"%'($!"$!%&"%'(#$"$!"$!"0(&-
rentes compromissos do Estado, da sociedade e da família para 
#+-$=&('"1,(@$6$2BC$&"/<"'"$-$3"#3-$<I4%0-$!-$B(.#'%'+%1,($l"-
deral, no que diz respeito ao discurso ao mesmo tempo garan-
tista – oriundo do conceito de Estado Constitucional de Direito 
Hl2ggCm6LA)$OPPdJ$(+$#%3=<"#3".'"$2#'-!($!"$[%&"%'($HBCY6-
nALi6)$OPPP)$=@$SK]QJ$"$=-&'%0%=-'%5()$(&%4%.-!($="<($!%#0+&#($
!($2#'-!($["3(0&E'%0($!"$[%&"%'($ H[ACa)$OPS]J$(+$2#'-!($!"$
[%&"%'($["3(0&E'%0($HBCY6nALi6)$OPPP)$=@$]PJ@P 

C$!%4.%!-!"$!-$="##(-)$-$<%7"&!-!"$"$-$%4+-<!-!"$#,($'&X#$5-<(-
res básicos que constituem o Estado Democrático de Direito, 
resumindo a centralidade na pessoa como eixo que estrutura 
'(!($($(&!".-3".'($.(&3-'%5($HU2oC$lg2Ag2)$OPPQ)$=@$S]K
QJ@$C$<%7"&!-!"$9$+3$5-<(&$#(0%-<$"$=(<?'%0($3-%#$!($*+"$3"&($
&"/<";($!"$+3-$0(.0"=1,($%.!%5%!+-<%#'-)$".*+-.'($-$%4+-<!--
de é expressa em dois princípios: formal ou jurídica, por um 

 

 



90

Ca
de

rn
os

 d
a 

Es
co

la
 d

o 
Le

gi
sl

at
iv

o <-!()$"$#+7#'-.0%-<$(+$#(0%-<)$=(&$(+'&($Hl2ggCm6LA)$OPPQ)$p. 
P^QKSJ.10 A criança e o adolescente integram o conjunto de sujei-
tos de direitos, por força do princípio da igualdade jurídica que 
%3="&-$ ."##"$ 3(!"<($ !"$ 2#'-!(@$ 2.'&"'-.'()$ "##"$ &"0(.:"0%-
3".'($.,($0(&&"#=(.!")$."0"##-&%-3".'")$V$%4+-<!-!"$!"$e-'(@$11

C$=-&'%0%=-1,($9$&"e"&%!-$-($!"5"&$!($2#'-!()$!-$#(0%"!-!"$"$!-$
e-3?<%-$!"$4-&-.'%&$(#$!%&"%'(#$-/%&3-!(#$.($2BC$"$!"#!(7&-K#"$
.-$ =(#%'%5-1,($ !"$ +3$ 0(3=<";($ %.#'%'+0%(.-<$ =j7<%0(p=&%5-!($
para dar conta da sua implementação. Expressa-se mais como 
=&%.0?=%($!"$(&4-.%W-1,($!($2#'-!($"$!-$#(0%"!-!")$-'&-59#$!(#$
B(.#"<:(#$!"$[%&"%'(#$"$B(.#"<:(#$n+'"<-&"#)$!($*+"$0(3($!%&"%-
'($e+.!-3".'-<$H!%&"%'($V$=-&'%0%=-1,($!-#$0&%-.1-#$"$-!(<"#0".-
tes, ainda :(8"$',($=(+0($&"4+<-3".'-!(J@

1.2. Estado Social e a proteção integral

O Estado Social pode ser resumido como a obrigação do Estado 
de assistir e ap(%-&$(#$0%!-!,(#$*+"$."0"##%'"3$H-'&-59#$!"$!%-
.:"%&($(+$(+'&-#$=&"#'-1G"#J$"$="<($&"0(.:"0%3".'($!($=-="<$
e(&3-<$!-#$ %.#'%'+%1G"#$ #%.!%0-%#$"$=(<?'%0-#$!(#$ '&-7-<:-!(&"#$
como partes nos processos de negociação e deliberação de po-
<?'%0-#$H6ll2)$OPP^)$=@$ORqJ)$#+&4%!-$0(3($#(<+1,($=(<?'%0-$=-&-$
0(./<%'(#$ #(0%-%#$ (&%4%.-!(#$ .($ 3(!"<($ 0-=%'-<%#'-$ '&-!%0%(.-<$
H%!"3)$=@$ORdJ@$12

6$2#'-!($\(0%-<$=(!"$#"&$!"/%.%!()$'"(&%0-3".'")13 como a orga-
.%W-1,($=(<?'%0-$"3$*+"$($2#'-!($%.'"&593$-'%5-3".'"$.-$=&(-
0+&-$";%#'".0%-<$!(#$0%!-!,(#$"$0%!-!,#$HfCgBrCKU2LCN6)$OPPq)$
=@$]dKR^J)$7+#0-.!()$5%-$=(<?'%0-#$#(0%-%#)$-$-'".1,($V#$."0"##%-
!-!"#$ HgA2BiFCYY)$ OPPPJ14)$ -$ %.0<+#,($ =(<?'%0-$ HLsiFCYY)$
OPPTJ)$ -$=&('"1,($!(#$!%&"%'(#$"0(.t3%0(#)$ #(0%-%#$"$ 0+<'+&-%#$
HFCgnrY2a$[2$UA\uY)$OPPSv15$B6nCg2L6)$OPP^J)$(+$-$%4+-<!--
!"$HB6nCg2L6)$OPP^v$>6>>A6)$OPPRJ@Od

De qualquer forma, portanto, o Estado Social, como continui-
!-!"$"$"#="0%/%0-1,($=(<?'%0-$!($2#'-!($!"$[%&"%'()$-3=<%-$-$0--
=-0%!-!"$!"$%.'"&5".1,($=j7<%0-$#"3$-e-#'-&K#"$!($%3=9&%($!-$
lei. Essa ampliação legitima-se na medida de sua direção social, 
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o&"0(.:"0".!($!%&"%'(#$#(0%-%#$"$(7&%4-.!(K#"$-$3-'"&%-<%WEK<(#@$
L"4%'%3-K#")$-##%3)$#(7&"$=&%.0?=%(#$!"$#(<%!-&%"!-!"$"$ 8+#'%1-$
#(0%-<$HFCgnrY2a$[2$UA\uY)$OPPS)$=@$TqKdv$BCY6nALi6)$OPPP)$
=@$RQKTTJ$")$-%.!-)$0(3($0(.0"%'($-/%3$!-$=&I=&%-$!"3(0&-0%-$
=-&'%0%=-'%5-$H>6YCZA[2\)$]^^O)$=@$OSQJ@OQ

Y+3-$="&#="0'%5-$0&?'%0-)$".'&"'-.'()$!"#!"$-.'"#$!"$#"$"5%!".-
0%-&"3$"3=%&%0-3".'"$ <%3%'"#)$ '-3793$0:-3-!(#$!"$ 0&%#"$!($
2#'-!($\(0%-<)$0&?'%0-#$0(.#"&5-!(&-#)$<%7"&-%#$"$#(0%-<%#'-#$"&-3$
tecidas ao modelo, explicitando posturas que, de uma forma 
ou  de outra, coincidiram em torno da caracterização do Estado 
\(0%-<$0(3($%.'"&5".0%(.%#'-)$!"#3(7%<%W-!(&)$%."/%0-W)$"'0@$HBC-
U2LLC)$OPPRv$6ll2)$OPP^v$FCgnrY2a$[2$UA\uY)$OPPT$"$]^^Ov$
aCUCn2g6$f6F2\)$OPSQJ@18

O Estado Social tem sido caracterizado, assim, em maior ou 
3".(&$3"!%!-)$ 0(3($ %.'"&5".0%(.%#'-)$ -!3%.%#'&-'%5()$ (&4-.%-
W-!(&)$ -'%5()$ 0(3$ .(5-#$ e+.1G"#$ "3$ &"<-1,($ -($3(!"<($ <%7"&-<$
HFCgnAY2a$[2$UA\uY)$OPPS)$=@$T]KRJ@$Y"#'"$"#'+!()$-.-<%#-K#"$
7&"5"3".'"$#"+$0-&E'"&$%.'"&5".0%(.%#'-)$'-<$0(3($#"$-=&"#".'-$
no ordenamento constitucional e jurídico para a infância no Bra-
sil, embora o caráter distribuidor seja uma das características 
essenciais do Estado, assumidas de forma superior pelo Estado 
\(0%-<$HfCgBrCDU2LCN6)$OPPq)$=@$R^Kqv$C\il6g[)$OPSP)$=@$OqJ@OP 

6$2#'-!($\(0%-<$#+=G"$+3$%.'"&5".0%(.%#3($"#'-'-<$#(7&"$=-&0"-
<-#$0&"#0".'"#$!-$5%!-$#(0%-<)$*+"$#"$&"-<%W-$-'&-59#$!-#$=(<?'%0-#$
#(0%-%#)$3-#$#+#'".'-K#"$.($%.0&"3".'($.(&3-'%5($HiC>2gFC\)$
OPPS)$ =@$ qOOK]J@20$ C$ -3=<%-1,($ !($ %.'"&5".0%(.%#3($ "#'-'-<$ 9$
($=&%.0%=-<$-<5($!"$0&?'%0-$ <%7"&-<$-($2#'-!($!($>"3K2#'-&)$*+"$
!".+.0%-$+3$-+3".'($5"&'%4%.(#($"$!"#."0"##E&%($!($=(!"&$!($
2#'-!()$'-.'($#(7&"$($#%#'"3-$"0(.t3%0($0(3($#(0%-<)$0(3$0(.-
#"*+".'"$%.0&"3".'($!-$7+&(0&-0%-$"$%."/%0%X.0%-$.-$4"#',($!(#$
4-#'(#$"$0(3="'X.0%-#$HFCgnrY2a$[2$UA\uY)$]^^O)$=@$QPJ@

C$=(#%'%5-1,($!(#$!%&"%'(#$!-#$0&%-.1-#$"$!(#$-!(<"#0".'"#)$.($
contexto internacional e nos Estados nacionais, traduz o pro-
cesso de enraizamento$ !($ 2#'-!($ \(0%-<$ -($ .?5"<$ !-$ e-3?<%-$ "$
da infância, na medida em que se formula uma distribuição de 
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o &"#=(.#-7%<%!-!"#$ ".'&"$ (#$ =-%#$ (+$ &"#=(.#E5"%#$ "$ ($ 2#'-!()$
transformando-se e ampliando-se as estratégias de penetração 
"#'-'-<$"3$"#e"&-#$-'9$".',($&"=&"#".'-!-#$0(3($=&%5-!-#@$B(3$
%##()$-$%.ew.0%-$=-##(+$-$#"&)$4&-!-'%5-3".'")$3-%#$7"3$-'".!%!-$
em seus direitos, mas, por outro lado, ao custo de uma maior 
%.'"&5".1,($!($2#'-!($.-#$e-3?<%-#$"$.-$#(0%"!-!"$"3$4"&-<$HUA-
B6Ynu$Y6ZCL2\)$OPPd)$=@$SRKPRJ@

Y-$ 3"!%!-$ "3$ *+"$ 0(.#'%'+0%(.-<%W-$ (#$ !%&"%'(#$ "0(.t3%0(#)$
#(0%-%#$"$0+<'+&-%#$"$5%.0+<-$#+-$&"-<%W-1,($V#$!%&"'&%W"#$4"&-%#$
de descentralização e participação popular, o Estado brasileiro 
apresenta-se, assim, no conteúdo de seu discurso jurídico, como 
+3$2#'-!($\(0%-<)$"37(&-$.,($-0(<:-$e(&3-<3".'"$"##-$!".(-
minação. Assim constituiu-se, de fato, mas não de direito, desde 
a década de 30, mas sempre com uma forte ênfase na sua faceta 
%.'"&5".0%(.%#'-$"$-##%#'".0%-<%#'-@$6$0-&E'"&$!%#'&%7+'%5()$.($#".-
tido de promoção de igualdade, só se manifestou como função su-
bordinada, pontual, e não como elemento constituinte do modelo. 

Y"##"$ #".'%!()$ ($ >&-#%<$ .,($ =(!"$ #"&$ 0(.#%!"&-!($ +3$ 2#'-!($
\(0%-<$.($0(.0"%'($!"$f-&0?-KU"<-c($HOPPqJ)$=(%#)$-=".-#$&"-<%W-$
políticas pontuais para atendimento de necessidades sociais.21 
Além d%##()$#"4+.!($>(.-5%!"#$H]^^O)$=@$OQ]J)$

_6$2#'-!($#(0%-<$9$+3-$0(%#-$.-$2+&(=-v$(+'&-$7"3$
!%e"&".'"$.-$C39&%0-$L-'%.-@$C<%$9$=(##?5"<$#(7&"-
5%5"&$%.0I<+3"$V#$-!5"&#%!-!"#$!-$4<(7-<%W-1,($"$
!($."(<%7"&-<%#3(v$-*+%$"##-$=(##%7%<%!-!"$*+-#"$
.,($";%#'"k$-$0&%#"$9$3-%(&$*+"$($2#'-!()$*+"$($f(-
5"&.()$*+"$-$4(5"&.-7%<%!-!" @̀

["#!"$($2#'-!($Y(5()$=-##-.!($="<($&"4%3"$3%<%'-&$"$-'9$($="-
&?(!($-'+-<$!"$'&-.#%1,($"$0(.#(<%!-1,($!-$!"3(0&-0%-)$!%5"&#-#$
leis e programas dirigidos a responder demandas sociais e eco-
.t3%0-#$!-$=(=+<-1,($5X3K#"$0(./%4+&-.!($"3$=&(0"##(#$*+")$
aparentemente, constituem-se em políticas de realização dos 
!%&"%'(#$:+3-.(#$"0(.t3%0(#)$#(0%-%#$"$0+<'+&-%#@$

Y($>&-#%<)$($=&(0"##($*+"$#"$=(!"&%-$&"<-0%(.-&$0(3$+3-$0:--
mada crise do Estado Social pode ser caracterizado como uma 
0&%#"$ !($ #"+$ -#="0'($ !%#'&%7+'%5($ H!"$ *+-<*+"&$ e(&3-)$ .+.0-$
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o=<".-3".'"$ &"-<%W-!(J)$3-#$ .,($ !($ #"+$ -#="0'($ %.'"&5".'(&@22 
6#$&"0(&'"#$"5".'+-%#$.(#$4-#'(#$ 0(3$(#$!%&"%'(#$"0(.t3%0(#)$
sociais e culturais expressam períodos de diminuição do cará-
'"&$!%#'&%7+'%5($!($2#'-!($\(0%-<@$\"+$0-&E'"&$ %.'"&5".0%(.%#'-)$
".'&"'-.'()$.,($-0(3=-.:-$"##"$3(5%3".'($!"$!"#0".#($!"$#+-$
0-&-$!%#'&%7+'%5%#'-)$=(%#$="&3-."0"$#"+$0(.'"j!($!"$0(.'&(<"$
social, essencialmente de corte paternalista.23$L(4%0-3".'")$-($
corte dos direitos sociais da agenda estatal, segue-se um refor-
1($!"$e(&3-#$!"$0(.'&(<"$#(0%-<$*+"$4-&-.'"3$-$"/%0E0%-$!"$+3$
2#'-!($*+"$.,($&"-<%W-$#"+$<-!($!%#'&%7+'%5(@$6$!%#0+&#($!($2#-
'-!($\(0%-<$-=&"#".'-)$-##%3)$+3-$"/%0E0%-$#%37I<%0-k$($>&-#%<$9$
+3$=-?#$!"3(0&E'%0()$-$#(0%"!-!"$=-&'%0%=-$"$($2#'-!($-'".!"$V$
questão social.

23$ &"#+3()$ .($ >&-#%<)$ 0(.5%5"$ +3$ (&!".-3".'($ 8+&?!%0($ *+"$
-0(<:"$(#$!%&"%'(#$ #(0%-%#$ 0(3$+3$=&(0"##($!"$ %.0&"3".'($!($
#"+$ 0-&E'"&$ %.'"&5".0%(.%#'-)$ -'&-59#$ !-$ 8+&%!%/%0-1,($ !"$ +3$
<"*+"$0-!-$5"W$3-%(&$!"$#%'+-1G"#$!-$5%!-$#(0%-<)$0(3($-$5%!-$
e-3%<%-&$"$0(3+.%'E&%-)$-'&-59#$!($2#'-'+'($!-$B&%-.1-$"$!($C!(-
<"#0".'"@$6$2BC$9$";"3=<($!"$8+&%!%/%0-1,($"$-!3%.%#'&-'%5%W-1,($
de parcelas importantes das relações íntimas familiares, antes 
menos normatizadas. 

O Estado Social, no Brasil, está presente no discurso referente 
-(#$!%&"%'(#$:+3-.(#)$!"$ e(&3-$0-!-$5"W$3-%#$ e(&'")$.-$3"!%-
da em que toma força no panorama internacional a ênfase nos 
!%&"%'(#$"0(.t3%0(#)$#(0%-%#$"$0+<'+&-%#$0(3($=-&'"$%."&".'"$-($
0(.8+.'($%.!%5%#?5"<$!(#$!%&"%'(#$:+3-.(#@$Y($2#'-'+'($!-$B&%-.-
ça e do Adolescente, a ênfase em um suposto Estado Social se 
expressa na doutrina da proteção integral, que inclui as políticas 
7E#%0-#$!"$&"-<%W-1,($!(#$!%&"%'(#$:+3-.(#$"0(.t3%0(#)$#(0%-%#$
"$0+<'+&-%#$!-#$0&%-.1-#$"$-!(<"#0".'"#$0(3($!"5"&$!($2#'-!($
H-&'#@$Tx$"$SQJ)$-$=-&'%&$!-#$!%&"'&%W"#$0(.#'%'+0%(.-%#$!"$!"#0".-
'&-<%W-1,($"$=-&'%0%=-1,($=(=+<-&$H-&'@$SSJ)$!-$'+'"<-$!(#$!%&"%'(#$
"$!-$0(.0"##,($=&%(&%'E&%-$!"$&"0+&#(#$=-&-$-$=&('"1,($H"$.,($
=-&-$-$(&4-.%W-1,($"$%.0".'%5($V$-+'(.(3%-J@$F-#$($2#'-!($"#'E$
=&"#".'")$'-3793)$-'&-59#$!($#"+$0-&E'"&$%.'"&5".0%(.%#'-)$*+"$
se aproxima teórica e empiricamente de um modelo de Estado 
'-3793$0:-3-!($!"$2#'-!($!($B(.'&(<"$\(0%-<@
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o 1.3. Estado do Controle Social e a segurança pública

O E#'-!($!($B(.'&(<"$9$!"/%.%!($-*+%$.,($ 0(3($($2#'-!($*+"$
exerce o controle sobre a sociedade, direta e explicitamente, 
como seria o caso de um Estado autoritário ou ditatorial, mas 
0(3($($2#'-!($*+"$#"$5-<"$!(#$3"0-.%#3(#$!"$0(.'&(<"$#(0%-<$
existentes na sociedade, em sentido amplo, para garantir legiti-
3%!-!"$"$!(3%.-1,($0-!-$5"W$3-%#$.(&3-'%W-!-$"$%.#'%'+0%(.--
<%W-!-@$y$0(3($#"$($2#'-!($".4(<%##"$"$!"5(<5"##")$!"$e(&3-$=&(-
cessada, as formas e mecanismos de controle difuso, o conjunto 
de representações sociais de poder e controle que coexistem na 
#(0%"!-!"@$Y($>&-#%<$-'+-<)$#+-$0-&-$3-%#$3-&0-.'"$9$($%.'"&5".-
0%(.%#3($8+#'%/%0-!($="<-$."0"##%!-!"$!"$=&('"1,($!-$#"4+&-.1-$
pública.

Y+3$#".'%!($4"&-<)$($0(.'&(<"$#(0%-<$9$+3$0(.0"%'($3+%'($-3-
plo, que pretende incluir todos os processos sociais de indução 
V$0(.e(&3%!-!"@$B(3($ '-<)$ 9$+3$0(.0"%'($-37?4+()$ %3=&"0%#(@$
n".!($"3$5%#'-$*+"$(#$0(.0"%'(#$!"$2#'-!($"$!"$0(.'&(<"$#(0%-<$
são originados em contextos distintos, em termos culturais e 
'"I&%0(#)$($*+"$-*+%$#"$'&-'-$9$!"$%!".'%/%0-&$-$3-."%&-$0(3($($
2#'-!($7&-#%<"%&($-##+3"$#+-$=-&0"<-$!"$%.'"&5".1,($.-$7+#0-$
!-$(&!"3$#(0%-<)$0(3($#+8"%'($=&%5%<"4%-!($!-$-1,($=(<?'%0-$.-$
sociedade. O controle social do Estado é o controle público exer-
0%!($3"!%-.'"$.(&3-'%W-1,($<"4-<)$0(3($&"#=(#'-$(+$=&"5".1,($
-($!"#5%($HF2L6\\A)$OPP^J$(+$V$5%(<X.0%-)$-'&-59#$!"$-1G"#$0-!-$
5"W$3-%#$=(<%0%-%#$"$&"=&"##%5-#)$=+7<%0%'E&%-#$!"$0-&E'"&$=&"5".-
'%5($(+$=&(3(0%(.-<)$"'0@$HU2f6gCg6)$OPPqJ@

O que é certo é que o Estado do Controle Social, no Brasil, é mui-
'($3"<:(&$ 5%#+-<%W-!($ 0(3($ 0(.'"j!($3-%#$ (+$3".(#$ =&"!(-
minante de controle do Estado, legitimado por representações 
#(0%-%#$!"$&%#0($"$!"$#+-$=&"5".1,(@

Os conceitos indeterminados, a partir dos quais se articula a 
prevenção)$!,($4&-.!"$3-&4"3$!"$ /<";%7%<%!-!"$=-&-$-#$=(<?'%-
cas sociais em cada contexto e momento concreto. O conceito 
!"$=&"5".1,()$-##(0%-!($-($!"$&%#0()$"37-#-$"$<"4%'%3-$-#$=(<?'%-
0-#$!"$";'".#,($"$-=&(e+.!-3".'($!-$%.'"&5".1,($0(.'&(<-!(&-$
0-!-$5"W$3-%#$0-=%<-&$!($2#'-!($.($'"0%!($#(0%-<@$Y($0(.8+.'($
dos discursos sobre o Estado presentes no ordenamento jurí-
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odico brasileiro, está, portanto, embora não explicitado na Carta 
Constitucional, o Estado do Controle Social ou da Segurança. 
6$2#'-!($!-$\"4+&-.1-$0(&&"#=(.!"$V$#(0%"!-!"$!"$&%#0($!"$*+"$
e-<-$>"0b$HOPPSJ$"$-<+!"$-($=&%.0?=%($3-%#$=&('"4%!($."##-$0(.-
0"=1,($!"$2#'-!($H-$#"4+&-.1-J)$-&'%0+<-!($"3$'(&.($!-$"#'&--
'94%-$!"$=&"5".1,($!-$5%(<X.0%-@24 O Estado, aqui, é mecanismo 
!"$0(.'&(<"$#(0%-<)$-'&-59#$!"$=(<?'%0-#$!"$0("&1,()$-=(%-!-#$.($
[%&"%'($U".-<25$"$.-#$=(<?'%0-#$!"$#"4+&-.1-$=j7<%0-$"$!"$:"4"-
3(.%-)$"3$*+"$#"$=&%5%<"4%-3$=(<?'%0-#$#(0%-%#@

Apoiado no discurso do Estado Democrático de Direito, mas com 
X.e-#"$.(#$!%&"%'(#$%.!%5%!+-%#$!"$#"4+&-.1-$"$!"$=&(=&%"!-!")$
o Estado do Controle Social apresenta-se, assim, como corolário 
!-$#(0%"!-!"$!"$&%#0(#@$Y"##-$&"=&"#".'-1,($!"$3(!"<($!"$2#-
'-!()$-$=&%.0%=-<$/%.-<%!-!"$!-#$.(&3-#$8+&?!%0-#$9$=&('"4"&$(#$
!%&"%'(#$%.!%5%!+-%#$V$5%!-$"$V$=&(=&%"!-!"$=&%5-!-@

Assim, enquanto o Estado Democrático de Direito é a denomina-
ção explícita do Estado brasileiro e o Estado Social é conteúdo 
do discurso constitucional, o Estado do Controle Social consti-
tui-se como pressuposto que informa, subliminarmente, toda 
a estrutura e institucionalidade construída a partir do ordena-
mento constitucional e legal brasileiro para a infância.

Y($ 2BC)$ ($ 2#'-!($ !($ B(.'&(<"$ \(0%-<$ -=-&"0"$ 3-%#$ ";=<%0%'--
mente do que na Constituição Federal, especialmente na parte 
&"e"&".'"$ -($ -'($ %.e&-0%(.-<@$Y-$=&E'%0-)$ "##"$!%#0+&#($!%#=+'-$
espaço com o discurso garantista e com o discurso do bem-estar 
#(0%-<)$"5%!".0%-.!($-$'&%=<-$-37%4+%!-!"$!"$&"=&"#".'-1G"#$!"$
2#'-!($ "3$ &"<-1,($ -(#$ !%&"%'(#$ :+3-.(#$.($>&-#%<@$ C##(0%-!($
(+$3"#0<-!($-(#$!"3-%#$5-<(&"#$"$=&%.0?=%(#$*+"$0(";%#'"3$.(#$
!%#0+&#(#$8+&?!%0(#$:"4"3t.%0(#)$($2#'-!($!($B(.'&(<"$\(0%-<$(+$
!-$=&"5".1,($!-$5%(<X.0%-$ -=&"#".'-K#"$ 0(3($ %.#'&+3".'($!"$
4-&-.'%-$!(#$!%&"%'(#$:+3-.(#)$.($2BC)$-'&-59#$!-$=&('"1,($"#-
="0%-<$"$!-#$3"!%!-#$#(0%("!+0-'%5-#@$

Y"##"$#".'%!()$".e(0-.!($($0(.'&(<"$#(0%-<$0(3($+3$=&(0"##($
#%.4+<-&$ !"$ &"=&"##,($ -&'%0+<-!-$ 0(3$ -$ 7+#0-$ !"$ :"4"3(.%-)$
-7#'&-%($-#$0-&-0'"&?#'%0-#$3-%#$!%#'%.'%5-#$!(#$3(!"<(#$!"$2#-
tado Social e do Controle Social, para abordar conjuntamente 
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o aquela que é marcant"$"3$-37(#k$($#"+$-#="0'($%.'"&5".0%(.%#'-@
A principal diferença entre os modelos de Estado do Controle e o 
2#'-!($!($>"3K2#'-&$\(0%-<$.,($9)$=(%#)$($4&-+$!"$%.'"&5".1,($.-$
sociedade, nem o conteúdo dessa ingerência, mas sim o seu mé-
'(!(k$($2#'-!($\(0%-<$%.'"&593$7+#0-.!($<"4%'%3%!-!"$5%-$0(.-
#".#($"$($2#'-!($!($B(.'&(<"$%.'"&593$0(3$X.e-#"$.-$=&"5".1,($
"$&"=&"##,($V$5%(<X.0%-$%.'"&="##(-<$"$0(.'&-$-$=&(=&%"!-!"@$6$
que ambos não dão conta e, ao contrário, podem incrementar, 
9$-$=(##%7%<%!-!"$!"$5%(<X.0%-$!($2#'-!($ 0(.'&-$(#$ 0%!-!,(#$"$
0%!-!,#@$Y($=&%3"%&($0-#()$5%-$!"=".!X.0%-$")$.($#"4+.!()$5%-$
=(##%7%<%!-!"$!"$-7+#($!"$-+'(&%!-!"@$23$-37(#)$-/%.-<)$-$!(-
3%.-1,($9)$=&"!(3%.-.'"3".'")$-<0-.1-!-$5%-$0(.#".#()$=(%#)$
enquanto a assistência é oferecida em troca da legitimidade da 
forma de organização social e estatal dominante, o controle é 
'-3793$";"&0%!($!"$e(&3-$!%e+#-$"$"3$e(&3-$=(#%'%5-$H=&(3(-
0%(.-<J$'-.'($(+$3-%#$*+"$."4-'%5-$H#-.0%(.-!(&-J)$"3$'&(0-$!"$
uma ordem social prometida e nunca cumprida.

6$0-&E'"&$3-%#$%.'"&5".0%(.%#'-$!($2BC)$'-.'($"3$'"&3(#$!"$=&(-
teção integral como especial e de socioeducação, é decorrência 
das representações do Estado como instrumento de Bem-Estar 
\(0%-<$"$!"$B(.'&(<"@$6$-<5($!-#$=(<?'%0-#$7E#%0-#$!"$-'".!%3".'($
9)$ 0-!-$5"W$3-%#)$-$ e-3?<%-)$".*+-.'($-$X.e-#"$!-$=&('"1,($"#-
="0%-<$"$!-$#(0%("!+0-1,($9$-$=&"5".1,($!-$5%(<X.0%-$0(.'&-$-$
0&%-.1-$"p(+$0(3"'%!-$=(&$-!(<"#0".'"@$

O Estado do Controle e o Estado Social têm em comum, portan-
'()$.($>&-#%<)$+3-$e(&'"$X.e-#"$.($%.'"&5".0%(.%#3($")$0(3($'-<)$
=(!"&%-3$#"&$0:-3-!(#$!"$e(&3-#$!"$2#'-!($%.'"&5".0%(.%#'-@$
Em grandes traços, esse modelo encontraria fronteira mais ou 
3".(#$!"/%.%!-$ 0(3$+3$ 0:-3-!($2#'-!($ 4-&-.'%#'-$ 0(.#+7#-
'-.0%-!()$:%#'(&%0-3"nte, como Estado Democrático de Direito.

2. Representações de Estado nos Discursos dos Sujeitos do  

     Processo de Implementação

Y($ %'"3$-.'"&%(&)$";-3%.-&-3K#"$"<"3".'(#$0-&-0'"&?#'%0(#$!"$
alguns modelos de Estado presentes no ordenamento jurídico 
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o7&-#%<"%&()$!"#!"$+3-$7&"5"$&"5%#,($7%7<%(4&E/%0-@$F-#$(#$=-&--
!%43-#$ %.#0&%'(#$.($(&!".-3".'($ 8+&?!%0($.,($ #"$!"5"3$0(.-
fundir com as representações dos operadores do Direito e das 
=(<?'%0-#$!"$%3=<"3".'-1,($!-#$<"%#$HiC>2gFC\)$OPPS)$=@$TQqJ@$
Y"##"$#".'%!()$!%&%4"K#")$-4(&-)$-$-'".1,($=-&-$(+'&($=(.'($!"$
5%#'-)$ &"e"&".'"$ -$ "<"3".'(#$ 0-&-0'"&?#'%0(#$ !(#$ !%#0+&#(#$ !(#$
#+8"%'(#$!"$ %3=<"3".'-1,($!($2BC)$"3$&"<-1,($V#$&"=&"#".'--
ções de Estado e os direitos das crianças e adolescentes, tendo 
como indicador a rede de atendimento.

C##%3)$ '&X#$ &"=&"#".'-1G"#$!"$2#'-!($0(.5%5"3$.(#$!%#0+&#(#$
!(#$#+8"%'(#$!-$&"!"$!"$=&('"1,($%.'"4&-<)$*+"$($%!".'%/%0-3$(&-$
0(3($!%&"%'()$.+3-$-##(0%-1,($!%&"'-$".'&"$($2BC$"$($!"5"&$!($
2#'-!($.-$4-&-.'%-$!(#$!%&"%'(#$:+3-.(#$!-#$0&%-.1-#$"$-!(<"#-
0".'"#)$(&-$0(3($4(5"&.()$3"!%-!($="<-#$0-'"4(&%-#$%.#'%'+%1G"#$
"$=(<?'%0-$")$/%.-<3".'")$0(3($0(&&"<-1,($!"$e(&1-#$".'&"$-#$%.#-
tâncias do poder público, que incluem a sociedade organizada e 
#+7#'-.0%-<%W-K#"$.(#$B(.#"<:(#$!"$[%&"%'(#$"$B(.#"<:(#$n+'"-
<-&"#)$0(3($".'%!-!"#$:?7&%!-#$".'&"$($=j7<%0($"$($=&%5-!()$.-$
garantia dos direitos de crianças e adolescentes. Em primeiro 
<+4-&)$-$%!".'%/%0-1,($".'&"$2#'-!($"$[%&"%'(@

!"#"$%&'()*+,-./-'*$/$($&01-2-342-($)*$%567$80.-)-1-2(9:*$)($

vida social

sma das representações de Estado presente nos discursos dos 
sujeitos é a associação direta e pura entre o Estado e o Direito e, 
nesse caso, entre a realização dos direitos e o ECA.

O Estado Democrático de Direito, em sua ênfase liberal, enfatiza 
a tendência a suprimir qualquer referência ao conteúdo mate-
&%-<$ !-$ <"4-<%!-!")$ ($ *+"$ 0(.!+W$ -$ +3-$ %!".'%/%0-1,($ -7#(<+'-$
".'&"$($2#'-!($"$($[%&"%'($HUyg2a$Lso6)$OPPq)$=@$]]RJ$")$-##%3)$
a ênfase nesse modelo sustenta essa representação de Estado 
0(3($ [%&"%'(@$ ["$ -0(&!($ 0(3$ U"z-$ l&"%&"$ HOPPQ)$ =@$ TOJ)$ =(&$
";"3=<()$."##-$<%.:-)$"#'-7"<"0"&$+3-$!+-<%!-!"$".'&"$2#'-!($"$
Direito não corresponde aos fatos, pois o Estado é a organização 
política da sociedade, que se confunde com o Direito. Mesmo o 
=&(0"##($!"$-!3%.%#'&-'%5%W-1,($*+"$0-&-0'"&%W-$($[%&"%'($&"4+-
<-'%5($HBCLZ6$fCgBrC)$OPPSJ$"$*+"$&"e(&1-$-$&"=&"#".'-1,($!($
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o 2#'-!(Kf(5"&.($.,($9$%.0("&".'"$0(3$-$0:-3-!-$!"#$%$&$'()*+ das 
&"<-1G"#$#(0%-%#$-$*+"$#"$&"e"&"$i-7"&3-#$HOPPSJ)$=(%#$'(!-$-1,($
-!3%.%#'&-'%5-$'"3$#+-#$<%.:-#$&"4+<-!-#$8+&%!%0-3".'"@$2##"$=&(-
0"##($!"$8+&%!%/%0-1,($0(.'&%7+%$=-&-$&"e(&1-&)$=(&$#+-$=-&'")$-$&"-
presentação que se pode denominar Estado-Direito, pois enfatiza 
a ação dos operadores do Direito na realização dos direitos.

s3-$!-#$";=&"##G"#$!"##-$ &"=&"#".'-1,($!"$2#'-!($0(3($[%-
&"%'($9$($".'".!%3".'($!"$*+"$-$.(&3-'%5%!-!")$=(&$#%$#I)$!-&%-$
conta da garantia dos direitos, no sentido de proporcionar ins-
'&+3".'(#$#+/%0%".'"#$=-&-$5%.0+<-&$-#$%.#'%'+%1G"#$-($0(3=&(-
3%##($0(3$#+-$"/%0E0%-)$=&"#0%.!%.!($!-$5(.'-!"$=(<?'%0-$0(3($
0(.!%1,($ !"$ &"-<%W-1,($ !(#$ !%&"%'(#@$ U(&$ +3$ <-!()$ "##-$ 5%#,($
&"e(&1-$ -$ 5%&'+!"$!($(&!".-3".'($ 8+&?!%0($3-%#$7"3$"#'&+'+-
rado, no sentido garantista, mas por outro, exclui da realidade 
da implementação dos direitos todo o aspecto sociológico, de 
=&(0"##()$ 0(./<%'(#)$ 0(.'&-!%1G"#)$ "'0@$ ")$ =(&'-.'()$ %4.(&-$ '(!($
($ 0(.'"j!($ &"4+<-'%5($ (+$ =&(3(0%(.-<$ !($ [%&"%'(@$ C$ %!"%-$ !"$
*+"$($[%&"%'($!"5"$&"4+<-&$-$'('-<%!-!"$!-$5%!-$#(0%-<$%./<+".0%-$
"##-$&"=&"#".'-1,($"$%.0&"3".'-$-$8+&%!%/%0-1,($!"$+3-$=-&0"<-$
3-%(&$!-$5%!-$#(0%-<@

F-#$($*+"$ &"-<3".'"$=&('"4"$"$ &"-<%W-$(#$!%&"%'(#$:+3-.(#$9$
+3$=&(0"##($#(0%-<)$*+"$=&(3(5"$"$#+#'".'-$"e"'%5-3".'"$-#$4--
&-.'%-#$"$-#$=(<?'%0-#)$"3$+3-$&"-<%!-!"$:%#'I&%0-)$*+"$ %.'"4&-$
mas extrapola a mera consagração jurídica formal. As normas 
jurídicas emolduram um quadro de possibilidades e esforços 
=(<?'%0(#$.($#".'%!($!"$5%-7%<%W-&$-$&"-<%W-1,($!(#$!%&"%'(#$*+"$
"<-#$ =(#%'%5-3@$ 23(<!+&-3)$ .($ #".'%!($ !"$ !"<%3%'-&$ "$ !"$ !-&$
e(&3-$V#$=(<?'%0-#$!"$ %3=<"3".'-1,($!(#$!%&"%'(#)$3-#)$=(&$ #%$
#I)$.,($&"-<%W-3$"##"#$!%&"%'(#@$iE$+3-$&"<-1,($3j'+-$".'&"$-$
.(&3-'%5%!-!"$"$-$%.#'%'+0%(.-<%!-!")$(+$#"8-)$+3-$'".#,($".'&"$
a força legal e as forças reais de proteção e realização dos direi-
'(#$")$."##"$0(.'";'()$e-W$#".'%!($%.5"#'%4-&$#(0%(8+&%!%0-3".'"$
as normas legais.

6+'&-$ 0&?'%0-$ -$ "##-$ &"=&"#".'-1,($ *+"$ 5%.0+<-$ !%&"'-3".'"$
($2#'-!($-($[%&"%'($9$*+"$"<-$!"#0(.:"0"$($=<+&-<%#3($ 8+&?!%-
0()$+3-$5"W$*+"$#"$&"e"&")$5%-$!"$&"4&-)$-($[%&"%'($"#'-'-<)$ %#'($
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o9)$-($!%#0+&#($ 8+&?!%0($ e(&3+<-!($0(3($(/%0%-<$ H\CYn6\)$]^^O$
=@$OQOJ@]d Isso explica a razão pela qual, nas representações de 
Estado como Direito, a relação estabelecida é com o Direito Es-
tatal, e não com outras formas de discurso jurídico existentes na 
sociedade.]Q 

g"!+W%&$($2#'-!($-($!%#0+&#($8+&?!%0($%./<+".0%-)$-##%3)$.($=&(-
cesso de implementação do ECA, no sentido de restringir a lei-
'+&-$!-$"/%0E0%-$!(#$!%&"%'(#$V$-!"*+-1,($"$#+/%0%X.0%-$(+$.,($!-$
lei, em relação aos mecanismos de proteção. 

De um lado, os operadores do Direito são os sujeitos que mais 
%!".'%/%0-3)$!"$e(&3-$%3"!%-'-)$($2#'-!($0(3$($U(!"&$m+!%0%E&%($
(+$0(3$($F%.%#'9&%($Uj7<%0(@$2;"3=<($!%##($9$+3$!"#"37-&4--
!(&$!"$Z-&-$B?5"<)$*+"$0(.:"0"$&"0+&#(#$7-#"-!(#$.($2BC)$*+"$
#"$ &"e"&"$ -($ _2#'-!($ 8+!%0%E&%( )̀$ -($ -.-<%#-&$ -$ !+-<%!-!"$ '".#-$
entre a sociedade e o Estado no processo de implementação da 
proteção integral:

_Y-$5"&!-!")$#"$($2#'-!($.,($ e(&$ '".#%(.-!($="<-$#(0%"!-!"$"$
="<($=&I=&%($2#'-!($8+!%0%E&%(@@@̀ $2A[@^O@]T28

["$(+'&($<-!()$(#$+#+E&%(#$'".!"3$-$%!".'%/%0-&$-$=(##%7%<%!-!"$
de realização dos seus direitos na ação do juiz, como este ado-
<"#0".'"$=&%5-!($!"$<%7"&!-!")$*+"$!"=(#%'(+$.($8+%W$'(!-$-$&"#-
=(.#-7%<%!-!"$#(7&"$-$0(.'%.+%!-!"$!"$#+-$5%!-$-=I#$($"4&"##($
do internato:

_C4(&-$#I$!"=".!"$!($m+%W)$#I$!"=".!"$!($m+%W@@@̀ $2@B@O

[+-#$0(.#"*+X.0%-#$=(!"3$-!5%&$!"##-$5%#,(k$#"$-$<"%$9$0(.#%!"-
&-!-$#+/%0%".'")$";=<%0-K#"$-$&"-<%!-!"$!"$5%(<-1,($"$!"$-+#X.0%-$
!"$=&('"1,($"e"'%5-$!(#$!%&"%'(#$"0(.t3%0(#)$#(0%-%#$"$0+<'+&-%#$
como lacunas na sua implementação, o que extrapola o discurso 
8+&?!%0($"3$#".'%!($&"#'&%'($")$-/%.-<)$0(.'&-!%W$-$=&I=&%-$<I4%0-$
do Estado-Direito. Se, por outro lado, a lei não é considerada su-
/%0%".'")$!"0(&&"$=&(=(&$ <"4%#<-&$"$ <"4%#<-&$#"3=&"$3-%#)$.+3-$
-5-<-.0:"$<"4%#<-'%5-$%./%.%'-)$.-$"#="&-.1-$!"$*+"$-$<"%$&"-<%W"$
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o os direit(#$:+3-.(#@$23$-37-#$-#$:%=I'"#"#)$-$%!".'%/%0-1,($!%-
&"'-$".'&"$2#'-!($"$[%&"%'($9$=(#'-$"3$;"*+"$"$!"%;-$5%#?5"<$-$
."0"##%!-!"$!"$3"!%-1,($!"$(+'&(#$#+8"%'(#)$#"8-3$(#$4(5"&.(#)$
sejam os legisladores ou a sociedade em geral.

Em relação ao ECA, a representação do Estado como discurso 
8+&?!%0($ -=-&"0")$ 3-%#$ ".e-'%0-3".'")$ -'&-59#$ !($ 0(.8+.'($ !"$
!%#=+'-#$"3$'(&.($!-$#+/%0%X.0%-$(+$.,($!-$<"%)$=&%.0%=-<3".'"$
.($*+"$!%W$&"#="%'($V$=-&'"$&"e"&".'"$-($-'($%.e&-0%(.-<@$U(&$%##()$
é mais frequente entre os operadores do Direito. A disputa entre 
-$X.e-#"$=".-<)$*+"$&"%5%.!%0-$3-%(&$&"4+<-3".'-1,($!($2BC)$"$
-$="!-4I4%0-)$*+"$&"%5%.!%0-$-$ %3=<"3".'-1,($!-#$=(<?'%0-#$ 8E$
normatizadas na lei, é uma das principais expressões de disputa 
".'&"$-$&"=&"#".'-1,($!"$2#'-!($0(3($[%&"%'()$0(3($4(5"&.($")$
também, como participação. 

["$*+-<*+"&$e(&3-)$-$%!".'%/%0-1,($!%&"'-$".'&"$2#'-!($"$[%&"%-
to é minoritária no conjunto de representações, fortemente in-
/<+"nciadas pelo paradigma da proteção integral, de Estado e de 
infância.

!"!"$%&'()*+;*</.4*$/$*&$2*41=-'*&$-4'/.-4&'-'02-*4(-&7$

administratização da proteção de direitos

A assoc%-1,($!%&"'-$".'&"$2#'-!($"$4(5"&.($9$3-%#$0(3+3$"n-
'&"$ (#$ #+8"%'(#$ &"#=(.#E5"%#$ ="<-$ %3=<"3".'-1,($ !(#$ !%&"%'(#$
das crianças e dos adolescentes, tanto quanto entre os sujeitos 
_=&('"4%!(# @̀$y$+3-$-##(0%-1,($=&"#".'"$.($#".#($0(3+3)$*+"$
%!".'%/%0-$($2#'-!($0(3$-#$%.#'%'+%1G"#$!-$-!3%.%#'&-1,($=j7<%0-$
de atendimento.

s3-$!-#$:%=I'"#"#$*+"$";=<%0-&%-3$"##-$e(0-<%W-1,($!($0(.0"%'($
!"$2#'-!($.($4(5"&.($9$($0&"#0".'"$=&(0"##($!"$_-!3%.%#'&-'%-
W-1,(`$!-$%.'"&5".1,($"#'-'-<$.(#$=&(0"##(#$!"$%3=<"3".'-1,($
!(#$!%&"%'(#$:+3-.(#)$*+"$0(<(0-$($4(5"&.($0-&-$-$0-&-$0(3$-$
população usuária das políticas públicas e, assim, contribui para 
-$ %!".'%/%0-1,($!($U(!"&$2;"0+'%5($ 0(3$($=&I=&%($2#'-!()$ %3-
=(.!($-($#".#($0(3+3$-$-=-&X.0%-$!"$*+"$($4(5"&.($9$($2#'--
!()$=(&$#+-$0-&-$3-%#$%.'"&5".0%(.%#'-)$5%-$-!3%.%#'&-1,(@$Y"##"$
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ocontexto, todos os problemas de implementação dos direitos 
"0(.t3%0(#)$#(0%-%#$"$0+<'+&-%#$!-#$0&%-.1-#$"$!(#$-!(<"#0".'"#$
#,($-'&%7+?!(#$V#$e-<:-#$4(5"&.-3".'-%#@

6$=&(0"##($!"$_!"#8+!%0%-<%W-1,(`$!-#$=&%3"%&-#$"'-=-#$!-$=&(-
'"1,($!-$%.ew.0%-$"3$#%'+-1,($!"$5+<."&-7%<%!-!"$*+")$.($>&-#%<)$
!EK#"$-'&-59#$!-$-'+-1,($!($B(.#"<:($n+'"<-&)$#+=G")$=(&'-.'()$
+3$=&(0"##($#%3+<'w."($!"$_-!3%.%#'&-'%W-1,(`$!"##-#$3"#3-#$
etapas. Isso traz como consequências principais a ampliação do 
"#=-1($!"$-'+-1,($!(#$'90.%0(#$0%".'?/%0(#$H*+"$%3=<%0-$'-3793$
+3-$_0%".'%/%W-1,(`$!($=&(0"##(J$"$-$-3=<%-1,($!-$3-&4"3$!"$
!%#0&%0%(.-&%"!-!"$ !"##"#$ -=-&-'(#$ -!3%.%#'&-'%5(#$ !"$ %.'"&-
5".1,(@]P$C$=&"#".1-$!(#$'90.%0(#$0%".'?/%0(#$9$."0"##E&%-$=-&-$
=&"".0:"&$!"$0(.'"j!($(#$0(.0"%'(#$ %.!"'"&3%.-!(#)$*+"$0(#-
'+3-3$%.0<+%&$-#$.(&3-#$=&I=&%-#$!($!%&"%'($&"4+<-'%5()$0(3()$
.($0-#($!-$%.ew.0%-)$#,($-$#%'+-1,($!"$5+<."&-7%<%!-!"$="##(-<$"$
social, a ameaça, a conduta, etc.30  

23$%.5"#'%4-1,($"3=?&%0-)$=(!"K#"$ %!".'%/%0-&$($*+"$#"$0:-3-$
!"$_=(<%'%W-1,(`31$!-$%.'"&5".1,($-!3%.%#'&-'%5-)$*+"$=(!"$=&(-
!+W%&$0(./<%'(#$".'&"$'90.%0(#$"$-!3%.%#'&-!(&"#@$s3-$-##%#'".-
'"$#(0%-<$*+"$-'+-$"3$3"!%!-#$#(0%("!+0-'%5-#$"3$U(&'($C<"4&"$
expressa uma inconformidade com a alternância e inconstância 
!"$ =&(8"'(#$ !"$ %.'"&5".1,()$ =&(5(0-!-#$ ="<-$ _=(<%'%W-1,(`$ !($
atendimento:

_\I$*+"$0(3$"##-$-<'"&.w.0%-$!"$-!3%.%#'&-1G"#)$="<-$*+"#',($
política eleitoral, a instituição nunca conseguiu se fortalecer a 
.?5"<$!"$+3-$=&(=(#'-$'90.%0-)$!"$7-#")$#+/%0%".'")$=-&-$*+"$=+-
!"##"$e+.0%(.-&@@@̀ $f[@]$

2##-$0&?'%0-$ '-3793$&"3"'"$V$!"#0(.'%.+%!-!")$0(3($0-&-0'"-
rística das políticas sociais, e, também, salienta suas consequ-
X.0%-#$.($'&-7-<:($'90.%0($0('%!%-.()$0&%-.!($+3$0(./<%'($".'&"$
-$=&"'".#-$_0%".'%/%W-1,(`$"$-$%3=(#'-$_=(<%'%W-1,(`$!($=&(0"##(@

F-#)$-<93$!"$0(./<%'(#$".'&"$'90.%0(#$"$-!3%.%#'&-1,()$";%#'"3$
!"#".'".!%3".'(#$".'&"$(#$0(.#"<:(#$!"$!%&"%'(#$"$(#$4(5"&.(#)$
que também denotam a existência de representações de Estado 
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o como g(5"&.()$ '&-W".!($V$ '(.-$ -#$ '".#G"#$!-$=(<%'%W-1,(@$s3$
#(0%I<(4()$*+"$-'+-$"3$(&4-.%W-1,($.,($4(5"&.-3".'-<$!"$!"-
e"#-$!"$!%&"%'(#)$0(.#"<:"%&($"#'-!+-<)$!"0<-&(+$#"+$!"#0(.'".-
'-3".'($"3$&"<-1,($-(#$<%3%'"#$*+"$"##-$_=(<%'%W-1,(`$%3=G"$V$
implementação do ECA.

_Y($4(5"&.($>)$-#$=&(3"##-#$-0(.'"0%-3)$3-#$.,($"&-3$%3=<"-
3".'-!-#@@@$mE$.($4(5"&.($6)$-#$=&(3"##-#$#,($3-%#$%3=<"3".-
tadas, mas não todas, né... isso imobiliza um pouco e até desar-
'%0+<-)$=(&*+"$ '+$ '"$3(7%<%W-$"$-?$ /%0-$"#="&-.!()$"#="&-.!(@@@̀ $
EID.01.21

O limite salientado não é, aqui, a politização propriamente dita, 
mas sim a forma descontínua como é realizada, causando um 
"e"%'($!"$0"'%0%#3($"3$&"<-1,($-(#$4(5"&.-.'"#$")$."##"$#".'%!()$
ao Estado.

6#$0(.#"<:(#$'+'"<-&"#)$=(&$#+-$5"W)$*+"$-'+-3$e&".'"$-$e&".'"$
0(3$(#$4(5"&.(#$"$0(3$(#$#+8"%'(#$!"$!%&"%'(#)$'-3793$";=&"#-
#-3$"##-$&"=&"#".'-1,($-37?4+-$".'&"$2#'-!($"$4(5"&.(#)$-'&--
59#$!($".'".!%3".'($!"$*+"$#+-$-+'(&%!-!"$!"=".!"$!-$&"<-1,($
0(3$(#$ _=(<?'%0(#$ !"$ =<-.',( @̀$ s3-$ 0(.#"<:"%&-$ '+'"<-&$ !"$ +3$
3+.%0?=%($!($ %.'"&%(&$!($g\$&"0<-3-$!-$ %.0(.#'w.0%-$!(#$=&(-
gramas em função da alternância do poder municipal e da di-
/%0+<!-!"$!"$<%!-&$0(3$(#$_=(<?'%0(# )̀$!"3(.#'&-.!($-$!%#'w.0%-$
*+"$#"$"#'-7"<"0"$".'&"$"##"#$_!(%#$3+.!(#`k

$_C$4".'"$.,($"#'E$-0(#'+3-!-$-$<%!-&)$=(&*+"$"+$.+.0-$<%!"%$0(3$
=(<?'%0(#)$.9@@@$0(3$($4(5"&.(@@@$".',($"+$-0:-5-$*+"$-$0(%#-$-#-
#%3)$*+"$"<"#$'X3$=-<%-'%5(#)$#-7")$.,($9$+3-$=(<?'%0-@$B-!-$4(-
5"&.($*+"$5"3$e-W)$0&%-$-$#+-$3-."%&-@$C?$5"3$($(+'&($"$3+!-)$
3+!-$'+!(@̀ $2A[^O@OO

F-%#$+3-$5"W)$-$!"#0(.'%.+%!-!"$!(#$=&(4&-3-#$-=-&"0"$0(3($
0-&-0'"&?#'%0-$!-$!%3".#,($4(5"&.-3".'-<$!($2#'-!(@$U(&'-.'()$
"3$&"#+3()$-$&"=&"#".'-1,($!($2#'-!($0(3($4(5"&.($9$-=(%-!-)$
em primeiro lugar, no processo de administratização dos pro-
0"##(#$!"$&"-<%W-1,($!(#$!%&"%'(#v$"3$#"4+.!()$.-$=(<%'%W-1,($"$
consequente experiência da descontinuidade e a desarticulação 
das políticas sociais. Assim, o Estado é representado como go-
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o5"&.($")$ "3$!"0(&&X.0%-$!"##"#$ '&-1(#$ 0-&-0'"&?#'%0(#)$ 9$ 5%#'()$
'-3793)$0(3($.,($0(./%E5"<)$0(3($&"#=(.#E5"<$="<-$&"-<%W-1,($
dos direitos.

s3-$'"&0"%&-$&"e"&X.0%-$-$"##-$&"=&"#".'-1,($!"$2#'-!($0(3($
4(5"&.()$.($=&(0"##($7&-#%<"%&()$ "3$*+"$ #"$".e-'%W-$-$3+.%0%-
palização das ações, como diretriz decorrente do princípio de 
!"#0".'&-<%W-1,()$9$($*+"$#"$0:-3-$_=&"e"%'+&%W-1,( @̀$2##"$'"&3($
!"#%4.-$($".0-&4($%3=(#'($(+$5(<+.'E&%($!-#$=&"e"%'+&-#$"3$re-
<-1,($V$";"0+1,($!"$=(<?'%0-#$#(0%-%#)$%.!"=".!".'"3".'"$!-#$%.%-
0%-'%5-#$!($'"&0"%&($#"'(&$"$=&"#0%.!%.!($!-#$!"<%7"&-1G"#$'(3--
!-#$.(#$0(.#"<:(#$!"$!%&"%'(#@$s3$0(.#"<:"%&($"#'-!+-<$!%W$*+"k

_6#$0(.#"<:(#$.(#$3+.%0?=%(#$3+%'-#$5"W"#$#,($3"&(#)$:,@@@5--
mos dizer assim...formados só para assumir aquilo que o prefei-
'($*+"&)$.9@@@U-&-$-$=&"e"%'+&-$"$"3$-<4+.#$0-#(#$=&($=&"e"%'()$-$
maioria dos casos são criados só na lei, não funcionam...só pra 
&"0"7"&$5"&7-#$=-&-$-##%#'X.0%-$!-$0&%-.1-@@@̀ $2A[!@^O@]O

C$_=&"e"%'+&%W-1,(`$%3=<%0-)$!"$-0(&!($0(3$"##"$!"=(%3".'()$-$
-.+<-1,($(+$-$0((='-1,($!(#$0(.#"<:(#$!"$!%&"%'(#$0(3($(&4--
.%#3(#$&"#=(.#E5"%#$=(&$!"<%7"&-&)$0(.'&(<-&)$/%#0-<%W-&$=&(4&--
3-#$"$4"&%&$($e+.!(@$Y"##"$#".'%!()$".e-'%W-$($4(5"&.($3+.%0%=-<$
como protagonista do atendimento. Outro aspecto desse concei-
'($!"$=&"e"%'+&%W-1,()$=(&'-.'()$9$($".0-&4($/%.-.0"%&($#(7&"$-#$
=&"e"%'+&-#)$#"3$*+"$-$!"#0".'&-<%W-1,($!"$&"0+&#(#$'".:-$#%!($
&"#(<5%!-@$2##-$!"=".!X.0%-$!(#$3+.%0?=%(#$"3$&"<-1,($-$5"&7-#$
de origem estadual e federal, sob condição de terem implanta-
!(#$(#$0(.#"<:(#$!"$!%&"%'(#$"$'+'"<-&"#)$9$!"5%!-$-$.(&3-#$-!-
3%.%#'&-'%5-#$*+"$%3=G"3$0&%'9&%(#$=-&-$($&"=-##"$!"$&"0+&#(#$
/%.-.0"%&(#)$ &"<-0%(.-!(#$ 0(3$ -$ %3=<"3".'-1,($ !($ 2BC@$ U(&$
%##()$($0(.#"<:"%&($"#'-!+-<$3".0%(.(+$-$0&%-1,($!"$0(.#"<:(#$
3+.%0%=-%#$3"&-3".'"$/%4+&-'%5(#)$e(&3-%#)$-$/%3$!"$&"#=(.!"&$
V#$ ";%4X.0%-#$ <"4-%#)$ "3$ '&(0-$!($ &"0"7%3".'($!"$ 5"&7-#$=-&-$
a execução de políticas que, por lei, são responsabilidade dos 
municípios. 

n+!($%##($e-W$0(3$*+"$#+8"%'(#$!%&"'-3".'"$".5(<5%!(#$.-$%3-
plementação de políticas e programas para a infância encarem 
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o -$-!3%.%#'&-1,($(+$(#$4(5"&.(#$0(3($<%3%'-!(&"#$(+$(7#'E0+<(#$
V$&"-<%W-1,($!"$#"+$'&-7-<:(@$U-&-$"<"#)$($2#'-!($#,($(#$4(5"&.(#$
")$!"#'"#)$-$%.#'%'+%1,($3-%#$=&I;%3-$"$5%#?5"<$9$-$=&"e"%'+&-)$&--
W,($="<-$*+-<$-<'"&.-'%5-#$5%E5"%#$!"$0(.0&"'%W-1,($"$!"#".5(<5%-
mento dos projetos estão relacionadas com a articulação direta 
0(3$"<-#@$s3-$0(.#"<:"%&-$'+'"<-&$#%3=<%/%0-$"##-$eI&3+<-$!"$(&-
4-.%W-1,()$";=&"##-.!($+3-$"#'&-'94%-$!(#$0(.#"<:(#$'+'"<-&"#$
=-&-$#(7&"5%5"&$."##"$0(.'";'(k

_6$*+"$"+$-0:($*+"$-0(.'"0"$.($.(##($3+.%0?=%($9$*+"$($=&"#%-
!".'"$!($B(.!%0-$9$#"3=&"$<%4-!($-($4(5"&.(@̀ $2A[@^O@OO

L%4-!($ -($ 4(5"&.($ #%4.%/%0-)$ -*+%)$ +3-$ &"<-1,($ !"$3j'+-$ !"-
=".!X.0%-)$+3-$5"W$*+")$=(&$+3$<-!()$-$=&"e"%'+&-$."0"##%'-$!($
0(.#"<:($!"$!%&"%'(#)$3"#3($*+"$3"&-3".'"$e(&3-<)$=-&-$5%-7%-
<%W-&$($&"0"7%3".'($!"$&"0+&#(#$"#'-!+-%#$"$e"!"&-%#)$5%-$e+.!(#$
")$=(&$(+'&()$(#$0(.#"<:(#$!"$!%&"%'(#$."0"##%'-3$!-$=&"e"%'+&-$
para a liberação desses mesmos recursos para a execução dos 
=&(4&-3-#)$5%-$";"0+1,($!($(&1-3".'($3+.%0%=-<@

2.'&"'-.'()$ #"$ -$ 5%.0+<-1,($ -($ 4(5"&.($ 5%-7%<%W-$ ($ &"=-##"$ !"$
5"&7-#)$ =(&$ (+'&($ <-!()$ =&"8+!%0-$ -$ -+'(.(3%-$ !(#$ 0(.#"<:(#$
!"$!%&"%'(#$*+")$=(&$ <"%)$!"5"3$#"&$=-&%'E&%(#$"$ %.!"=".!".'"#$
=(<%'%0-3".'"$!-$-!3%.%#'&-1,(@$6#$0(.#"<:"%&(#$"$(#$ '90.%0(#$
ressentem-se dessa falta de autonomia, decorrente da depen-
!X.0%-$ !%&"'-$ "3$ &"<-1,($ V#$ -+'(&%!-!"#$ 4(5"&.-3".'-%#@$ 6#$
0(.#"<:"%&(#$ '+'"<-&"#)$ =&%.0%=-<3".'")$ =(%#$ #,($ -+'(&%!-!"#$
0(.#'%'+?!-#$=(&$<"%)$0(3$=&"&&(4-'%5-#$=&I=&%-#$"$%.!"=".!X.-
0%-$/%&3-!-)$#".'"3$"##"$=&(7<"3-$.($0('%!%-.($!"$#"+$'&-7-<:()$
0(.e(&3"$-/%&3-$+3-$0(.#"<:"%&-$'+'"<-&$!"$+3$3+.%0?=%($!($
interior do Estado:

_6$B(.#"<:($F+.%0%=-<$!"$C##%#'X.0%-$\(0%-<$'-3793$9$!($4(5"&-
no, a primeira-dama é a presidente. É isso aí que eu digo. Então 
($B(.#"<:($n+'"<-&$9$-+'t.(3($"$"##"$7-*+"$9$($*+"$"+$'%5")$"$
eles querem que eu diga amém. Então é esse o problema que eu 
'%5")$($0:(*+"$0(3$($=&"e"%'($"$-$=&%3"%&-K!-3-`$2A[@^O@OO

C$ '".'-'%5-$ !"$ 0((='-1,($ !(#$ 0(.#"<:(#$ '+'"<-&"#$ ="<-$ =&"e"%-
'+&-)$=(&'-.'()$9$ <%3%'-!-$="<-#$=&"&&(4-'%5-#$ <"4-%#$"$="<($".-
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o'".!%3".'($"$0(3=&(3"'%3".'($!(#$0(.#"<:"%&(#@$F-#)$."##-#$
&"<-1G"#)$-=-&"0"$.%'%!-3".'"$-$0(.e+#,($".'&"$2#'-!($"$4(5"&-
.($0(3($%!X.'%0(#)$=(&$+3$<-!()$"$-$&"=&"#".'-1,($!"$0(.#"<:($
de direito como separado do Estado, embora seja paritário, por 
(+'&(@$s3$0(.#"<:"%&($"#'-!+-<$";=&"##-$-37-#$-#$&"=&"#".'--
1G"#)$*+-.!($&"%5%.!%0-$&"#="%'($=(&$=-&'"$!($2#'-!()$&"e"&%.!(K
#"$-($4(5"&.($"#'-!+-<$")$-($3"#3($'"3=()$0(<(0-$($B(.#"<:($
como paralelo ou frente a frente com esse Estado, e não integra-
do, também, por ele:

_2+$-0:($*+"$.I#$#(3(#$0(.#%!"&-!(#)$3-#$-%.!-$.,()$.,($0(.-
seguimos é fazer com que a estrutura estatal de fato conseguis-
se respeitar esse tipo de organização, então eu digo que o Esta-
!($&"8"%'-)$3-#$V#$5"W"#$=-&"0"$*+"$-$4".'"$-%.!-$.,($0(.#"4+%+$
fazer com que o Estado tratasse desse órgão, que tem uma parti-
0%=-1,($=(=+<-&)$*+"$'"3$+3-$(&4-.%W-1,($0(3$-$!"5%!-$%3=(&-
'w.0%-$*+"$'"3@@@%##($.,($#"&%-$#I$!($B"!%0-)$3-#$!(#$0(.#"<:(#$
"3$4"&-<@@@̀ $2A[@^O@]O

23$&"#+3()$-$-##(0%-1,($!%&"'-$".'&"$2#'-!($"$4(5"&.()$'-<$0(3($
%!".'%/%0-!-$"3$="#*+%#-$"3=?&%0-)$&"3"'"$-($=&(0"##($!"$-!3%-
nistratização da proteção da infância no Brasil e, de forma mais 
=&I;%3-)$-($*+"$#"$0:-3-)$!"$+3$<-!()$!"$_=(<%'%W-1,(`$!-#$!"0%-
sões, fortemente caracterizada pela descontinuidade e desarticu-
<-1,($")$=(&$(+'&()$="<-$_=&"e"%'+&%W-1,(`$!-#$-1G"#)$(+$#"8-)$="<($
=&('-4(.%#3($!-$=&"e"%'+&-$.-$!"<%7"&-1,()$";"0+1,($"$-5-<%-1,($
!-#$=(<?'%0-#$#(0%-%#)$"37(&-$!"$e(&3-$e&E4%<$"3$&"<-1,($V$0(&&"#-
pondente descentralização dos recursos. Ambos os processos 
-=-&"0"3)$-(#$(<:(#$!(#$#+8"%'(#$%3=<"3".'-!(&"#$!($2BC)$0(3($
0(.!%1G"#$"$<%3%'"#$-($'&-7-<:($!(#$'90.%0(#)$!(#$0(.#"<:"%&(#$!"$
!%&"%'(#$"$!(#$0(.#"<:"%&(#$'+'"<-&"#)$!"5%!($-$="&!-$!"$-+'(.(3%-$
"$-+#X.0%-$!"$+3$=&(8"'($3-%#$(&4w.%0($"$0(.'%.+-!($!"$'&-7-<:(@$

C$&"=&"#".'-1,($!($2#'-!(Kf(5"&.($!%&"0%(.-$-$5%-7%<%!-!"$!"$
implementação da proteção integral, nesse contexto, para um 
'%=($!"$=-'"&.-<%#3($"3$0-!"%-)$"3$*+"$(#$'90.%0(#$"$0(.#"<:"%-
&(#$!"=".!"3$!-$-!3%.%#'&-1,($<(0-<$*+")$=(&$#+-$5"W)$!"=".!"$
!-$ "#0-<-$ #+="&%(&)$ "$ -##%3$=(&$!%-.'")$ .+3$ 8(4($!"$!?5%!-#$ "$
contrapartidas que, em última análise, condiciona a implemen-
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o tação do ECA ao cenário político de ocasião. A descentralização, 
como diretriz constitucional das políticas públicas, assim, não 
0:"4-)$-%.!-)$-$&"-<%W-&K#"$=<".-3".'")$.-$3"!%!-$"3$*+"$#"$"#-
tabelece uma rede de dependências recíprocas, apoiadas sem-
pre em instâncias superiores de deliberação política, mais do 
que em controle jurisdicional.

2##-$&"=&"#".'-1,($!"$2#'-!($0(3($4(5"&.($9$0("&".'"$0(3$-$
realidade da institucionalidade realmente posta em funciona-
3".'($")$-##%3)$-$5%#,($!(#$#+8"%'(#$="#*+%#-!(#$&"/<"'"$($#"+$
=(.'($!"$5%#'-$-$=-&'%&$!-$=(#%1,($*+"$(0+=-3$.-$&"!"$!"$%3-
plementação do ECA: entre os que decidem, os que realizam e 
os que reclamam.

U(&$ /%3)$ %!".'%/%0-K#")$ -'&-59#$ !-$ %.5"#'%4-1,($ "3=?&%0-)$ +3-$
-3=<%-1,($!($0(.0"%'($!"$2#'-!($"3$&"<-1,($V#$&"=&"#".'-1G"#$
anteriormente descritas, que articula, mediante a categoria 
_=-&'%0%=-1,( )̀$-#$ %.#'w.0%-#$4(5"&.-3".'-%#$"$ 8+&?!%0-#$0(3$-$
#(0%"!-!"$(&4-.%W-!-@$U-&-$/%.#$!"#'"$"#'+!()$!".(3%.-K#"$"##-$
&"=&"#".'-1,($ !"$ 2#'-!(KU(!"&$ Uj7<%0()$ ".'".!".!($ *+"$ "#'"$
j<'%3($%.0<+%$-#$e-0"'-#$3-%#$=j7<%0-#$!-$#(0%"!-!"$0%5%<@$y$-$&"-
=&"#".'-1,($3-%#$&"0(&&".'"$".'&"$(#$0(.#"<:"%&(#$!"$!%&"%'(#$")$
de maneira geral, o discurso mais pronunciado como referência 
de compromisso mútuo na realização dos direitos das crianças 
e dos adolescentes.

!">"$%&'()*+?*)/.$?@A=-2*$/$($B(.-)()/$)*$C*)/=*7$)/</.$)/$

todos ou de ninguém

Além das representações do Estado ora como direito, ora como 
4(5"&.()$"#'E$=&"#".'")$.(#$!%#0+&#(#$!(#$#+8"%'(#$!"$%3=<"3".-
tação do ECA, uma representação mais complexa, que sustenta 
e legitima grande parte da institucionalidade da proteção in-
tegr-<@$y$-$%!".'%/%0-1,($!($2#'-!($0(3($($0(.8+.'($!"$%.%0%-'%5-#$
públicas, mas não necessariamente estatais nem, muito menos, go-
5"&.-3".'-%#)$"$#%3$=-&%'E&%-#)$*+"$#"$-&'%0+<-3)$=-&-$=&(3(5"&$-$
&"-<%W-1,($!(#$!%&"%'(#$:+3-.(#$!-#$0&%-.1-#$"$!(#$-!(<"#0".'"#@ 
O que une, nessa representação, o Estado e a sociedade organi-
zada é o princípio da participação, que adquire status de dire-
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otr%W$0(.#'%'+0%(.-<$!"$"e"'%5-1,($!-#$=(<?'%0-#$=j7<%0-#$"$*+"$#"$
impõe como condição de legalidade e legitimidade das políticas 
!"$=&('"1,($"$&"-<%W-1,($!"$!%&"%'(#)$-'&-59#$!(#$0(.#"<:(#$!"$
!%&"%'(#$"3$'(!(#$(#$.?5"%#@$

Essa representação encara o Estado como uma totalidade em 
*+"$-$-!3%.%#'&-1,()$(+$($4(5"&.()$-&'%0+<-K#"$0(3$(+'&-#$"#e"-
&-#$!($=(!"&$=j7<%0($"$0(3$-$#(0%"!-!"$0%5%<)$=-&-$!-&$e(&3-'($"$
!%.w3%0-$-($0(.8+.'($!"$=(<?'%0-#$=j7<%0-#@$y$3-%#$5%.0+<-!-$-($
3(!"<($!"$2#'-!($\(0%-<)$.($#".'%!($!"$*+"$($&"0(.:"0%3".'($
da abolição fática da separação entre o Estado e a sociedade é 
+3$!(#$ '&-1(#$!%#'%.'%5(#$!($2#'-!($ \(0%-<$ !"$[%&"%'($ HUyg2a$
Lso6)$OPPq)$=@$]]QKSJ@$6+'&-$0-&-0'"&?#'%0-$!($2#'-!($\(0%-<$!"$
Direito, que se relaciona com essa representação, é a exigência 
de articulação e participação de pessoas e de grupos no proces-
#($=(<?'%0()$"0(.t3%0()$#(0%-<$"$0+<'+&-<@$U(&$%##()$&"=+'-K#"$"##-$
representação como uma ampliação do conceito de Estado em 
&"<-1,($V#$-.'"&%(&"#)$*+"$#"$<%3%'-$-$#+-$e-0"'-$3-%#$4(5"&.--
mental ou mais jurídica, em sentido estrito.

6$=(!"&$=j7<%0($#+=G"$+3-$&"<-'%5%W-1,($!-$#"=-&-1,($".'&"$($
2#'-!($"$-$#(0%"!-!"$0%5%<)$(+$".'&"$($=j7<%0($"$($=&%5-!()$"$-$
adoção de ações articuladas entre ambas as supostas esferas, 
5%#'-#$0(3($+3$0(.8+.'()$"3$(=(#%1,($-(#$w37%'(#$3-%#$=&%5--
!(#$!-$5%!-@$C##%3)$!%-.'"$!"##-$&"=&"#".'-1,()$#,($."0"##E&%(#$
.(5(#$%.#'&+3".'(#$-.-<?'%0(#$!-#$0(.#'"<-1G"#$=(<?'%0-#$!-#$#(-
0%"!-!"#$0-=%'-<%#'-#$0(.'"3=(&w."-#$ H\CYn6\)$]^^O)$=@$OQTK
qJ@$["$-0(&!($0(3$\-.'(#$H]^^O)$=@$OSSJ)$f&-3#0%$<(4&(+$%!".'%-
/%0-&$-$-7#(&1,($&"0?=&(0-$".'&"$(#$!(%#$#+=(#'(#$=(<(#)$-$=-&'%&$
!"$#"+$0(.0"%'($!"$:"4"3(.%-$")$"3$=-&'%0+<-&)$!(#$0(.0"%'(#$!"$
#(0%"!-!"$=(<?'%0-$"$#(0%"!-!"$0%5%<$0(3($0(3=(.".'"#$!($#"+$
Estado integral.32

2##-$ &"=&"#".'-1,($!"$2#'-!(KU(!"&$Uj7<%0($ #+#'".'-$-$5%-7%-
<%!-!"$!-$=&(=(#'-$!"$ 0(.#"<:(#$!"$!%&"%'(#$"$ 0(.#"<:(#$ '+'"-
<-&"#)$0(3($+3$0(.8+.'($-&'%0+<-!($!"$e(&1-#$4(5"&.-3".'-%#)$
8+!%0%-%#$"$<"4%#<-'%5-#)$#(0%"!-!"$0%5%<$(&4-.%W-!-)$0(3+.%!-!"#$
e famílias, para a proteção da infância e da adolescência. Ao con-
ferir status$!"$-+'(&%!-!"$-(#$0(.#"<:(#$!"$!%&"%'(#)$=-&%'E&%(#)$
"$ -(#$ 0(.#"<:(#$ '+'"<-&"#)$ e(&3-!(#$="<-$ #(0%"!-!")$ -/%&3-K#"$
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o essa$&"=&"#".'-1,($!"$2#'-!(KU(!"&$Uj7<%0(@$C##%3)$($2BC$#+#-
'".'-$&"'(&%0-3".'"$"##-$&"=&"#".'-1,($")$.($.?5"<$!-$%.#'%'+0%(-
nalidade, ela se expressa na implementação desses mecanismos 
paritários, que se articulam mediante a participação. 

Mas além de estar presente no discurso jurídico mais formal, 
(+$#"8-)$=(#%'%5-!-$.($2BC)$"##-$&"=&"#".'-1,($9$";=&"##-$.(#$
próprios discursos dos sujeitos implementadores da proteção 
%.'"4&-<)$($*+"$!"3(.#'&-$-$<"4%'%3%!-!"$!"##-$5%#,($"$#+-$(&-
ganicidade na rede. Esse é um dos pontos fortes de todo esse 
processo, ou seja, é um laço entre a retórica jurídica e a retórica 
política da proteção integral no Brasil, e destas com as represen-
tações dos sujeitos da rede de implementação.

U(&93)$ "##-$ &"=&"#".'-1,($ .,($ 9$ %#".'-$ !"$ 0(.'&-!%1G"#$ "$ !"$
problemas de articulação, autonomia e legitimidade das instân-
0%-#$*+"$0(3=G"3$($0:-3-!($=(!"&$=j7<%0(@

s3-$=#%0I<(4-$*+"$-'+-$"3$3"!%!-#$#(0%("!+0-'%5-#$"3$3"%($
e"0:-!()$.+3-$0%!-!"$!($%.'"&%(&$!($g%($f&-.!"$!($\+<)$!"3(.#-
'&-$=&"(0+=-1,($0(3$-$-&'%0+<-1,($".'&"$(#$!%5"&#(#$#+8"%'(#$!-$
rede, apoiada nessa representação de Estado como um conjunto 
mais amplo do que seus organismos públicos tradicionais:

_C$ 4".'")$ ".*+-.'($ =&(/%##%(.-<$ !-$ l"7"3)$ .,($ !"5"$ "#'-&$ #I$
!".'&($ !-$ l"7"3)$ .,($ !"5"3(#$ .(#$ %.#'%'+0%(.-<%W-&)$ .,($ 9@@@$
C0:($*+"$-$4".'"$'"3$*+"$"#'-&$.(#$3+.%0?=%(#)$'"3$*+"$"#'-&$
=-&'%0%=-.!($!(#$B(.#"<:(#)$"./%3)$"3$'(!($($<+4-&$(.!"$-$4".-
te possa estar colocando as necessidades que nossos adolescen-
'"#$<E$=&"0%#-3$*+"$#"8-3$4-&-.'%!(#)$.,($9@@@̀ $f[@O

2##-$-/%&3-1,($!".('-)$'-3793)$+3-$.(1,($!"$4-&-.'%#3($.($
sentido amplo, na medida em que amplia as possibilidades de 
4-&-.'%-#$!($-!(<"#0".'"$=&%5-!($!"$<%7"&!-!")$5%#+-<%W-.!(K-#)$
também, no conjunto de políticas de proteção. O Estado, ou seja, 
o poder público, aqui, é representado de forma ampla, englo-
bando a sociedade organizada como parte integrante. 

U(&$(+'&($<-!()$($&%#0($!"##-$&"=&"#".'-1,($9$*+"$#"$=(!"3$="&-
!"&$!"$5%#'-$($<+4-&$"$-#$-'&%7+%1G"#$"#="0?/%0-#$!"$0-!-$#+8"%'($
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onessa articulação, sobrecarregando ou desresponsabilizando 
+.#$ (+$ (+'&(#)$ !"$ -0(&!($ 0(3$ %.'"&"##"#$ 0(&=(&-'%5(#)$ =-&'%-
0+<-&"#$(+$0(3$($0(.'";'($=(<?'%0($!"$0-!-$3(3".'($:%#'I&%0(@$
Esse risco tem-se tornado realidade, conforme reclama uma psi-
0I<(4-$*+"$'&-7-<:-$.+3-$+.%!-!"$!"$=&%5-1,($!"$<%7"&!-!"$!"$
-!(<"#0".'"#$-+'(&"#$!"$-'($%.e&-0%(.-<$"3$U(&'($C<"4&"k

_l-W"&$ 8+.'($+3-$(5-)$ %##($9$!-$'+-$&"#=(.#-7%<%!-!")$"#'E$".-
'".!".!(@@@2+$.,($0:-3($($4(5"&.-!(&$."3$-$=&"#%!".'"$=-&-$
-'".!"&$ +3$ 4+&%$ .-$3%.:-$ #-<-@$ A##($ "+$ e-1()$ 9$ -$3%.:-$ e-'%-@$
C4(&-$e-1-3$-$!"$5(0X#@$2.',()$%##($'"3@@@$-#$="##(-#$'X3$*+"$#"$
-=&(=&%-&$!($*+"$9$!($#"+$'&-7-<:(@$2$.,($";%#'"$"3$=(<?'%0-$=j-
7<%0-$-=&(=&%-1,($!($*+"$9$#"+$.($#"+$'&-7-<:(@$2.',()$%##($'"3$
*+"$#"&$'(3-!($-$#9&%({$\".,($5-%$e&-0-##-&{`$f[@]

U(&$+3$<-!()$-$&"=&"#".'-1,($!"$2#'-!($-&'%0+<-!($-($0(.0"%'($
de participação amplia as possibilidades de articulação entre os 
!%5"&#(#$#+8"%'(#$!-$&"!"$!"$%3=<"3".'-1,()$!&%7<-.!($-#$&"!+-
1G"#$-.'"&%(&3".'"$3".0%(.-!-#)$!"$2#'-!(Kf(5"&.($"$!"$2#'--
!(K[%&"%'(@$U(&$(+'&()$=(!"$0(.'&%7+%&$=-&-$"#e+3-1-&$-#$<%.:-#$
!"$&"#=(.#-7%<%!-!"$*+")$.($2BC)$#,($4"."&%0-3".'"$!"/%.%!-#$
0(3($".'&"$($2#'-!()$-$#(0%"!-!"$"$-$e-3?<%-@$Y+3$0(.8+.'($!"$
atribuições técnicas e políticas, a tendência é de confusões, des-
mandos e posturas de omissão e transferência de responsabi-
<%!-!"#)$-$.,($#"&$*+"$0-!-$+3$"$($'(!($'".:-3$0<-&"W-$!"$#"+$
lugar e de sua parte no processo.

O poder público, representado como articulação entre Estado 
no sentido estrito e sociedade, entretanto, traz consigo a duali-
dade intrínseca das representações anteriores, como demons-
'&-$($!%#0+&#($!"##"$ 0(.#"<:"%&($3+.%0%=-<$ !"$+3-$ 0%!-!"$!($
interior do Estado:

_|+"&$!%W"&)$-$*+"#',($!-$=&('"1,($!-$0&%-.1-$"$!($-!(<"#0".'"$9$
(7&%4-1,($!($2#'-!()$3-#$'-3793$9$!-$0(3+.%!-!")$.9}`$2A[@01.4

Ou seja, atribui-se a todos, de forma articulada, mas mantendo-
se as especi/%0%!-!"#$!"$0-!-$%.#'w.0%-)$($!"5"&$!"$4-&-.'%&$(#$
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o !%&"%'(#$!-#$0&%-.1-#$"$!(#$-!(<"#0".'"#@$ _2#'-!(`$"$#(0%"!-!"$
="&3-."0"3$e(&3-.!($+3-$!+-<%!-!")$0(3($!($=(.'($!"$5%#'-$
do Estado Democrático de Direito, mas concorrem em respon-
sabilidades, conforme o modelo de Estado Social.

Y-$5"&!-!")$"##-$-&'%0+<-1,($9$&"=&"#".'-!-$0(3($&"#+<'-!($
de um processo de conscientização e mobilização da comu-
nidade, e não de uma ação sancionadora para que se realize. 
Y"##"$ #".'%!()$ .-$ &"=&"#".'-1,($ _2#'-!(p=(!"&K=j7<%0( )̀$ -$
ênfase tem sido posta sobre a sociedade, reforçando que o Es-
'-!($["3(0&E'%0($!"$[%&"%'()$.($>&-#%<)$-=(#'-$3-%#$/%0:-#$.-$
=-&'%0%=-1,($!($*+"$.-$4-&-.'%-$!(#$!%&"%'(#@$ A##($/%0-$";"3-
=<%/%0-!($.($!%#0+&#($-7-%;()$.($*+-<$'-3793$#"$"5%!".0%-$-$
oposição entre as representações de Estado-Direito e Estado-
U(!"&$Uj7<%0(k

_H@@@J$($ %3=(&'-.'"$9$-$-&'%0+<-1,($=-&-$*+"$:-8-$($0(3=&(3"-
'%3".'($!-$ 0(3+.%!-!"{$ H@@@J$y)$=(&$!"0&"'()$ '+$.,($ '"3$0(3($
obrigar membros da comunidade a se disporem, a se compro-
meter a fazer essa orientação familiar, essa orientação do ado-
lescente. É uma questão de conscientização da comunidade! É 
necessário que se faça essa articulação para que a comunidade 
-##+3-$H@@@J`$2A[@^O@S

C#$ !%/%0+<!-!"#$ !"$ -&'%0+<-1,($ ".'&"$ '(!(#$ (#$ #"43".'(#$ !($
0:-3-!($=(!"&$=j7<%0($#"$!"5"3)$"3$=-&'")$="<-$'&-!%1,($7&--
#%<"%&-$!-$&"=&"#".'-1,($!"$2#'-!(Kf(5"&.()$.($*+"$!%W$&"#="%-
'($V$&"-<%W-1,($!(#$!%&"%'(#$:+3-.(#@$C##%3)$".'&"$-$X.e-#"$.-$
=(<?'%0-$"$.($[%&"%'()$-$=(#'+&-$!"#'-$=&(3('(&-$!"$m+#'%1-$9$!"$
0(7&-&$ 8+!%0%-<3".'"$ -$ -1,($ 4(5"&.-3".'-<)$ =&"#0%.!%.!($ !-$
comunidade que, nesse meio, é acusada de omissão e descom-
promisso:

_H@@@J$'"3(#$!%/%0+<!-!"#$!"$<%!-&$0(3$"##-$3+!-.1-$*+"$#"$!"+$-$
partir da constituição de que a política não é feita só por admi-
.%#'&-!(&"#$"$=(<?'%0(#)$.9}$|+"$-$0(3+.%!-!"$=-&'%0%=-$!"##"$
=&(0"##(@$H@@@J$i(8"$-$3%.:-$=(#'+&-$9$!"$%.#'-<-&$%.*+9&%'($0%5%<)$
0(3($"+$'".:($e"%'()$"$!"$0(7&-&$($-'".!%3".'(@̀ $2A[@^O@P
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oC##%3)$ 09'%0-$ !-$ "e"'%5%!-!"$!($ 0(3=&(3%##($!-$ 0(3+.%!-!")$
ela 5(<'-$V$=(#'+&-$-.'"&%(&)$!"'"&3%.-.!($8+!%0%-<3".'"$($*+"$
não é realizado pela rede de proteção integral.

A sociedade, em geral, dispersa ou organizada, tende a deslegi-
'%3-&$-$-+'(&%!-!"$!"##-$%.#'w.0%-$!"<%7"&-'%5-$!-#$=(<?'%0-#$!"$
%3=<"3".'-1,($!($2BC$*+"$9$($B(.#"<:($!"$[%&"%'(#$!-$B&%-.1-$
"$!($C!(<"#0".'")$#"8-$=(&$!"#0(.:"0%3".'()$#"8-$="<-$%.#%4.%-
/%0w.0%-$!"$#"+$=&('-4(.%#3($.-$&"!"$!"$=&('"1,($%.'"4&-<@$U(&$
%##()$-$*+"%;-$%.#"&%!-$.($!"=(%3".'($-7-%;($#"$&"e"&"$V$e-<'-$!"$
<"4%'%3%!-!"$!(#$0(.#"<:(#$!"$!%&"%'(#)$'-.'($=(&$=-&'"$!-$#(0%"-
dade, como do poder público:

_2$-0:($*+"$-$0(%#-$3-%#$%3=(&'-.'"$9$"##-$!"$*+"@@@$!"$*+"$-$0(-
3+.%!-!"$&"0(.:"1-$($=-="<$!($B(.#"<:()$*+"$($=(!"&$=j7<%0()$
!"$+3$3(!($4"&-<)$&"0(.:"1-$-$%3=(&'w.0%-$!($B(.#"<:($0(3($
%.#'%'+%1,($!"$=&('"1,(@@@̀ $2A[@^O@T

F-%#$!($*+"$!"#<"4%'%3-&)$3+%'-#$5"W"#)$!"$-0(&!($0(3$!"=(%-
mentos como os de abaixo, as prefeituras, a partir de uma repre-
#".'-1,($!"$2#'-!(Kf(5"&.()$ _-'&(="<-3`$(#$B(.#"<:(#$!"$[%-
&"%'(#)$%#(<-.!(K(#$"$%3="!%.!($*+"$";"&1-3$#+-#$=&"&&(4-'%5-#$
de deliberar, controlar e gerir recursos para a implementação 
do ECA:

_H@@@J$ *+-.!($ +3$ =&"e"%'($ -%.!-$ .,($ '"3$ "##-$ 0(.#0%X.0%-$ !"$
*+"$'"3$*+"$'&-7-<:-&$0(3$($B(.#"<:()$-$0(%#-$-%.!-$/%0-$=%(& @̀$$
EID.01.4

_Z%-$!"$&"4&-)$-#$=&"e"%'+&-#$-%.!-$.,($-!3%'"3$-$%!"%-$!"$'&-7--
<:-&$0(3$(#$0(.#"<:(# @̀$2A[@^O@T

U(&$(+'&($ <-!()$V#$5"W"#)$-#$=&"e"%'+&-#)$"3$5"W$ $!"$ %4.(&-&$(#$
0(.#"<:(#$!"$!%&"%'(#)$ '".'-3$0((='EK<(#$(+)$ -%.!-)$ %.#'-<EK<(#$
-=".-#$=-&-$0+3=&%&$e(&3-<%!-!"#$<"4-%#)$0(3$5%#'-#$-$<%7"&-1,($
!"$&"0+&#(#$(+$7"."/?0%(#$/%#0-%#@$2##-$=(#'+&-$ 8E$ e(%$";=<%0-!-$
anteriormente, pois denota ênfase na representação de Estado-
f(5"&.o.
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o Mas enquanto$(#$0(.#"<:(#$de direitos são deslegitimados ou 
0((='-!(#)$(#$B(.#"<:(#$n+'"<-&"#)$=(&$#+-$5"W)$#,($e&-4%<%W-!(#$
"3$'"&3(#$!"$%.5"#'%3".'(#$.-$#+-$0(.#(<%!-1,($"$*+-<%/%0-1,()$
tornando-se canais amplamente utilizados pela população, mas 
e&-0-3".'"$"/%0%".'"#$.-$!"e"#-$!-#$0&%-.1-#$"$!(#$-!(<"#0".'"#@$
Sua fragilidade decorre da falta ou escassez de infraestrutura 
H5"?0+<(#)$0(3=+'-!(&"#)$<%.:-#$'"<"et.%0-#)$"'0@J$"$!"$&"0+&#(#$
'90.%0(#$=-&-$-0(3=-.:-3".'($e-3%<%-&@$C$5+<."&-7%<%!-!"$";-
'"&.-$!(#$0(.#"<:(#$'+'"<-&"#$!"0(&&"$!-$e-<'-$!"$&"!"#$!"$-=(%($
e execução das medidas de proteção e da falta de políticas públi-
0-#$H7E#%0-#)$-##%#'".0%-%#)$!"$=&('"1,($"#="0%-<J@$C##%3)$!97"%#$
%.'"&.-$"$";'"&.-3".'")$(#$0(.#"<:(#$ '+'"<-&"#$#,($($"<($3-%#$
e&E4%<$!($0:-3-!($=(!"&$=j7<%0($.-$&"!"$!"$=&('"1,($%.'"4&-<@

_6$B(.#"<:($n+'"<-&$*+-.!($5X$9$-$3-%(&$5?'%3-)$"<"$-=-.:-$!(#$
=&(3('(&"#)$-=-.:-$!(#$8+?W"#)$-=-.:-$!($=&"e"%'( @̀$2A[@^O@]]

6#$B(.#"<:(#$n+'"<-&"#$.,($4(W-3)$5%-$!"$&"4&-)$.-$=&E'%0-)$!-$
-+'(.(3%-$*+"$-$<"4%#<-1,($<:"#$0(.e"&"@$|+-.!($(#$0(.#"<:"%-
&(#$'".'-3$&"-<%W-&$#+-$'-&"e-$!"$e(&3-$-+'t.(3-)$".'&-3$"3$
0:(*+"$0(3$(+'&(#$#+8"%'(#$!-$&"!"@$C##%3)$-$&"=&"#".'-1,($!"$
2#'-!($0(3($=(!"&$=j7<%0()$.-$&"-<%!-!")$&"5"<-$-$0(.'&-!%1,($
interna de uma rede mais enredada do que articulada.

_2<"#$*+"&"3$*+"$-$4".'"$!%4-$-393)$"<"#$.,($".'".!"3$-$-+'(-
.(3%-$!($0(.#"<:( @̀$2A[@^O@OO

Em resumo, na rede de proteção integral, que consubstancia a 
representação de Estado com poder público, os operadores do 
[%&"%'($-0+#-3$-$0(3+.%!-!"$"$0(7&-3$!(#$4(5"&.(#v$(#$0(.#"-
<:"%&(#$!"$!%&"%'(#$"$'+'"<-&"#$&"%5%.!%0-3$-+'(.(3%-$"$<"4%'%3%-
!-!"v$(#$'90.%0(#$&"0<-3-3$!-$e-<'-$!"$%.'"4&-1,(v$-#$=&"e"%'+&-#$
0((='-3$(+$%#(<-3$(#$0(.#"<:(#v$-$0(3+.%!-!"$#"$(3%'"$"$0(7&-$
!(#$ 4(5"&.(#@$n(!(#$ "##"#$ 0(./<%'(#$ 'X3$0(3($=-.($!"$ e+.!($
-#$!%e"&".'"#$&"=&"#".'-1G"#$!"$2#'-!($*+"$(&-$%!".'%/%0-3K.($
0(3$($[%&"%'()$(&-$0(3$($4(5"&.($")$"./%3)$0(3$+3-$-&'%0+<-1,($
idealizada entre ambos e a sociedade organizada. 
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oConsiderações finais

Em síntese, a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do 
Adolescente expressam teorias e representações sobre o Es-
'-!()$(&%+.!(#$!"$5E&%-#$5"&'".'"#)$&"#+<'-.'"#$"$&"=&(!+'(&-#$
de correlações de forças que contextualizam o processo de im-
plementação dos direitos. Esse caráter múltiplo deixa margem 
V#$=(<X3%0-#$%.'"&=&"'-'%5-#$")$-<93$!%##()$-$+3$<"*+"$7-#'-.'"$
-3=<($!"$-<'"&.-'%5-#$!"$0+3=&%3".'($!-#$.(&3-#$"$%3=<"3".-
tação das políticas delas decorrentes.

iE)$=(&'-.'()$.($0(.8+.'($!"$!%#0+&#(#$8+&?!%0(#$#(7&"$-$%.ew.-
cia, no Brasil, ambiguidades entre diferentes modelos de Esta-
!($"$!%e"&".'"#$&"=&"#".'-1G"#$*+"$($%!".'%/%0-3$0(3$($[%&"%'()$
0(3$($4(5"&.($"$0(3$-$=-&'%0%=-1,($!-$#(0%"!-!"$"3$#+-$0(3-
posição.

A importância desta análise está no fato de que as representa-
ções de Estado podem ser mais determinantes que as de infân-
0%-$.-$"/%0E0%-$%.#'&+3".'-<$!($2BC$=(&*+")$!"$-0(&!($0(3$-$X.-
fase, implementam-se mais as garantias dos direitos, em sentido 
"#'&%'($(+$-3=<()$(+$%.5"#'"K#"$3-%#$"3$=(<?'%0-#$!"$7"3K"#'-&$
ou de controle social, bem como responsabilizam-se mais a so-
ciedade ou o Estado pela realização dos direitos. 

Conforme os elementos de modelos de Estado predominantes e 
suas representações nos discursos de implementação de direi-
'(#)$%3="&-3$!%#'%.'(#$5-<(&"#$"$=&%.0?=%(#)$".e-'%W-3K#"$+3-#$
(+$ (+'&-#$ 5"&'".'"#$ '"I&%0-#$ !($ 2BC$ ")$ -##%3)$ 8+#'%/%0-3K#"$ "$
<"4%'%3-3K#"$+3-#$(+$(+'&-#$=&E'%0-#$*+"$!,($0(.#%#'X.0%-$V$<"%@
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1  Discutir essa ambiguidade somente adquire sentido a partir de uma tomada de posição que 
assume o Estado como uma realidade cultural, histórica, que incorpora, entre outros elemen-
tos, o discurso jurídico como contribuição humana, visto de forma tridimensional: é ao mes-
mo tempo normas, fatos ou processo histórico e valores (REALE, 1984, p. 8, 9, 370). O discurso 
jurídico inclui, além das normas, todo um conjunto de elementos de ordem sociológica e po-
lítica relativo a sua criação, aplicação, implementação, interpretação, etc. Vide Cárcova (1999, 
p.10), que de5ne o Direito como uma prática social: “Utilizamos la idea de discursos en el sentido 

en que la utilizan algunos lingüistas; como proceso social de producción de sentido” (idem, p. 15). 
Para esse autor, o discurso jurídico tem dois níveis: o primeiro é o das normas; o segundo é o 
da aplicação, interpretação, coordenação, estruturação, sistematização, atribuição de sentido 
às normas, tarefa dos operadores jurídicos. As ambiguidades no discurso jurídico são de5ni-
das, neste estudo, como a coexistência de distintas representações dos conceitos, que dão 
margem a diversas atribuições de sentido e, consequentemente, in=uenciam no processo de 
implementação do ECA.

2  Confundir o Estado com o conjunto de suas leis ou, por outro lado, com o conjunto de suas 
instituições, expressa visões reduzidas a mero formalismo ou exagerado empirismo. Também 
seria equivocado confundi-lo com os valores que o instituem. Reale (1984, p. 3-9) denomina de 
concepção culturalista do Estado aquela sob a qual se reconhece que não há relações sociais 
isentas de juridicidade nem relações jurídicas isentas de substrato social. Ambas – normas e 
relações sociais – fundamentam-se, por sua vez, em valores ou princípios de convivência.

3  Ponderar signi5ca atribuir maior ou menor peso a determinado princípio ou valor em de-
trimento de outro, em casos concretos em que ambos colidem. (ALEXY, 1997, p. 87-98, 157). 
Sobre uma visão crítica desse método de resolução de con=itos entre princípios, proposto por 
Zagrebelsky (1997), de Alexy (1997), ver García Amado (1996, p. 81-5).

4  Os princípios são normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida possível. 
O cumprimento dos princípios depende tanto das possibilidades reais como das jurídicas, o 
que os difere das regras, que são normas que só podem ser cumpridas ou não (idem, p. 86). 
Prieto Sanchís (1996, p. 132-4) identi5ca em Zagrebelsky (1997) as principais características 
conceituais que diferenciam regras e princípios e, em seguida, questiona essa distinção em 
função de uma análise mais detalhada.

5  As críticas que se tecem ao modelo proposto por Zagrebelsky (1997) enfocam principalmen-
te as consequências dessa ductibilidade para o processo de decisão judicial, contrapondo-se a 
partir da defesa da segurança jurídica e da legalidade contra a subjetividade que o modelo su-
põe. (ANDRÉS IBÁÑEZ, 1996; GARCÍA AMADO, 1996; PRIETO SANCHÍS, 1996; RUIZ MIGUEL, 1996)

6  “Creo, por tanto, que la condición espiritual del tiempo en que vivimos podría describirse como 

la aspiración no a uno, sino a los muchos principios o valores que conforman la convivencia co-

lectiva: la libertad de la sociedad, pero también las reformas sociales; la igualdad ante la ley, y por 

tanto la generalidad de trato jurídico, pero también la igualdad respecto a las situaciones, y por 

tanto la especialidad de las reglas jurídicas; el reconocimiento de los derechos de los individuos, 

pero también de los derechos de la sociedad; la valoración de las capacidades materiales y espiri-

tuales de los individuos, pero también, la protección de los bienes colectivos frente a la fuerza des-

tructora de aquellos; el rigor en la aplicación de la ley, pero también la piedad ante sus consecuen-

cias más rígidas; la responsabilidad individual en la determinación de la propia existencia, pero 

tambien la intervención colectiva para el apoyo a los más débiles, etc.” (ZAGREBELSKY, 1997, p. 16)

7  Bonavides (1998, p. 457), na mesma linha, a5rma que: “A Constituição, do ponto de vista 
material, na complexa sociedade de nossos dias, é um tecido composto de vastos interesses 
sociais, em constante =uxo e variação, sujeitos a con=itos entre os respectivos titulares e regu-

Notas
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olados menos em função de indivíduos ou destinatários isolados senão de grupos e camadas, 
em que a sociedade mesma se reparte, por campos cada vez mais antagônicos, difíceis de 
harmonizar, pelo caráter prestamista que esses interesses, convertidos em direitos, assumem 
da parte do Estado”.

8  CF : “Art. 1º – A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 

Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fun-

damentos (...).”

9  O Estado de Direito tem sido de5nido a partir de duas vertentes principais, em função de ên-
fase mais ou menos procedimental ou garantista. Assim, o Estado Democrático de Direito é “el 

intento de organización jurídico-política y de realización socio-económica, en libertad y con igual-

dad, de los mejores postulados humanistas y hasta más profundamente liberales (críticos y plura-

listas) del socialismo” (DÍAZ, 1982, p. 181). O conceito de Estado Constitucional de Direito, por 
sua vez, tal como de5ne Ferrajoli (1996, p. 15-29), é um sistema de limites e vínculos em torno 
da garantia dos direitos fundamentais de todos, cuja característica estrutural é a sujeição ao 
direito da produção do Direito mesmo. De uma forma clara e didática, Alexy (2000, p. 36-41) 
distingue Estado Democrático de Direito, com ênfase na participação, de Estado Constitucio-
nal Democrático, em que a ênfase é sobre as garantias dos direitos, através de um sistema de 
proteção e tutela individual. Com base nessa distinção, identi5co duas ênfases no discurso 
jurídico do Estado de Direito brasileiro: uma na participação e outra na garantia de direitos.

10  Ferrajoli (1997, p. 906) aponta dois elementos constituintes do moderno princípio de 
igualdade jurídica: o valor primário da pessoa e o princípio da tolerância. Para esse autor, o 
princípio da igualdade é altamente complexo, pois inclui as diferenças pessoais e exclui as 
diferenças sociais. A distinção entre os direitos de (que asseguram a igualdade formal, atra-
vés da tutela das diferenças e do postulado da tolerância) e os direitos a (que possibilitam a 
igualdade substancial, removendo as desigualdades intoleráveis) é o que de5ne o sentido ga-
rantista dos direitos fundamentais, pois estes sempre correspondem a valores e necessidades 
vitais da pessoa histórica e culturalmente determinada (idem, p. 915-6).

11  Sobre o conceito de igualdade jurídica e de fato e sobre a inclusão da infância no conjunto 
dos sujeitos de direito, ver Bobbio (1993, p. 75-82). Sobre diversas questões suscitadas a par-
tir do conceito de igualdade, incluindo a questão da liberdade (também tratada por Bobbio 
(1993), ver Valcárcel (1994), que reúne artigos predominantemente voltados ao conceito de 
igualdade de fato e suas limitações.

12  Origina-se, historicamente, de uma espécie de pacto, através do qual as classes possuido-
ras do capital aceitaram a distribuição, via Estado, do produto social, desde que se mantivesse 
intocada a propriedade privada dos meios de produção e, por sua vez, as classes subalternas 
aceitaram políticas de renda de curto prazo que viabilizasse a ampliação de seu poder de con-
sumo, adiando a questão da revolução social (CAPELLA, 1993, p. 94). Com isso, durante muitas 
décadas, nos países industrializados,  alcançou-se uma situação próxima ao pleno emprego 
(idem, p. 95). Mas, nos países do chamado terceiro mundo, isso nunca ocorreu. O Estado do 
Bem-Estar Social nos países subdesenvolvidos sempre foi um arremedo que privilegiou os 
aspectos assistencialistas e intervencionistas em termos de controle social. É o caso do Brasil.

13  O que diferencia o Estado Social do Estado de Bem-Estar, Assistencial ou Providência, se-
gundo García-Pelayo (1995, p. 48), é que o primeiro alude a uma con5guração global do Esta-
do, enquanto os demais se referem mais a uma função. Nessa tese, utilizarei os conceitos de 
Estado Social e Estado do Bem-Estar Social indiscriminadamente, como sinônimos, embora 
reconheça que, no Brasil, em toda sua história, nunca se con5gurou plenamente um Estado 
Social conforme o critério desse autor.

14  Sobre conceitos e delimitações, critérios de classi5cação e, principalmente, uma re=exão 
ética sobre a satisfação das necessidades humanas como paradigma de sociedade que prima 
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o pela emancipação, ver Riechmann (1999, p. 11-42). O autor coordenou um conjunto de arti-
gos que abordam as necessidades, de diversos pontos de vista, especialmente situados pri-
vilegiadamente no mundo do “ser”, mais do que no do “dever ser”. (RIECHMANN, 1999). Añón 
Roig (1992) destaca as necessidades como um critério cada vez mais relevante nas análises do 
Estado Social, principalmente na medida em que a chamada crise refere-se a sua incapacida-
de de satisfazê-las, diante da crescente demanda e expectativa da sociedade. 

15  Martínez de Pisón (1998, p. 46) situa a legitimidade do Estado do Bem-Estar na sua vertente 
social, referente aos direitos econômicos, sociais e culturais, a partir de princípios de solida-
riedade e de justiça social.

16  O conceito de igualdade é fundamental na questão do Estado do Bem-Estar, desde que supere 
a noção de igualdade de oportunidades no sentido liberal e indique a superação de desigualda-
des de fato de natureza econômica, material (COTARELO, 1990, p. 71-5; BOBBIO, 1993, p. 75-82).

17  Segundo esse autor, sem o entrelaçamento entre Estado Social e democracia participativa 
“não é possível às nações do Terceiro Mundo saírem economicamente do atraso e do subdesenvol-

vimento e politicamente da instabilidade e das ditaduras.(...)” (BONAVIDES, 2001, p. 187).

18  Capella (1993, p. 95-9) situa as origens da crise do Estado Social na crise econômica do 
princípio dos anos 70 do século XX, quando os países subdesenvolvidos começaram a cobrar 
parte nos frutos do crescimento econômico com o qual contribuíam com matéria-prima e, 
também, com os movimentos de 1968 na Europa, que vislumbraram a possibilidade de ins-
tauração de um sistema socialista democrático. Identi5ca que, do ponto de vista das classes 
dominantes, a crise do Estado do Bem-Estar caracterizou-se como aumento dos custos sala-
riais e di5culdade de controle social e político das populações e, do ponto de vista das classes 
subalternas, como um fomento ao individualismo e corporativismo e crescimento da burocra-
cia estatal. O autor de5ne o limite do Estado do Bem-Estar como a contradição da satisfação 
de demandas sociais, coletivas, através de um sistema de acumulação privada. Como resulta-
do, alcançou um bom nível de desenvolvimento econômico, atendeu a direitos sociais e inte-
grou as classes subalternas no modelo, mas impôs-se o dilema de que, para superar seus limi-
tes, ou deveria desprivatizar algumas corporações multinacionais em favor do atendimento 
às demandas criadas, ou debilitar as organizações das classes trabalhadoras para enfraquecer 
as demandas crescentes. Identi5ca que a crise tendeu a ser tratada em favor das classes do-
minantes. Na mesma linha, O]e (1990) aponta as críticas da direita ao que identi5cam como 
desestímulo à inversão e desincentivo para o trabalho e as da esquerda à ine5cácia, caráter 
repressivo e ideológico como instrumento de estabilização do sistema (idem, 1990, p. 135-46). 
O autor também se preocupa em buscar pontos em comum entre ambas as críticas, e encon-
tra consenso na descrença no Estado do Bem-Estar como resposta permanentemente válida aos 
problemas das economias avançadas e no fato de que, apesar disso, não se pensa em abandonar 
o modelo, que cumpre funções essenciais na própria sobrevivência do sistema (ibidem, p. 146). 
Em resumo, o Estado do Bem-Estar continua sendo contestado, mas 5rmemente implantado na 
ordem social. O resultado é a tendência de novas direções em seu desenvolvimento, através de 
rearticulações entre os diversos sujeitos sociais, mas não o seu 5nal (ibidem p. 146-50). O artigo 
de Zapatero Gomes  (1987, p. 23-37) resume três enfoques sobre o Estado do Bem-Estar: funcio-
nalista, liberal e socialista, três orientações ideológicas que fundamentaram sua origem e, mais 
tarde, expressaram suas críticas e propostas de modi5cação, mas nunca de extinção. Martínez 
de Pisón (2001, p. 75-92) por sua parte, resume as críticas conservadoras ao Estado Social como 
em relação às di5culdades de governabilidade e à situação de desmoralização dos indivíduos. A 
crítica liberal resume como um ataque ao intervencionismo estatal e, por último, a crítica mar-
xista como a denúncia das contradições internas do modelo e análise das funções de produção 
e reprodução do Estado em relação a economia de mercado. Bobbio (1992, p. 103-9) examina as 
críticas da ingovernabilidade nos regimes democráticos como oriundas de posições neoliberais, 
que propõem soluções um tanto autoritárias, centradas no enfraquecimento do poder do Parla-
mento em favor do reforço às decisões tomadas em nível do Poder Executivo. 
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o19  García-Pelayo de5ne o Estado Social como “la forma histórica superior de la función distribui-

dora que siempre ha sido una de las características esenciales del Estado”, e como um “Estado de 

prestaciones que asume la responsabilidad de la distribución y redistribución de bienes y servicios 

económicos” (Idem, p. 35).

20  “En el caso de la seguridad social se ha repetido una y otra vez que en determinados casos el de-

recho a percibir determinadas prestaciones monetárias (por ejemplo, en los casos de enfermedad 

o vejez), representan ciertamente un progreso histórico frente a las instituciones de bene2ciencia, 

pero que esa juridi2cación de los medios con que se hace frente a los riesgos de la existencia se 

cobra un notable precio en forma de intervenciones reestructuradoras en e ‘mundo de la vida de 

los bene2ciarios’.” Habermas (1988, p. 511-3) explica como a juridi5cação do mundo da vida é 

uma forma de incremento do intervencionismo estatal, mas anterior ao Estado Social.

21  A partir desse caráter distributivo, pode-se de5nir o Estado Social de Direito como o que 

acolhe os direitos e promove ações propositivas para os direitos econômicos, sociais e cultu-

rais, como  prestações sociais e os diversos tipos de serviços sociais. Essas ações, realizadas 

pelas políticas sociais, concretizam o caráter de crescente intervencionismo do Estado So-

cial. Além dessa crítica do conteúdo intervencionista das políticas sociais, outras importantes 

observações fazem, por exemplo, García Inda e Susín Beltrán (1998), ao colocarem em che-

que seu próprio caráter distributivo (especialmente das políticas compensatórias), enquanto 

mecanismos paliativos dos efeitos da política econômica. Esse enfoque é importante porque 

matiza um aparente maniqueísmo entre a função redistributiva (pretensamente boa) e a in-

tervencionista (vista como má) do Estado Social. Ferrajoli (1997, p. 934-5) defende um certo 

grau de intervenção do Estado sobre a vida privada, com vistas a garantir direitos, dentro do 

que se chamaria “e5cácia horizontal” dos direitos. Ver também Calvo García (1998, p. 123-4).

22  De acordo com Calvo García (1998, p. 110): “En la actualidad las normas jurídicas y las activi-

dades de los poderes públicos que regulan sirven a 2nes intervencionistas muy variados y cada vez 

más extensos: asistenciales, redistributivos, control e integración social, estabilidad y racionalidad 

económica, ‘juridi2cación’ de las relaciones sociales, etc. Todo ello nos sitúa ante la tesitura de un 

modelo de intervención complejo, muy alejado de los anhelos de autonomía protegida y estado 

mínimo que caracterizaron las ideologías jurídicas imperantes en épocas pasadas”.

23  Adoto a de5nição do conceito de paternalismo proposta por Bobbio (1992, p. 73): “(...) toda 

doctrina política que atribuye al Estado el derecho de intervención en la esfera interior del indivi-

duo con base en la consideración de que cada individuo, incluso el adulto, tiene necesidad de ser 

protegido de sus propias inclinaciones e impulsos (...)”.

24  Beck (2002) aprofunda sua tese de sociedade de risco em direção a um conceito global e 

interdisciplinar, ampliando seu espectro desde a prevenção da violência urbana até a insegu-

rança no mundo do trabalho e nas relações de gênero, além das decorrentes das mudanças 

cientí5cas e tecnológicas. De5ne o risco como “el enfoque moderno de la previsión y control 

de las consecuencias futuras de la acción humana, las diversas consecuencias no deseadas de la 

modernización radicalizada.” Neste item, adoto o conceito de sociedade de risco e decorrentes 

políticas de prevenção em relação às questões de segurança pública. Abstraio, aqui, a globali-

dade do risco, o caráter cosmopolita da sociedade e a inoperância do Estado Nacional no en-

frentamento dessa problemática. Reconheço, entretanto, que a questão da segurança pública 

é inalienável da questão social como um todo, tanto no diagnóstico como no enfrentamento, 

razão a mais pela qual são indissociáveis os conteúdos de controle social dos modelos de 

Estado do Bem-Estar Social e do Estado do Controle Social.

25  Se fosse coerente falar em termos de teoria dos sistemas, diria, concordando com Diez 

Ripollés (1997, p. 11), que o Direito Penal é um subsistema do sistema de controle social que, 

“como todos los restantes, persigue sus mismos 2nes de aseguramiento del orden social.”
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o 26  A partir de uma de5nição ampla de Direito, Santos (2001, p. 290-303) adota o conceito de 
“constelações de juridicidades” para designar os conjuntos de ordens jurídicas que circulam 
nas sociedades, articuladas umas às outras e com outras formas de poder e de conhecimento 
que compõem os espaços estruturais. As formas de Direito que correspondem à constelação 
de juridicidades nas sociedades capitalistas atuais são: o Direito Doméstico, o Direito da Pro-
dução, o Direito da Troca, o Direito da Comunidade, o Direito Territorial (Estatal) e o Direito 
Sistêmico. A cada forma de Direito, o autor relaciona uma forma de poder e uma forma epis-
temológica. Uma das características das constelações políticas, jurídicas e epistemológicas é 
que, nelas, uma determinada forma é mais difundida e invasiva. No caso do Direito, trata-se da 
forma de Direito Estatal (SANTOS, 2001, p. 326). A forma de poder mais divulgada e invasiva é 
a dominação e a forma epistemológica é a ciência (SANTOS, 2001, p. 326).

27  Ao escrever essa tese, caio na mesma armadilha, embora explicite que me re5ro, aqui, ao 
discurso jurídico o5cial, ou seja, a CF e o ECA e, em todo o caso, aos discursos jurídicos no 
sentido amplo, referidos sempre a esse ordenamento constitucional e legal.

28  EID – Entrevista individual (o número indica a entrevista); EC (número indica a entrevista); 
e GD – Grupo de Discussão (número indica a reunião). 

29  Alguns dos principais problemas que se podem apontar em relação ao protagonismo da 
administração pública na intervenção junto à infância desamparada são também tratados por 
Picontó Novales (1996, p. 338-67): burocracia excessiva, demoras em decisões que demandam 
urgência, con=itos interinstitucionais, carência de meios para implementação de medidas, in-
decisões ou decisões tomadas com base em racionalidades alheias ao interesse superior da 

criança, formalismo e insensibilidade do Direito em relação às situações que demandam pro-
teção às crianças ou às famílias, etc. A autora chama a atenção especialmente para o perigo 
de arbitrariedade e de ine5cácia no uso da discricionariedade que pressupõe a tarefa dos es-
pecialistas, e propõe regular procedimentos e garantias, mas deixando em aberto a resolução 
para critérios técnicos e para as circunstâncias caso a caso. A discricionariedade de decisão 
leva à discricionariedade de ação. Impõe-se a necessidade de um controle judicial sobre a 
discricionariedade administrativa para evitar o arbítrio, abusos, etc. A autora identi5ca, ainda, 
como riscos da administrativização do processo de proteção da criança, a dependência dos 
estados de emergência social, mudanças nos cargos políticos, preferências pessoais de quem 
decide, in=uência dos meios de comunicação de massa e falta de plani5cação política global. 
A administração baseia suas decisões numa racionalidade cientí5ca, o que supõe uma aber-
tura às ciências sociais, e numa racionalidade política, que pressupõe a busca de um consenso 
em grupos sociais próximos ou resistentes.

30  Picontó Novales (1996, p. 238-9) utiliza o termo para designar a transmissão dos poderes 
do juiz da infância, antes muito mais amplas, para a esfera administrativa, e explica que so-
mente a execução é de responsabilidade dos operadores sociais. Entretanto, na legislação 
brasileira, mais que a execução é atribuída aos Conselhos Tutelares, o que tem efeitos contra-
ditórios em termos do garantismo jurídico. 

31  Calvo García (1998, p. 103-5), citando Berstein (1955), menciona como um dos problemas 
decorrentes da prática do direito regulativo, isto é, orientado a 5ns e penetrado por critérios 
econômicos, políticos e ideológicos, a discricionariedade e a politização. Nessas condições, os 
conceitos de neutralidade e imparcialidade, tradicionalmente atribuídos ao Direito, perdem o 
sentido, em detrimento de um tanto de =exibilidade necessária à nova racionalidade impreg-
nada de critérios políticos e burocráticos.

32  O conceito de Estado amplo de Gramsci fundamenta uma aproximação à representação de 
Estado que extrapola tanto o jurídico como o sociológico e, mais do que isso, acolhe represen-
tações plurais e contraditórias de Estado, pois engloba tanto a sociedade política, a sociedade 
civil pública e privada, bem como a totalidade das relações sociais num determinado “Bloco 
Histórico”
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