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RESUMO

O presente trabalho é fruto de pesquisas empíricas realizadas para obtenção de meu Mestrado em Direito. Os questionamentos foram levantados 
na tentativa de discutir a adequação de categorias e práticas sociais aos institutos jurídicos.  É neste impulso que debruçaremos sobre a questão 
da dignidade da criança e do adolescente, enquanto sujeito de direito, em face da teoria do melhor interesse da criança em confronto com uma 
brevíssima análise dos discursos que negam a condição de pessoa às figuras sociais pertencentes a esta categoria.  Ao desnudar este desajuste 
entre o discurso jurídico e as práticas sociais, estaremos colaborando para o desvendamento do espaço ocupado pelas crianças e adolescentes 
nas celeumas envolvendo o direito de família, posto que nos fará pensar se a lógica disruptiva das nossa prática sociais silenciam e aviltam os 
menores no exercício de seus plenos direitos nas diversas relações que estabelecem no curso da sua vida em sociedade.  A pesquisa empírica 
realizada identificou uma contradição entre as perspectivas que se tem sobre a lei e as práticas encontradas na sociedade em relação aos 
menores. Embora o ECA seja considerado um marco legal relevante, os mandamentos do ECA não representam uma necessária referência para a 
conduta dos indivíduos, que relativizam e negociam com as normas, ainda que consideradas válidas, de acordo com as circunstâncias da vida 
cotidiana.  A análise nos permitiu alcançar um fundado questionamento sobre a modulação da dignidade das crianças e adolescentes nas nossas 
práticas sociais e visualizarmos que a participação é uma dimensão fundamental para a concretização do melhor interesse dos menores.  Ao 
ponderarmos sobre o espaço ocupado por estes atores e os discursos que circundam sua categorização pudemos verificar que a ênfase na 
proteção do menor serve mais à manutenção de uma relação de subordinação entre adultos e crianças do que promoção de seus direitos.  Aos 
menores não pode ser negado o protagonismo e a escolha sob o argumento de que são incompletos e dependentes e por isso incapazes de agir, 
meros receptáculos passivos dos mandamentos dos adultos. Inacabados e dependentes somos todos nós , crianças ou adultos, sempre em 
formação e pertencentes a uma teia de interdependência social, alterando-se o tipo de dependência, mas não extinguindo este nível de relação 
social de suas vidas.  Assumir que a criança e o adolescente participam na construção da realidade social através de processos de interação e 
construção de verdades conjuntos com os adultos liberta esta categoria da posição de subalternos, reconhecendo-os como atores sociais e 
resgatando sua dignidade enquanto pessoas.  Se quer-se garantir direitos a estes sujeitos precisamos despender atenção aos modos como a 
criança compreende a realidade e reinterpreta valores tais como liberdade, dignidade e felicidade, sob pena de estarmos impingindo uma lógica 
adulta à realidade infantojuvenil numa manifestação de desserviço à efetividade dos direito para estes sujeitos.  Verdade seja, ainda que se queira 
promover a participação dos menores, despirmo-nos de tamanha carga cultural adultocêntrica não é tarefa fácil. É preciso confrontar nossa 
própria compreensão de criança com auxílio de um instrumental multidisciplinar que nos permita enxergar uma nova dimensão destes sujeitos e 
uma forma de interagir com eles que permita revelar sua própria voz, superando o estigma da incapacidade.
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