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Introdução: O Direito da Criança e do Adolescente, na atualidade, ainda enfrenta
dificuldades em sua efetivação. Tais dificuldades se reproduzem em razão de conceitos
sociais e morais intrínsecos entre os brasileiros. Dentre esses obstáculos se destaca a
objetificação dos infantes na convivência familiar e a busca social por uma maior 
responsabilização penal. Todavia, o ordenamento jurídico pátrio possui  normatizações
que reafirmam esses direitos, como o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº
8.069),  instituído na década de 90 em razão de previsão constitucional e do
compromisso brasileiro em ratificar Direitos Humanos.
 Objetivo: O presente trabalho busca contemplar a aplicação das Políticas Públicas
existentes no ordenamento jurídico brasileiro relacionadas com a Proteção do Direito
da Criança e do Adolescente. Compreender a forma em que a sociedade enxerga os
infantes e confrontar com o conceito de sujeitos detentores de direitos que precisam ser
protegidos. Metodologia: Busca contrastar os instrumentos normativos existentes e os
ideais característicos da sociedade, por meio de elucidação histórica. A metodologia
consiste em obtenção de dados, de forma qualitativa, por meio de enquetes e
questionamentos publicados em mídias sociais, logo em seguida à publicação de
cartilhas digitais, confeccionadas com o objetivo de conscientização; conversa com
membros da sociedade;  debates entre acadêmicos de diversas áreas de estudo e estudo
crítico de doutrinas referências em Direitos da Criança e do Adolescente.
 Resultados: Compreende-se que o Brasil, por ser um país moralista – apesar de
imperar o instituto da civil law –  os costumes enraizados entre os brasileiros entram
em conflito com a legislação. Entende-se que mesmo diante de uma legislação forte, o
Estado ainda é impotente diante das relações familiares. O fato de a legislação ser
ignorada contribui para que os brasileiros não consigam vislumbrar as crianças e os
adolescentes como sujeitos detentores de direitos e que os atos infracionais cometidos
por esses sejam repreendidos com a sua responsabilização penal. 
 Conclusão: Conclui-se que é  necessário que os brasileiros se conscientizem acerca da
Legislação, principalmente no que tange ao exercício do poder familiar e da
responsabilização penal. Os Direitos Humanos representam a positivação de direitos
naturais, os quais são inerentes à pessoa humana, ensejando a importância da discussão
de tal temática.
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