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I. Introdução
Analisar e debater a condição do jovem nas sociedades contem-
porâneas implica ter presente a complexificação do conceito de ju-
ventude decorrente de profundas mudanças em todos os campos 
da vida social[2]. Na área da justiça, a distinção entre a infância,  
a juventude e a adultez resulta na construção de categorias de 
classificação dos indivíduos em razão da idade para efeitos penais.  
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As idades legais são construções sociais, reguladoras da vida em 
sociedade ao estabelecerem um conjunto de normas relativas a in-
terditos e a direitos a que se acede num determinado tempo do ci-
clo de vida[3]. Mais do que reportarem-se estritamente a uma ideia 
de maturidade pessoal, que não é uniforme nem se desenvolve para 
todos de igual modo, o que está em causa é a forma como incorpo-
ram e refletem as configurações históricas, culturais e económicas 
que enquadram os processos de transições e emancipação juvenis 
numa sociedade num dado momento de evolução. Constituem im-
perativos no exercício do controlo social formal na relação entre 
cidadão e Estado funcionando como marcadores simbólicos, que 
balizam os processos de desenvolvimento biopsicossocial, a partir 
dos quais são delineadas as expectativas que indivíduos e grupos 
sociais possuem e gerem relativamente ao que constitui a norma 
para determinada etapa de vida[4].

À medida que a idade avança e é operacionalizada a construção 
social de jovem, de jovem adulto e de adulto, é demarcada uma 
crescente responsabilidade e competência do indivíduo responder 
penalmente pelas suas ações em estreita relação com a apreciação 
dos seus direitos. Neste âmbito, tanto a nível nacional como inter-
nacional, os designados jovens adultos têm constituído um grupo 
social esquecido na investigação sociológica sobre políticas de jus-
tiça. Globalmente, há mais produção de conhecimento científico 
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sobre a tomada de decisão e a execução de medidas judiciais apli-
cadas a inimputáveis em razão da idade do que sobre os jovens que 
se situam no patamar da imputabilidade penal[5].

Apesar das intensas transformações nos modos de vida e 
transições juvenis na contemporaneidade, uma tendência perma-
nece de forma quase invariável, independentemente do contexto: 
embora os jovens não sejam responsáveis pela maioria dos delitos 
registados criminalmente, a taxa de prevalência na prática de ilí-
citos é particularmente elevada durante a juventude, aumentando 
desde o final da infância até atingir um pico na adolescência (15-19 
anos), a partir da qual se tende a observar a sua diminuição e até 
extinção na transição para a vida adulta[6].

Vivendo-se numa época marcada por uma cultura de controlo 
assente numa deriva securitária que conduz a orientações de tole-
rância zero em detrimento da prioridade à prevenção na definição 
das políticas públicas de justiça e segurança[7], a condição de jovem 
pelo olhar da justiça não é dissociada do entendimento que uma 
sociedade faz sobre o estatuto da juventude na organização e estru-
tura social. À diluição das funções e papéis cometidos às instâncias 
de controlo social informal tem vindo a contrapor-se o aumento 
das expectativas sobre os mecanismos de controlo formal junto 
dos quais indivíduos e grupos sociais exigem um maior controlo e 


