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Simpósio: DIREITO CONSTITUCIONAL E FILOSOFIA POLÍTICA 

 

RESUMO: O presente artigo científico tem por objetivo realizar um estudo do direito ao 

afeto e sublinhar sua importância na prevenção da delinquência infanto juvenil. Foi realizada 

uma pesquisa bibliográfica, de viés dialético analítico, utilizando para tal a consulta à 

produção jusfilosófica e constitucional de autores nacionais e alienígenas. O trabalho se 

baseia no fato de constituir o afeto o amálgama das relações intersubjetivas, fundamental não 

somente para a construção da identidade pessoal do sujeito, mas também para a atribuição de 

valores e limites desde a tenra infância – fatores importantes, e muitas vezes determinantes, 

para a marginalização ou não do indivíduo e seu eventual envolvimento com atos infracionais. 

A esse respeito, foram compilados no estudo resultados de pesquisas que relacionaram 

indicadores da falta de afeto com a delinquência infanto juvenil, seja pela ausência de algum 

dos atores de educação, seja pelo comportamento permissivo adotado na formação 

adolescente, que, privado intelectualmente de discernimento, acaba por delinquir. Com base 

nas informações acima especificadas, o presente estudo prossegue fundamentado no conceito 

de que o afeto deve ser compreendido como um atributo da personalidade e um valor 

constitucional, cujo fundamento está consubstanciado no princípio da dignidade da pessoa 

humana. Assim, ao determinar o art. 227, da Constituição da República Brasileira, ser dever 

da família, do Estado e da sociedade assegurar com absoluta prioridade os direitos das pessoas 

em desenvolvimento, insculpindo o princípio da proteção integral, tem-se presente no 

ordenamento jurídico o substrato necessário para fundamentar o afeto não somente como 

direito positivado (art. 1º, III, da Constituição da República Brasileira), mas como obrigação 

legal, o que permite a criação de mecanismos judiciais para sua concretização, seja pela 

família, seja pelo Estado, proporcionando reflexos importantes tanto na esfera individual do 

agente de direitos, quanto em toda coletividade, beneficiada com um importante instrumento 

de prevenção da delinquência infanto juvenil.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Direitos da Personalidade; Afeto; Delinquência Infanto Juvenil. 


