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Resumo: Este artigo tem o intuito de analisar e contextualizar, a partir de uma perspectiva 
crítica sociohistórica a proposta de Emenda Constitucional que visa reduzir a maioridade penal 
para os 16 anos cujo objetivo principal é criminalizar os atos infracionais cometidos por 
adolescentes. Em contrapartida a emenda referida, dispõe-se apresentar o modelo atual de 
responsabilização do adolescente que comete o ato infracional. Tendo em vista fomentar a 
proteção do adolescente em termos legais assegurados no Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA). Sob a ótica crítica propõe-se analisar a Redução da Maioridade Penal de 
acordo com a realidade conjuntural do adolescente que comete a contravenção de forma a 
entender o cenário de vulnerabilidades sociais e invisibilidade ao qual o adolescente está 
inserido. Considerando a proliferação de informações a respeito do assunto, busca-se ainda 
averiguar o posicionamento da mídia sobre a questão.  
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Abstract: This article aims to analyze and contextualize, from a socio-historical perspective the 
critical constitutional amendment proposal to reduce the legal age for 16 years whose main 
objective is to criminalize the illegal acts committed by adolescents. However such amendment 
has to present the current model teenager accountability committing the offense. In order to 
improve the adolescent's protection in legal terms provided in the Statute of Children and 
Adolescents. Adopting a critical proposes to analyze the Reduction of Criminal Majority 
according to the cyclical reality teen who commits the misdemeanor. In order to understand the 
scenario of social vulnerability to which the adolescent is inserted. Considering the proliferation 
of information on the subject, we seek to further ascertain the position of the media on the 
issue. 
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1. Introdução 
Os traços marcantes culturais da invisibilidade social norteiam contextos sociais. Os resíduos 
ainda não absolvidos completamente imaculam diversas conquistas sociais. Trata-se, portanto, 
de avanços que estão permeados por ideologias arcaicas. A construção de perspectivas de 
direitos e sujeitos de direitos, ainda recente na sociedade brasileira, embate com retóricas 
retrogradas as quais acentuam a exclusão social. A invisibilidade social não é um fenômeno 
recente, mas histórico. Há séculos que pessoas são tornadas imperceptíveis aos olhos da 
sociedade  
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os negros (...) quando foram traficados da África, sendo trazidos para cá somente 
para trabalhar e não colonizar, sem nunca ser contestada essa situação. Contribuindo 
para a colonização desta forma como escravo/ trabalhador, o que o estigmatizou e 
tem causado discriminação até hoje (...).  (Uhlein s/data) 

Cenas semelhantes repetiram-se durante vários contextos da história incidindo às pessoas de 
todas as idades, raças e gênero. A infância e juventude é um segmento da sociedade que 
possui em seu histórico a invisibilidade social e suas consequências. Em 1927 surge o primeiro 
Código de Menores, tendo em vista a intervenção do Estado na vida de crianças e 
adolescentes. Embora houvesse sido promulgada uma lei para tratar da infância e juventude, o 
teor desta legislação respaldava-se em uma cultura de punição e disciplina aos chamados 
“delinquentes” e menores infratores. Os “menores abandonados” e “menores infratores” 
representavam risco à sociedade, e, portanto foram marginalizados. Emana, portanto, a cultura 
do menor, que é consolidada a partir da estigmatização da criança e do adolescente. Somente 
em 1990, com o advento do Estatuto da Criança e do Adolescente, que estes passaram a ser 
considerados sujeitos de direitos. Porém, apesar dos avanços alavancados ao que tange a 
construção de direitos das crianças e adolescentes, o discurso e os olhos societários estão 
contidos na culpabilização e discriminação da “criança abandonada e do adolescente infrator”. 
A polêmica gerada referente à Redução da Maioridade Penal enquadra-se na controvérsia 
entre cenário – conquistas sociais e discurso – ideologias arcaicas. De um lado os avanços e 
conquistas sociais representam o protagonismo de crianças e adolescentes, do outro lado a 
estigmatização da infância e juventude, traço da formação cultural, representa a invisibilidade 
social.  
Há algum tempo1 vem sendo veiculada informações a respeito do tema Redução da 
Maioridade Penal2. Porém, recentemente o assunto foi incumbido à votação na Câmara dos 
Deputados. A votação para a aprovação da Emenda ocorreu no dia 31 de março de 2015, 
depois que a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovaram a PEC 
171/93. Agora, cabe a Comissão Especial criada para avaliar a PEC dar continuidade ao 
processo.  
Debates a cerca do adolescente que comete ato infracional e o papel da legislação em “punir” 
esses indivíduos vem sendo suscitados na sociedade. Para muitos, principalmente aos que se 
deixam influenciar pela mídia tendencionista, a redução deve ocorrer por entenderem que não 
há punição às “atrocidades” cometidas por adolescentes. Em contrapartida, há os que 
defendem que a Redução da Maioridade Penal não só é uma afronta à Constituição Federal de 
1988 (CF 88) como também um ato torpe, que não implicará em redução da violência ou trará 
exemplos de punição aos jovens. 
Diante das divergências que o assunto implica propõe-se, por meio de análise bibliográfica 
simples e copilação de dados, aprofundar o tema e levantar fundamentos contra a Redução da 
Maioridade Penal, levando em consideração a ausência do Estado por meio de suas Políticas 
Sociais na vida dos adolescentes antes que cometam atos infracionais, numa perspectiva de 
prevenção. Além disto, o artigo pretende enfatizar o tendencionismo da mídia e apresentar a 
criminalização da pobreza como um fenômeno da atual conjuntura da sociedade brasileira. 
 
2. Justificativa 
Para aqueles que pregam a democracia e o Estado Democrático de Direito, a Redução da 
Maioridade Penal é uma proposta de Emenda Constitucional que representa retrocesso na 
ampliação de conquista de direitos. 
O papel da mídia de informar está, como quase sempre, sendo distorcido, parcial e 
tendencioso para o lado a favor da redução. Os exemplos e casos sensacionalizados de 

                                                
1 O projeto de Emenda Constitucional número 171 foi proposto em 1993 pelo Deputado Benedito Augusto do 
Domingo do Partido Progressista. Atualmente existem várias outras propostas de emenda que visão reduzir a 
maioridade penal para 16 anos e outras ainda que defendam a não existência da inimputabilidade penal, apensadas 
na PEC 171/93. 
2 Projeto de Emenda Constitucional que visa reduzir a Maioridade Penal de 18 para 16 anos.  
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adolescentes sem limites, rebeldes, transgressores e violentos aparecem como maioria, 
principalmente pelas mídias televisionadas. 
O objetivo desse artigo é fomentar ainda mais a discussão sobre o tema de grande relevância 
para a sociedade civil e profissionais, que atuam em defesa de direitos e políticas públicas. A 
falta de informação, ou melhor, a desinformação e a informação de má qualidade e a pouca 
discussão fundamentada implica em decisões importantes contra uma população que ainda 
sofre pela falta de direitos e pela invisibilidade da sociedade. 
 
3. Redução da Maioridade Penal do ponto de vista legal 
Sabe-se que atualmente, a criança e o adolescente são inimpútaveis do ponto de vista criminal, 
mas o que exatamente isso quer dizer e que fundamento tem? O conceito de indivíduo 
imputável e inimputável é oriundo da Constituição Federal de 1988, que em seu artigo 2283 
dispõe serem penalmente inimputáveis criminalmente aqueles cuja idade seja inferior a dezoito 
anos.   
Dizer que um indivíduo é inimputável significa, do ponto de vista jurídico, dizer que ele não é 
capaz de responder criminalmente por seus atos. A proposta abordada na Constituição para 
sujeitos inimputáveis que cometem crimes, é que estes respondam de acordo com legislação 
específica para tais.  
Ainda, em 1988 quando foi promulgada a Carta Magna, estabeleceu-se em seu artigo 227 a 
responsabilidade de proteção a crianças, adolescentes e jovens, como sendo papel da família 
e de toda a sociedade. O artigo referido preconiza prioridade absoluta ao direito a vida, a 
saúde, alimentação, educação, lazer e profissionalização, indo ainda mais adiante e colocando 
o dever de assegurar a estes sujeitos o direito ao respeito, a liberdade e a dignidade. 
Assim em 1990, três anos após a promulgação da CF 88, emerge o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA) – Lei 8069/90, legislação que irá subsidiar não apenas os parâmetros para 
a responsabilização do adolescente em conflito com a lei, mas que também aborda todas as 
questões relativas à área da infância e da juventude. 
Além de enfatizar a situação prioritária de crianças e adolescentes, o ECA foi pensado e 
construído para assegurar proteção integral a esses indivíduos e dispõe ainda em seu artigo 6º 
que: “crianças e adolescentes são sujeitos em condição peculiar de desenvolvimento4”. 
Seguindo os preceitos da Carta Magna, o ECA define como sendo criança aquele com idade 
de até 12 anos e como sendo adolescente aquele com idade até 18 anos incompletos. Na 
perspectiva de proteção à criança e ao adolescente o ECA dispos de medidas socioeducativas 
para responsabilizar o adolescente que comete o ato infracional.  Em 2012 foi promulgada uma 
legislação especifica para a execução do Sistema de Socioeducação (SINASE), tendo em vista 
estabelecer “regras e critérios  que envolvem a execução de medidas socioeducativas, 
incluindo-se nele, por adesão, os sistemas estaduais, distrital e municipais, bem como todos os 
planos, políticas e programas específicos de atendimento a adolescente em conflito com a 
lei”.5  
Primeiramente, o ECA define que adolescentes6 que cometeram ato infracional serão 
submetidos, levando em consideração a gravidade dos fatos, às medidas socioeducativas, que 
poderão ser de acordo com o artigo 112 desta legislação: I - ADVERTÊNCIA – (art. 115). 
Repreensão verbal aplicada pela autoridade judicial, em que deve estar presente um juiz e um 
membro do Ministério Público; II - OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO – (art. 116). Quando o 
                                                
3 O artigo 228 é considerado Clausula Pétrea da Constituição, ou seja, artigo que não pode ser alterado por emenda. 
4 Não cabe abordar aqui, mas ressalta-se que antes do Estatuto da Criança e do Adolescente estes estavam sujeitos 
ao antigo código de menores que pejorativamente tratava os adolescentes em conflito com a lei como “menores 
delinquentes”. Nessa época o adolescente não era tido como um sujeito de direito e era inferiorizado como a 
nomenclatura “menores” sugere. Além disso, eram encaminhados via de regra para tratamento em antigos 
educandários, descontextualizando e omitindo o sujeito como um ser em desenvolvimento sujeito a questão social 
que o cerca. 
5 Artigo 1º parágrafo 1º da LEI Nº 12.594, DE 18 DE JANEIRO DE 2012. 
6 Em se tratando de crianças estas ficam sujeitas a aplicação de medidas de proteção descritas no artigo 101 do ECA. 
Estas podem inclusive conter orientação e apoio sócio-familiar o que apresenta a preocupação do estatuto com o 
direito a convivência familiar e comunitária. 



 

4 

Londrina PR, de 09 a 12 de Junho de 2015. 

ato infracional resulta em danos patrimoniais, o juiz pode determinar que o adolescente repare 
ou restitua o bem, ou ainda compense o prejuízo financeiro causado à vítima. III - 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE – (art. 117). O adolescente cumpre tarefas 
gratuitas de interesse geral em entidades assistenciais, hospitais, escolas ou instituições afins. 
A medida deve ser aplicada durante uma jornada máxima de oito horas semanais, em horário 
que não prejudique a frequência à escola ou o turno de trabalho, não podendo ultrapassar seis 
meses. IV - LIBERDADE ASSISTIDA – (art. 118). Um orientador acompanha o adolescente por 
um prazo mínimo de seis meses. Esse profissional deve promover socialmente os 
adolescentes e sua família, fornecendo-lhes orientação e inserindo-os, quando necessário, em 
programa de assistência social. Também deve supervisionar a frequência e o aproveitamento 
escolar do adolescente e ajudá-lo a buscar oportunidades de profissionalização e trabalho. V -
SEMILIBERDADE – (art. 120). O juiz pode optar pelo regime de semiliberdade como medida 
socioeducativa ou como forma de transição da internação para o meio aberto. Durante a 
semiliberdade, o jovem fica vinculado a uma instituição, geralmente no formato de uma casa, 
mas deve participar de atividades externas, sem necessidade de autorização do juiz. Durante a 
aplicação da medida, o jovem deve frequentar a escola ou centros de profissionalização 
existentes na comunidade. A medida não tem prazo determinado, e sua manutenção deve ser 
reavaliada a cada seis meses; VI- INTERNAÇÃO – (art. 121). Deve ser aplicada somente nos 
casos de grave ameaça ou violência à pessoa; de reiteração no cometimento de infrações 
graves; ou de descumprimento da medida proposta anteriormente. A internação não tem prazo 
determinado, devendo sua manutenção ser reavaliada a cada seis meses. O período máximo 
de encarceramento, entretanto, é de três anos, com liberação compulsória aos 21. E deve ser 
cumprido em local exclusivo para adolescentes. Os internos devem ser separados por critérios 
de idade, compleição física e gravidade da infração. Durante o cumprimento da medida, as 
atividades de escolarização são obrigatórias, bem como a estruturação do Plano Individual de 
Atendimento (PIA). 
Ressalta-se que o ECA, embora tenha traçado as medidas socioeducativas e disposto sobre a 
apuração do ato infracional, até o ano de 2012 o Brasil não possuia uma legislação que desse 
embasamento legal para a execução do Sistema Nacional Socioeducativo. O SINASE, como é 
conhecida a lei 12.594/2012, traçou toda a execução do sistema socioeducativo, enfatizando a 
necessidade deste sistema propriciar a integração social do adolescente e a reparação do 
dano que causou. 
A primeira crítica à Redução da Maioridade Penal a ser feita neste artigo é a de que se deve 
observar o quão recente são as legislações7 referentes a direitos e proteção de crianças e 
adolescentes.  
Outro ponto a se destacar é a insuficiência do Estatuto da Criança e do Adolescente em tratar 
das medidas socioeducativas para esses indivíduos, sendo muito recentemente criada a Lei do 
SINASE, na qual temos informações precisas sobre o funcionamento da socioeducação no 
país, visando o melhor funcionamento do sistema socioeducativo, que influenciaria na melhor 
ressocialiazação daquele que cometeu o delito. Todavia, o SINASE ainda é muito recente e 
nem tudo o que está previsto nele tem sido colocado em prática pelos estados e municípios 
brasileiros. Além do mais, percebe-se um desconhecimento da população em relação ao que a 
legislação prevê para estes adolescentes que cometem ato infracional.  
Por influência da mídia, grande parte da população se coloca a favor da Redução da 
Maioridade Penal reproduzindo o discurso que “nada acontece” com o adolescente que comete 
delitos. Entretanto, ao contrário do que a mídia sensacionlista divulga, nenhuma das 
legislações subracitadas tem por objetivo deixar o adolescente que cometeu ato infracional 
impune. Elas visam sim, responsabilizar o adolescente, mas levando em consideração sua 
condição peculiar de desenvolvimento e garantindo todos os seus direitos individuais e como 
ser humano. 
 
4. As vulnerabilidades do adolescente que comete o ato infracional 

                                                
7 Constituição Federal de 1988; Estatuto da Criança e do Adolescente 1990; Sistema Nacional de Atendimento 
Socioeducativo 2012.  
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O Estatuto da Criança e do Adolescente é a legislação específica para esses sujeitos, entendo-
os como sujeitos de direitos e deveres. É do ponto de vista jurídico uma legislação que se 
propõe a priorizar crianças e adolescentes em todas as suas áres, sejam sociais, materiais, 
educacionais e principalmente em relação a família. O ECA foi desenvolvido partindo do 
subsidio e discussões de profissionais que estudam a fase da infância e da adolescencia afim 
de que se haja subsidios para todos os artigos que nele encontramos. 
A adolescência é a fase de desenvolvimento do ser humano que ocorre as maiores 
tranformações no indivíduo. Há uma dificuldade em definir a adolescência como um conceito 
único, uma vez que os indivíduos vivenciam essa experiência de forma diferente, dependendo 
de variáveis como a maturidade física, emocional e cognitiva desse indivíduo (UNICEF, 2011). 
Por essa fase ser tão pouco compreendida e com tantas variáveis o adolescente se torna 
esquecido pela sociedade e pelo poder público. É exatamente nessa fase de tantas mudanças, 
fase de fomação e de constituição da maturidade em que se molda o individuo que um erro, um 
engano, até mesmo um ato infracional cometido por esse indivíduo, não deve ter como 
consequências um punição de privação de liberdade em uma instituição nos moldes do sistema 
carcerário ou o tempo de punição igual a de um adulto. A percepção de tempo para o 
adolescente é totalmente diferente de um adulto, pois o adolescente vive cada instante com 
muita intensidade, aprende muito rápido e as consequêcias tanto pro bem como pro mal, são 
em grandes proporções nessa fase da vida. 
Totalizam 58.764 indivíduos, número correspondente aos adolescentes que cumprem medidas 
socioeducativas no Brasil, segundo recente levantamento da Secretaria de Direitos Humanos 
da Presidência da República (SDH, 2011). 
Segundo dados do Guia de Referência para cobertura jornalística8 realizado pela ANDI -
Comunicação e Direitos com o apoio da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 
República em 2012, a região Sudeste é a que concentra maior número de adolescentes 
cumprindo medidas socioeducativas. É importante destacar, no entanto, que apenas o estado 
de São Paulo possui 15.803 adolescentes em tal condição, representando 26,9% do total deste 
público no país.  
Os grandes centros urbanos são caracterizados pelo alto grau de violência das áreas, mas 
também de acessibilidade as políticas de saúde, educação, cultura, o que caracteriza 
impropriedade de se estabelecer uma relação direta entre pobreza e criminalidades. Mas 
sinaliza para o fato de que esta condição leva a outras vulnerabilidades, como não acesso aos 
serviços públicos.  
O adolescente brasileiro não tem acesso a uma escola de qualidade. A escolaridade média dos 
brasileiros de 15 a 17 anos é de 7,3 anos de estudos. Uma pessoa que completa o ensino 
fundamental deve ter 9 anos de dedicação aos estudos (SDH, 2011).  
Ainda que a legislação do país proíba o trabalho formal até os 16 anos, exceto como aprendiz 
a partir dos 14 anos, o trabalho de crianças e adolescentes, associado ou não aos estudos, é 
uma realidade no Brasil. Pois, em muitas situações o adolescente precisa trabalhar para ajudar 
na renda da família. 
Outras vulnerabilidades podem ser citadas, como a privação da convivência familiar e 
comunitária, os homicídios, exploração e o abuso sexual a que são expostos cotidianamente 
garotos e garotas em condições desfavoráveis em termos socioeconômicos e étnico-culturais. 
 

5. A criminalização da pobreza 
Após o período da Ditadura Militar o Brasil optou por um sistema econômico Capitalista sob a 
hegemonia Neoliberal. O neoliberalismo enquanto ideologia apresenta proposições práticas 
cujos conceitos e argumentos reproduzem o conservadorismo político que reflete a violência 
sob a classe trabalhadora.  Na prática o sistema Neoliberal induz a uma lógica individualista, 
                                                
8   ANDI- Comunicação em Direitos. Adolescente em conlfito com a lei: Guia de referência jornalística. 
Série Jornalista Amigo da Criança. 2012. Disponível em: http://www.andi.org.br/infancia-e-
juventude/publicacao/adolescentes-em-conflito-com-a-lei-guia-de-referencia-para-a-cobertu. Acesso em: 
16/04/205. 
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funcional ao capitalismo, especialmente pela consequente justificação das desigualdades, a 
qual precariza a forma de trabalho e descontrói direitos conquistados pela luta social. Além 
disto, tal ideologia capitalista minimiza a intervenção Estatal referente a políticas públicas, 
impulsionando o Mercado a assumir as responsabilidades do Estado. As consequências 
refletem na vida do trabalhador desde a redução drástica dos níveis de salários até o 
desemprego, engrossando o mercado informal.  
O desdobramento óbvio é o agravamento da pobreza. A ação violenta engendrada pelo 
neoliberalismo no que tange ao trabalho resulta num distanciamento entre aqueles que estão 
empregados e os que se encontram desempregados ou não mais vão retornar ao mercado de 
trabalho. Essa ação violenta inerente à lógica engendrada pelo neoliberalismo é reproduzida no 
âmbito das demais relações; as crianças e adolescentes são a parte sem força de todo o 
contexto de relações da classe trabalhadora e consequentemente vítimas dessa violência. 
Sendo assim, o adolescente que se encontra em situação de vulnerabilidade, risco social, 
pobreza, é também vitima da territorialidade. Ou seja, a localidade da residência deste 
adolescente pode ampliar as situações de violência. As importunidades ocasionadas pela falta 
de educação de qualidade, acesso ao lazer e cultura faz com que este jovem desacredite em 
uma perspectiva de futuro.  

6. A Reprodução da mídia em face da possibilidade de Redução da Maioridade Penal 
A Redução da Maioridade Penal tornou-se o holofote da grande mídia. O alarme da 
probabilidade de aprovação desta lei no Congresso Nacional ressaltou aos olhos da mídia 
conservadora brasileira. As notícias cada vez mais tendem para uma formação de opinião a 
favor da aprovação da lei em questão, prova disto são as decorrentes notícias de crimes 
cometidos por adolescentes fomentadas de forma aterrorizante. De acordo com Campos 
(2009), o discurso favorável da opinião pública à redução da maioridade penal emerge, em 
grande parte das vezes, devido à propagação da mídia de delitos cometidos por adolescentes. 
Ou seja, a mídia constrói informações, a partir do consenso do que é prejudicial para a 
sociedade, e desta forma, torna o adolescente, que comete o ato infracional, como um 
criminoso sem a devida punição.  
O Jornal Nacional9 apresentou uma série que mostra como crianças e adolescentes que 
cometeram “crimes” são punidas nos Estados Unidos.10 O intuito é mostrar como, em outros 
países, os adolescentes são corrigidos por suas infrações penais. No Brasil, os discursos 
decorrentes que emanam a favor da Redução da Maioridade Penal permeiam em torno da 
questão da imputabilidade do adolescente infrator. Ou seja, dentro desta perspectiva 
conservadora e repressiva as medidas socioeducativas não são suficientes para aplacar o 
dano cometido na sociedade por um adolescente “criminoso”. Porém, ao contrário do que é 
apregoado pelos favoráveis à Redução da Maioridade Penal, o adolescente infrator é sim, 
responsabilizado pelos atos cometidos. As medidas são aplicadas, tratando do adolescente 
como pessoa em desenvolvimento, como preconiza o artigo 15 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente “A criança e o adolescente tem direito à liberdade, ao respeito, e à dignidade 
como pessoas humanas em processo de desenvolvimento (...)”. A partir deste princípio, foram 
criadas as medidas socioeducativas, cujo intuito é responsabilizar o adolescente, porém, sem 
deixar de lado a interação deste com a família. De acordo com Cunha, Ropelato e Alves 
(2006), “Embora a sociedade deseje a punição do infrator, ela também espera que ao sair da 
prisão, ele deixe de cometer atos infracionais”. Mesmo a partir desta visão individualista, sem 
contar o histórico social do adolescente que cometeu o ato infracional, sem dúvida o sistema 
prisional brasileiro não habilitará ninguém à vida social. Pelo contrário, os adolescentes que 
antes iriam para um educandário, com chances reais de inserção social, com a Redução da 
Maioridade Penal irão para uma “universidade de criminalidade”. Ou seja, terão pleno contato 
com facções criminosas e serão aliciados para a criminalidade cada vez mais cedo, como 
afirma Campos, 2009:  
                                                
9 Programa jornalístico emitido pela Rede Globo de Televisão.  
10 Disponível em: http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/03/criancas-podem-ser-condenadas-prisao-
perpetua-nos-estados-unidos.html 
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A passagem em instituições prisionais não tem caráter educativo, capaz 
de inibir o crime futuro, mas sim, se configura por ambiente propício para 
o desenvolvimento de comportamentos e da identidade infratora, 
aumentando significativamente a rede de contatos criminosos do 
detento, de tal forma que, após o encarceramento, o indivíduo estará 
mais preparado do que antes para exercer as atividades infratoras. 

Em matéria publicada pela Revista Isto É online11, a questão da maioridade penal é vista 
sob a ótica da criminalização do adolescente infrator. O título deixa claro o posicionamento 
a favor da Redução da Maioridade Penal: “Os jovens criminosos e a maioridade penal”, o 
subtítulo complementa tal ideologia: “Jovens de 16 anos conquistam novos direitos, mas 
ainda são tratados como crianças quando cometem crimes”.  Esta concepção ideológica 
positivista, a qual visa meramente o ajuste do indivíduo na sociedade, não substancia a 
realidade sociohistórica da violência e criminalidade, que são os aparatos principais no 
discurso para a redução da maior idade penal:  

Nos jargões populares, embora a idéia de violência ocupe lugar de 
destaque – em noticiários, revistas etc – também se encontra em um 
espaço de banalização. Recorrentes são os discursos que tratam a 
violência e a criminalidade como um fator meramente subjetivo, uma 
espécie de escolha feita pelo indivíduo que adota por opção os 
comportamentos tidos como desviantes (SOUZA; CONCEIÇÃO, 2011). 

O que expressa no discurso favorável à Redução da Maioridade Penal é o enorme desejo 
pela punição. De acordo com Focault (1987), “o infrator torna-se um inimigo comum. Até 
mesmo pior que um inimigo um traidor, pois ele defere seus golpes dentro da sociedade”. 
Assim, dentro desta perspectiva, entende-se o almejo de parcelas da sociedade na defesa 
“pró” maioridade penal. Pois, a partir desta lógica, o adolescente seria punido severamente 
por seus atos que emacularam a ordem social. Já que, na mente de muitos, nada acontece 
com o adolescente que comete um ato infracional.  
Este é o pensamento da mídia conservadora brasileira. E, portanto, será a partir desta 
lógica que se formará as informações a serem repassadas através dos meios de 
comunicação. De acordo com Campos (2009), “as pessoas processam as informações 
mais acessíveis”. E como não há bases críticas acessíveis, o que se fomentará no discurso 
das massas será a reprodução de uma mídia positivista.  

 

7. Considerações Finais 
 
As faces dos discursos referentes à Redução da Maioridade Penal estão contidas em 
arcabouços ideologicos. A abrangência da polêmica referida ultrapassa as dimensões 
setoriais e embarca em um cenário abrangente intrinsecamente relacionado com projetos 
societários.  
Sob uma percepão crítica sociohistórica, a Redução da Maioridade Penal é vista além do 
óbvio e imediato, mas é compreendida a partir de uma análise conjuntural da sociedade. O 
que se esconde por detrás das grades de uma prisão é uma realidade social que o sistema 
punitivo não compreende. O cenário de vulnerabilidades sociais convivido diariamente por 
diversos adolescentes brasileiros é um aspecto o qual deve ser introduzido como pano de 
fundo na discussão sobre a Redução da Maioridade Penal.  
A escassez de oportunidades, ocasionadas por um sistema desigual enlaça adolescentes a 
um contexto de violência e criminalidade. A não intervenção do Estado em políticas 
públicas e sociais destinadas a adolescentes inseridos nesta realidade, desdobra ainda 
mais o cenário de vulnerabilidades. Porém, a partir do momento que o adolescente comete 
o ato infracional os olhos da sociedade e do próprio Estado fixam-se em seu delito. Os tiros 
de culpabilização são disparados de todos os lados. Existe uma tendência de encontrar e 
punir um único culpado, ao invés de aprofundar, encarar e assumir o erro pela sociedade. 

                                                
11 Disponível em 
http://www.istoe.com.br/reportagens/294214_OS+JOVENS+CRIMINOSOS+E+A+MAIORIDADE+PENAL 
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É claro que o adolescente deve ser responsabilizado por seus atos, mas não deve ser 
deixado de lado todo o contexto social, econômico e cultural que o envolve. Sendo assim, 
jogar o adolescente em um sistema penitenciário, sem qualquer tipo de acompanhamento é 
a mesma coisa que lançá-lo de vez à criminalidade.  

Segundo o sociólogo Cezar Bueno de Lima e a pedagoga Mirian Célia Castellani Guebert 
no artigo que compõe a obra “Educação, Políticas e Direitos Humanos” (2014), concluem 
que quando o Estado opta pelo estabelecimento de políticas despenalizadoras oferece às 
pessoas e a comunidade maior liberdade na solução dos problemas que os aflingem e lhes 
dizem respeito. Essa maneira de pensar e agir opõe-se à criação de legislações político-
penais punitivas e encarceradoras. O reforço do poder de decisão nas mãos dos burocratas 
do Estado exigem que o sistema de justiça penal roube o conflito das pessoas diretamente 
nele envolvidas, etiquetando-as, de uma vez por todas, de “deliquente e vítima”, 
dependentes químicos, incapacitados, rebeldes sem causa, etc” (GUEBERT; COSTA, 
2014). Afinal, o adolescente que sofrerá as piores punições é o que sempre será nomeado 
de “menor”, e não terá recursos para financiar uma defesa digna. 

Romper o ciclo da pobreza não é simples, mas fundamental para reduzir outras 
vulnerabilidades. Para superar vulnerabilidades e desigualdades são necessárias políticas 
universais, para todos, e também específicas para adolescentes. Apesar do adolescente 
ser um indivíduo que está em uma fase de grandes mudanças e de formação de caráter e 
personalidade, nada impede que esses jovens sejam ouvidos e que participem da 
construção dessa políticas sociais específicas que nossos jovens necessitam com tanta 
urgência. 
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