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RESUMO 

 

Objetiva o presente estudo discutir a imputabilidade do adolescente em conflito com a lei na 

sociedade atual. Vinte profissionais das áreas psicossocial e jurídica foram entrevistados e 

relataram sua percepção sobre a imputabilidade do adolescente infrator.  Apesar da presença de 

pontos de vista diferentes sobre a redução da maioridade penal, a argumentação comum foi que 

esta medida não será a solução para reduzir a criminalidade, apenas irá tratar o seu efeito e não a 

sua causa. Por fim, reconhecem a necessidade das medidas socioeducativas em detrimento das 

penas criminais.  
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INTRODUÇÃO 

 

A redução da maioridade penal tem como objetivo definir a idade a partir da qual alguém 

deve ser penalizado por infringir as leis estabelecidas, algo que diz respeito à área do Direito, 

porém, estabelecer uma idade em que essas infrações devem ser punidas é falar da área em que 

dominam as ciências do desenvolvimento humano e das relações sociais, por isso a importância do 

estudo da Psicologia.  

De acordo com as pesquisas do Datafolha (2015) 87% dos brasileiros são favoráveis a 

redução da maioridade penal este dado evidência a falta de conhecimento da sociedade sobre as 

variáveis sociais e desenvolvimento humano. Assim é de extrema relevância cientifica e social 

discutir este tema, pois por meio da mídia ideologia vem sendo reproduzida ocultando as reais 

causas da criminalidade de jovens. 

Quando se discuti a impunidade de um menor significa atribuir a algo ou alguém a 

responsabilidade de um ato (Luft, 2000). A imputabilidade penal é o conjunto de condições 

atribuídas ao agente quanto a sua capacidade de responder juridicamente sobre determinado fato 

passível de punição (Rocha, 2013). 

A impunidade e a insegurança são questões muito presentes que exigem da Justiça Penal 

Brasileira, cada vez mais, uma atuação para acalmar os anseios da população (Pastana, 2009).  

Historicamente, vemos que no Código Criminal do Império (1830) foi definido que as condutas 

contrárias ao direito seriam punidas a partir dos 14 anos de idade, e apenas em 1940 a maioridade 

penal brasileira foi fixada em 18 anos (Oliveira & Funes, 2009). 

No Brasil, através do artigo 228 da Constituição Federal de 1988 coloca que: "Art. 228. 

São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeito às normas da legislação 

especial." Essa legislação especial é o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente – 1990), que 

prevê todos os direitos e deveres que todos os cidadãos menores de idade têm frente a um processo, 

porém com a possibilidade de poder solicitar a presença de pais ou responsáveis em qualquer fase 

do procedimento. A diferença está na aplicação das penas: quando concluído o processo e 

verificada a pratica do ato, segundo art. 112, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente 

as seguintes medidas: I - advertência; II - obrigação de reparar o dano; III - prestação de serviços 

à comunidade; IV - liberdade assistida; V - inserção em regime de semiliberdade; VI - internação 

em estabelecimento educacional; A medida aplicada deve levar em conta a capacidade de cumpri-

la, as circunstâncias e a gravidade da infração. (ECA, 1990). 

A intenção da liberdade assistida é acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente (e sua 

família), os inserindo na sociedade além de supervisionar a frequência e o aproveitamento escolar 
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do adolescente. O regime de semiliberdade possibilita a realização de atividades externas, 

independentemente de autorização judicial, sendo obrigatórias a escolarização e a 

profissionalização, devendo, sempre que possível, ser utilizados os recursos existentes na 

comunidade. A internação é uma medida privativa da liberdade, em que a realização de atividades 

externas depende de autorização judicial e não existe um prazo determinado, devendo sua 

manutenção ser reavaliada a cada seis meses e em nenhuma hipótese o período máximo de 

internação excederá a três anos. Ela apenas ocorre quando o ato infracional é cometido mediante 

grave ameaça ou violência à pessoa, por reiteração no cometimento de outras infrações graves ou 

por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta. A internação 

deverá ser cumprida em entidade exclusiva para adolescentes, em local distinto daquele destinado 

ao abrigo, obedecida rigorosa separação por critérios de idade, compleição física e gravidade da 

infração. Durante o período de internação, inclusive provisória, serão obrigatórias atividades 

pedagógicas. (ECA, 1990). Portanto, o próprio ECA já prevê uma separação importante entre os 

menores (Chaves, 2010). 

Diante disso procurou-se compreender a fase de desenvolvimento psicossocial da faixa 

etária discutida. Segundo Correia e Sousa (2009), os menores de idade não podem ser imputáveis 

porque não possuem maturidade suficiente, já que eles ainda estão construindo sua personalidade 

e não entendem exatamente as consequências de seus atos. Berger (2003) afirma ainda que “os 

adolescentes são ingênuos, idealistas, deixam-se confundir por sua própria introspecção e são 

superficiais a críticas, reais ou imaginárias” e que “todas as habilidades básicas de raciocínio, de 

aprendizagem e de memória, continuam a progredir durante a adolescência”. Cunha, Ropelato e 

Alves (2006) colocam que isso justifica o porquê as medidas socioeducativas devem ser mais 

usadas do que medidas punitivas, trazendo também que algumas pesquisas mostram que relações 

parentais negativas estão relacionadas com o comportamento antissocial e infrator. 

Berger (2003) coloca que quando os adolescentes se veem frente a uma tomada de decisão 

seu egocentrismo dificulta a formação de planos para o futuro, devido à fantasia de ter acesso a 

todas as opções ao seu alcance, criando seu próprio sistema de norma. Apresenta também o mito 

da invisibilidade, em que o adolescente não acredita que sofrerá as consequências de seus atos e 

que não se tornará vítima de seus comportamentos arriscados, independente da exposição a tais 

informações. 

Conforme Kaplan, Sadock e Grebb (2002) citados por Paiva e Silva, (2008), nessa fase ele 

considera a ideia de identidade e a confusão de papéis.  É nessa fase que se vai construindo a 

identidade que dará segurança para enfrentar as transformações físicas e psicológicas. O jovem 

busca encontrar um “papel social”, a aprovação dos “outros”. Os conflitos ocorrem na medida em 

que as mudanças que ele vai experimentando são rápidas e o comportamento sofre mudanças na 

busca dessa estabilidade. É a fase em que ele constrói sua identidade e escolhe amigos, um par 

(associar um Ego a outro), um grupo (Ego grupal) para se identificar, além de enfrentar uma 
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escolha vocacional e planejar o futuro, por exemplo. Na busca de grupos que apoiam sua identidade 

pode vir a apoiar cegamente os argumentos desse grupo, o que ocorreu, por exemplo, com a adesão 

de jovens a grupos fascistas e nazistas na época da II guerra ou o caso recente dos BlackBlocks no 

Brasil. 

Gizlene Neder (1996) citado por Pastana (2009) diz que: “em nossa formação 

socioeconômica desenvolvemos fantasias de controle social absoluto, a partir da cultura jurídico-

política da Peninsula Iberica”. Sendo assim, questionamos se a redução seria mais uma satisfação 

dessa fantasia, já que é percebido que nos últimos anos há, cada vez mais, um endurecimento da 

lei, como mostra Frade (2007) citado por Pastana (2009) que apenas 20 dos 646 projetos de lei 

apresentados sobre criminalidade, não eram sobre medidas mais duras e punitivas. 

O Brasil, apesar de ser considerado um país democrático, tem seu sistema penal 

caminhando mais para uma atuação simbólica, em um sentido de excesso de ordem como capaz 

de tranquilizar a nossa população. Então, estamos em um ciclo vicioso que produz um aumento da 

insegurança da população gerando um maior apoio a repressão cada vez mais autoritária. Vemos 

no mundo atual que, para a sociedade, a exclusão está se tornando mais naturalizada e 

responsabilidade do próprio excluído (Pastana, 2009). 

A nossa sociedade é um sistema de desigualdade e dominação, que tem sido reproduzido 

pela justiça Penal Brasileira e a punição tem sido um mecanismo cada vez mais útil para segregar 

essa categoria considerada indesejada (Wacquant, 2001, citado por, Pastana, 2009). Então, para 

não perder a confiança dos investidores os governos têm tentado “varrer” das ruas os mendigos, 

perturbadores e ladrões (Bauman, 1999, citado por, Pastana, 2009). Pastana (2009) então postula 

que “o maior encarceramento que vem ocorrendo não tem relação direta com as práticas 

criminosas, mas sim, com o aumento dos miseráveis, totalmente excluídos, do universo do 

trabalho”. 

Castro e Faria (2011) discutem se ao colocarmos o jovem de 16 anos, que possui grande 

curiosidade e capacidade de aprendizagem, não o tornaria um “discípulo do crime”.  

O conceito de criminalidade diz respeito à continuidade dos aspectos econômicos, sociais, 

culturais e ambientais de uma sociedade. É inegável que vivemos dias difíceis, a violência em toda 

sua plenitude tem envolvido grande parte da sociedade. É nas grandes cidades brasileiras que se 

concentram os principais problemas sociais, como desemprego, desprovimento de serviços 

públicos assistenciais (postos de saúde, hospitais, escolas etc.), além da ineficiência da segurança 

pública. Tais problemas são determinantes para o estabelecimento e proliferação da marginalidade 

e, consequentemente, da criminalidade que vem acompanhada pela violência 

(http://exame.abril.com.br/). 

Nos últimos anos o Brasil vem sofrendo com um grande aumento da criminalidade, o que 

ocasiona um grande transtorno para toda a sociedade. É um assunto muito polêmico e um dos 
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maiores problemas brasileiros. Nos dias atuais a criminalidade está cada vez mais visível e 

aparente, e é com este cenário que à população busca uma solução imediatista. Em meio a uma 

disputa política, o tema é complexo e provoca debates acirrados entre os que defendem e os que 

rejeitam a proposta da Redução da Maioridade Penal (http://www.inf.ufes.br). 

 O presente trabalho tem como objetivo verificar na opinião de grupos significantes da 

sociedade se para estes o menor infrator é imputável ou não, por que, e relacionar com a literatura 

a sustentação dos argumentos utilizados. 

 

MÉTODO 

 

Participaram deste estudo 20 profissionais de diferentes áreas: jurídica, social e de segurança 

pública, todos adultos e de ambos os sexos, sendo 05 (cinco) da área do Direito Criminal, 05 (cinco) 

da área Psicossocial e 10 (dez) da área da Segurança Pública. Tais sujeitos foram distribuídos em 

três grupos da seguinte forma: o primeiro grupo foi constituído por profissionais da área do Direito 

Criminal, 1 (um) Juiz que atua na Vara da Infância e Juventude, 1 (um) Defensor público também 

da Vara da Infância e Juventude, 1 (uma) Delegada que atua na Delegacia de Polícia de Defesa da 

Mulher, 1(uma) Promotor de justiça e finalmente 1(um) Advogado criminal, voltado à área infanto-

juvenil; O segundo grupo foi formado por 05 cinco profissionais da área Psicossocial: 1(um) 

Psicólogo Educacional, da Diretoria de Ensino e do núcleo de educação  1 (um) Psiquiatra 

Criminal, atuante do Ministério Público, 1 (um) Pedagogo da superintendência pedagógica da 

Fundação Casa, 1 (uma) Assistente Social da superintendência da saúde da Fundação Casa e, 

finalmente 1 (uma) Jornalista Criminal da Rede Globo Brasileira; o terceiro grupo formado por 10 

(dez) profissionais da Segurança Pública, a saber, 5 (cinco) agentes penitenciários e 5 (cinco) 

Policiais Militares e Civis.  

Aos sujeitos foi feita uma exposição sucinta dos objetivos do estudo. Diante da aceitação em 

participar da pesquisa, foi garantido o anonimato na publicação dos resultados, mediante a 

obtenção e assinatura do termo de consentimento expresso. 

A escolha do instrumento levou em consideração o objeto de estudo, exigindo o uso de entrevista 

aberta que possibilitou a investigação. Foram entrevistas únicas de tempo variável que dependeram 

das condições concretas e subjetivas de cada participante da pesquisa. 

Pesquisa do tipo qualitativa. Este tipo de abordagem de pesquisa deve buscar no fenômeno 

investigado os seus significados para aquela pessoa ou grupo, as representações psíquicas e sociais 

e os constructos simbólicos das mesmas (Souza-Silva e Blascovi- Assis, 2010). 

De acordo com Bardin (2009), a análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de investigação 

que, através de uma descrição objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto das 
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comunicações, tem por finalidade a interpretação destas. Sendo assim a análise de conteúdo 

consiste em descobrir os núcleos de sentido que compõem uma comunicação cuja presença ou 

frequência signifiquem alguma coisa para o objetivo analítico visado (BARDIN, 2009). A análise 

divide-se em três etapas: a) pré-análise; b) exploração do material e c) tratamento dos resultados, 

inferência e interpretação (BARDIN, 2009; SOUZA-SILVA e BLASCOVI-ASSIS, 2010). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A tabela 1 que trata dos entrevistados do grupo jurídico mostra que, 80% dos profissionais 

entrevistados manifestaram-se contra a redução da maioridade penal, enfatizando a necessidade de 

reformas no sistema carcerário, conforme ilustrado na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Profissionais do grupo jurídico e trechos argumentativos. 

GRUPO I – JURÍDICO 

PROFISSIONAIS  
ARGUMENTOS 

FAVOR CONTRA 

Advogado 

“Chegamos a uma época em que 

antes eu era contra, mas agora, com 

os crimes que estão acontecendo, 

sou a favor. Não só pelos menores, 

mas também porque os maiores que 

falam que quem atirou foi o menor e 

ficam impunes”. 

 

Delegado 

 “Diminuindo a maior idade penal não 

vai ter um resultado esperado. Eles 

estão tentando agradar a sociedade, mas 

não está gerando segurança. Estão 

agradando, mas não protegendo. Minha 

maior preocupação é essa. Estão 

criando um monstro”. 

Promotor de Justiça 

 “Aplicação da lei que já existe, só que 

de uma forma mais rigorosa seria a 

melhor solução”. 

Juiz 

 “Com os sérios problemas da estrutura 

que o país tem, as celas ficariam ainda 

mais lotadas. Os jovens se formariam 

em presídios em vez de em escolas”. 

Defensor Público 

 “É melhor um autor de crime ter como 

parceiro um menor (...) porque assim 

ele se safa. Eles estão tentando arrumar 

desarrumando (...) vai aumentar o 

número de encarcerados e vai continuar 

o problema. Pode ser que aumente o 

problema”. 

https://www.facebook.com/psicologia.pt


www.psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento produzido em 06.03.2016 

 

Roberto Evangelista, Catalina Naomi Kaneta, Mariana 

Frungillo, Monica da Silva Lira 

7 Siga-nos em  
facebook.com/psicologia.pt   

 

 

 

Em relação ao quadro de análise do grupo psicossocial, constatou-se que, 100% dos 

entrevistados apresentam argumentos contra a redução da maioridade penal, priorizando uma 

maior qualidade no sistema educacional, bem como a igualdade social. 

 

Tabela 2: Profissionais do grupo psicossocial e trechos argumentativos. 

GRUPO II – PSICOSSOCIAL 

PROFISSIONAIS  
ARGUMENTOS 

FAVOR CONTRA 

Psicólogo Educacional 

 “Definitivamente não. O adolescente é 

responsabilizado pelos seus atos contra 

a lei a partir dos 12 anos. E será 

aplicado as medidas socioeducativas 

previstas no ECA, e este adolescente 

pode inclusive ser privado de sua 

liberdade. Estas medidas 

socioeducativas visam a prepará-lo para 

uma vida adulta de acordo com o 

socialmente estabelecido, para que ele 

não volte a repetir o ato infracional”. 

Psiquiatra Jurídico   

“São vários os pontos que indicam a 

inutilidade da medida e o quanto, na 

prática, ela poderia agravar a nossa 

condição crônica de desigualdade 

social: a situação caótica do sistema 

prisional brasileiro, o fato de boa parte 

dos presídios ser “dominada” pelo 

crime organizado, levantamentos que 

mostram um percentual relativamente 

baixo de crimes graves cometidos por 

adolescentes e, por outro lado, as 

estatísticas que mostram os jovens 

como vítimas preferenciais de 

violência, muitas vezes cometida pela 

polícia, principalmente em bairros mais 

pobres”. 

Assistente Social   

“Eu acredito que a lei da forma que está 

ela funciona. O que precisa é de uma 

aplicabilidade diferente. Não adianta só 

aplicar a lei nua e crua. Em paralelo tem 

que ter um trabalho social envolvido”. 

Pedagogo   

“É muito fácil arrumar o problema 

assim. Mas não nos dão estrutura para 

lidarmos com as crianças. A teoria 

educacional é muito linda, mas 

ninguém consegue colocar na prática. 

Principalmente em escolas públicas. 
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Então o investimento (não só 

financeiro, mas investimento de ideias) 

deveria ser primeiro na base, para 

depois se pensar em reduzir ou não a 

maioridade”. 

Jornalista  

“Acho que quando aceitamos essa 

questão como solução, assumimos a 

postura de uma educação falha e de uma 

geração cada vez mais nova sendo 

aliciada. E também porque colocar um 

garoto de 16 anos em contato com 

bandidos de penitenciária só faz crescer 

o estupro dentro dos presídios e jovens 

trabalhando para facções e traficantes”. 

 

Por fim, o quadro de análise da tabela 3 que trata do grupo de profissionais da segurança 

pública apresentou ambiguidade nos resultados, sendo 50% dos entrevistados a favor da redução 

da maioridade penal e 50% contra.  

 

Tabela 3: Profissionais do grupo da segurança pública e trechos argumentativos. 

GRUPO III - SEGURANÇA PUBLICA 

PROFISSIONAIS  
ARGUMENTOS 

FAVOR CONTRA 

Policial Militar 

 “É preciso pensar em longo prazo. Se não 

tomarem essa medida agora, como será 

daqui 60, 70 anos, quando não estivermos 

mais aqui? É preciso frear isso que está 

acontecendo, para que as crianças e os 

adolescentes parem de ir para o mundo do 

crime”. 

  

Policial Militar   

“Reduzir a idade penal não vai resolver 

o problema. Os presídios do jeito que 

estão hoje em dia não funcionam. Se for 

olhar historicamente e 

comparativamente o Brasil tem as 

melhores leis do mundo. O problema é 

que elas não são aplicadas. Então, não 

adianta mudar a lei. Tem que aplicar”. 

Policial Militar   

“Na verdade, reduzir só vai aumentar o 

trabalho e os riscos que corremos na 

rua. Porque eles não vão deixar de 

cometer crimes por conta da pena. 

Assim como os adultos não fazem isso. 

Frente essa desigualdade, o risco do 

mundo do crime vale muito mais. É isso 

que tem que resolver primeiro (a 

desigualdade) ”. 
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Policial Militar 

“Os menores já sabem o que estão fazendo. 

Eles inclusive nos provocam. Eles estão aí 

na rua. Dependendo de onde é o posto, nem 

vivos nós estaríamos mais. Eles não podem 

sair por aí tirando a vida das pessoas e 

tendo penas brandas. Acredito que não terá 

grande impacto, mas o menor precisar ser 

responsabilizado por seus atos”. 

  

Policial Militar   

“É muito fácil falar de reduzir a 

maioridade penal, mas ninguém quer 

dar mais estrutura aos presídios, nem 

mais educação a população. Só que está 

no dia a dia da rua sabe os riscos que 

corremos. E sabe também que não é a 

redução que vai diminuir a 

criminalidade. Só vai aumentar a 

população carcerária”. 

Agente 

penitenciário 

 “Eu sou a favor sim. Eles já podem 

namorar, votar, casar. Já sabem o que estão 

fazendo”. 

  

Agente 

penitenciário 

“Obviamente os traficantes vão procurar os 

de 12,11 e 10 anos. Que inclusive já estão 

no mundo do crime. Compete ao estado 

fazer o seu papel e não deixar que isso 

aconteça. (...) o estado não tem a 

capacidade de fazer esse trabalho. Novos 

governantes, novas mentalidades. Vontade 

política”. 

  

Agente 

penitenciário 

“Vai ter um grande impacto porque o 

menor se vale da menoridade dele. Então 

ele sendo punido com rigor, dentro da lei 

da maioridade eles vão sofrer e refletir 

antes de cometer um crime”. 

  

Agente 

penitenciário 
  

 “Nos presídios nós vemos todos os 

tipos de coisas, todos os dias. E nos 

sentimos impotentes. Se nós, que somos 

resguardados pelo estado, nos sentimos 

impotentes frente aos criminosos, 

imagina um jovem, que ainda está em 

formação. Ele não terá escolha, a não 

ser se aliar a bandidos cada vez piores”. 

Agente 

penitenciário 
  

 “Os políticos só querem tirar a atenção 

da população para os problemas que de 

fato acontecem. Só querem desviar o 

foco. Enquanto está todo mundo 

preocupado se deve ou não reduzir a 

idade penal, ninguém está dando 

atenção para o nível da saúde e da 

educação. Não acho que desviar o foco 

da população seja o motivo mais 

correto para reduzir a idade penal. Isso 

é algo que tem que ser muito discutido 

antes de se tomar qualquer decisão”. 
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A redução da maioridade penal, que já é discutida há mais de uma década no Brasil é bem 

polarizada. Comparando os grupos entre eles fica evidente que a formação cultural influência na 

reflexão sobre a maioridade penal. Maioridade penal se discute a partir de conhecimentos de 

desenvolvimento humano e sociologia e não por meio de segurança pública. Este dado permite 

inferir algumas razões do porque o Grupo I e Grupo II são contra a redução da maioridade penal 

 

“Diminuindo a maior idade penal não vai ter um resultado esperado. Eles estão tentando agradar 

a sociedade, mas não está gerando segurança. Estão agradando, mas não protegendo. Minha 

maior preocupação é essa. Estão criando um monstro”. – Delegado (Grupo 1) 

 

“Definitivamente não. O adolescente é responsabilizado pelos seus atos contra a lei a partir dos 

12 anos. E será aplicado as medidas socioeducativas previstas no ECA, e este adolescente pode 

inclusive ser privado de sua liberdade. Estas medidas socioeducativas visam a prepará-lo para 

uma vida adulta de acordo com o socialmente estabelecido, para que ele não volte a repetir o ato 

infracional”. – Psicólogo Educacional (Grupo 2) 

 

Manter jovens encarcerados é ocultar a realidade que os leva a cometer os atos infracionais, 

que é a desigualdade social. Desse modo, retirando a responsabilidade do Estado e culpabilizando 

o individuo. 

Existem as pessoas que são a favor, vendo os jovens como criminosos perigosos e as 

pessoas que são contra, que os veem como vulneráveis (Campos, 2009). Na pesquisa realizada, 

vemos que as opiniões de fato são bem divididas, principalmente no terceiro grupo, da segurança 

pública, em que 50% dos pesquisados são contra a redução e 50% são a favor. 

 

“Eu sou a favor sim. Eles já podem namorar, votar, casar. Já sabem o que estão fazendo”. -Agente 

penitenciário (Grupo 3) 

 

 “Nos presídios nós vemos todos os tipos de coisas, todos os dias. E nos sentimos impotentes. Se 

nós, que somos resguardados pelo estado, nos sentimos impotentes frente aos criminosos, imagina 

um jovem, que ainda está em formação. Ele não terá escolha, a não ser se aliar a bandidos cada 

vez piores”. -Agente penitenciário ( Grupo 3) 
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Esta divisão de opiniões no terceiro grupo faz emergir algumas questões como a formação 

cultural deste grupo, uma vez que estas pessoas não são integrantes da justiça, mas sim os 

executores dela. Sabemos que a formação deste profissional exigido para o cargo de agente e 

policial é somente o Ensino Médio diferentemente dos depoentes dos Grupo I e II que se exige o 

nível superior para a atribuição do cargo e não raras vezes, alguns até com pós-graduação, 

permitindo a estes Grupos um contato aprofundado sobre comportamento, desenvolvimento 

humano, Direito, Sociologia, Antropologia Cultural e demais disciplinas que discutem o convívio 

em sociedade. 

Outro ponto relevante é que o Grupo III está em seu cotidiano em contato direto e corpo a 

corpo com a criminalidade, levando possivelmente a uma rigidez e cristalização do pensamento. 

Vale dizer, linguagem forma pensamento que forma consciência, se o contato deste grupo III de 

pesquisa é com informações que sustentam a ideologia de que a redução da maioridade penal será 

benéfica para a sociedade eles irão reproduzir sem qualquer reflexão, pois a informação por si só 

tem um caráter fetichista, o mesmo atribuído às mercadorias, o que irá levar a uma reificação do 

pensamento. 

Para a justiça a única medida capaz de controlar e diminuir a criminalidade é a pena severa 

e está pena já não interessa tanto quanto o infligir sofrimento ao outro. A característica da atuação 

penal, já há tempos, é de emergência, como se fosse um momento excepcional que precisa de uma 

resposta imediata e que não tem objetivos educacionais ou reformadores (Pastana, 2009), 

argumento reforçado pela delegada de polícia entrevistada, que diz que:  

É fácil diminuir a idade penal. Aprova uma lei e pronto. E a estrutura? Uma hora essa 

criança sai e aí, o que você vai dar para ela? (...) se diminuir para 16 anos, essa pessoa vai sair com 

no máximo 46. E o que você vai dar para ela? Ela ainda tem muito o que produzir. Mas não vai, 

porque não tem base. 

 Ou mesmo como um dos policiais entrevistados que aponta que é muito mais fácil reduzir 

do que investir (desde investimento na educação até o investimento nos próprios presídios).  

Campos (2009) mostra que a mídia divulga os crimes de grande repercussão e, com isso, 

aumenta o debate sobre o tema. Ou seja, quando ocorre um crime cometido por um menor que 

tenha tido grande repercussão, a mídia seleciona alguns aspectos para divulgar, o que influencia a 

opinião pública e coloca o tema novamente nas discussões políticas. Isso vem no discurso, por 

exemplo, da delegada entrevistada, que comenta que: 

A mídia é sensacionalista. Não é só adolescente que comete crime. É muito mais adulto. 

Tem muito adolescente que comete crime? Tem. Mas tem mais adulto que adolescente. Na parte 

do tráfico tem muito adolescente. 

A mídia tem instigado como solução a vingança, como se isso pudesse, de fato, resolver os 

problemas da violência (Mello, 1999, citado por Galvão & Camino, 2011). Para os entrevistados 
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que são contra a redução, argumentam que ela pode inclusive aumentar a criminalidade, pois “O 

indivíduo que vai para a prisão já tem uma pré-disposição a absorver aquilo que não deveria. Então 

não é que ele sai pior, mas vai ficar ouvindo o que não deveria. É crime, é chacina. Só absorve o 

que não presta” (trecho da entrevista realizada com o defensor público).  

Os meios de comunicação de massa têm veiculado campanhas de pânico social, 

internalizando um autoritarismo até maior do que nos anos após a ditadura, justificando uma maior 

intervenção penal (Pastana, 2009), e ouvimos as opiniões como a do juiz de que: 

O Brasil não tem maturidade suficiente para esse tipo de questionamento, pois não tem 

infraestrutura na educação muito menos na segurança pública para justificar isso. Então, ao invés 

de pensar em menoridade penal eles teriam que pensar em estruturar mais as escolas. 

A jornalista entrevistada também entende que a redução da maioridade penal não é a solução, pois 

assumindo como solução assumimos a educação falha que temos e a verdadeira solução deve 

começar da base (social e educacional). Para ela, apenas em crimes hediondos se justifica a punição 

mais rigorosa de um menor, pois “Ninguém mata ou estupra por necessidade”. Essa opinião é 

recorrente, como por exemplo, a delegada que diz “Para um homicídio, três anos é pouco. Mas 

possivelmente ele não chegou direto no homicídio. Ele já roubou, já lesionou alguém (fisicamente) 

antes”.  

Apesar das diferentes opiniões, foi unanime que o sistema carcerário atual precisa urgente 

de reformas.  

Já a delegada, a jornalista e três dos policiais entrevistados entendem que antes de se pensar 

em redução da maioridade penal é preciso pensar na reforma penitenciaria, pois, colocar um menor 

nos presídios atuais só iria aumentar o problema, já que terão contatos apenas com criminosos e 

em situações precárias e quando saírem de lá não terão estrutura nenhuma para conseguir levar 

uma vida digna. A assistente social entrevistada diz ainda que “Não tem trabalho, estudo ou lazer. 

Na prisão ele só vai ouvir sobre crime. Não é que ele sai pior, mas ele sai devendo. É uma 

necessidade e não dá para culpa-los. É a lei da sobrevivência”. 

Cunha, Ropelato e Alves (2006) reafirmam a necessidade de que o reajustamento do 

adolescente seja submetido à educação, mesmo que seja em ambiente socioeducativo de 

tratamento, porém a grande dificuldade está nas más condições que estas unidades se encontram 

atualmente. Para que de fato essas unidades funcionem, é preciso de um investimento político 

muito grande. Eles também mostram que os adolescentes devem ter um atendimento especializado 

e principalmente, preventivo, argumento que mesmo o advogado e o agente penitenciário (com 

posição a favor da redução da maioridade penal) também entendem como verdadeiro, pois tendo 

uma punição de forma diferenciada acreditam que é possível tirar o jovem deste “mundo do crime” 

e reinseri-lo na sociedade. 
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A redução da maioridade penal irá enfraquecer a sociedade e aumentar as desigualdades já 

existentes (Campos, 2009), o que corrobora com a opinião dada pelo juiz, de que os jovens se 

formarão em presídios ao invés de se formar em escolas e da delegada, que aponta a dificuldade 

que os jovens terão ao sair do encarceramento, independentemente da idade que estejam. 

Para Campos e Souza (2007) os adolescentes marginalizados estão abandonados pelo 

Estado, pois não existem políticas sociais que os protejam da desigualdade e dos constrangimentos 

vividos. É como disse um dos policiais entrevistados:  

Eles querem dar os ‘roles’ deles. Querem as coisas que veem outros adolescentes terem. E 

descobrem que no tráfico eles podem tirar R$1000,00 por semana, enquanto sua mãe às vezes não 

tira isso nem no mês, trabalhando o dia inteiro”.  

E também porque colocar um garoto de 16 anos em contato com bandidos de penitenciária 

só faz crescer o estupro dentro dos presídios e jovens trabalhando para facções e traficantes (trecho 

da entrevista com a jornalista). 

Nesse trecho da entrevista com a jornalista, percebe-se o que é dito por Duarte (2004), 

citado por Campos e Souza (2007), que reafirma que ao colocar os jovens em presídios normais 

estará os colocando em instituições em que os direitos humanos não são minimamente respeitados, 

e estaremos assim condenando-os a morte simbólica e moral. 

Também é visto que os criminosos (em especial os traficantes) utilizam-se de menores para 

não serem punidos e todos os entrevistados acreditam que, ao reduzir a idade penal para 16 anos, 

por exemplo, serão utilizadas crianças cada vez mais novas para se responsabilizar pelos atos dos 

delinquentes. Alguns participantes que são a favor da redução acreditam que embora isso possa vir 

a ocorrer, é responsabilidade do Estado criar mecanismos para coibir e punir tais práticas, desse 

modo defendem uma reforma mais ampla e complexa  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Com esta pesquisa foi possível perceber a grande influência da mídia sobre o tema, uma vez 

que muitas vezes não ocorre a reflexão sobre o problema e as soluções mais adequadas, isso porque 

a indústria cultural faz tudo virar um espetáculo como informar, mas não contextualizar o recorte 

sócio histórico da noticia reproduzindo ideologia. 

O sistema carcerário não cumpre sua função socioeducativa reinserir na sociedade, de modo 

ser urgente uma reforma estrutural nas prisões, caso contrário as penitenciárias continuarão sendo 

consideradas “escolas do crime” e farão com que os menores tenham contato com outros 

criminosos de maior periculosidade. Discutir a redução da maioridade sem discutir sobre o que de 
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fato seduz e leva o adolescente a criminalidade é tratar a consequência como causa, ocultando o 

verdadeiro motivo para criminalidade que é a desigualdade social. 

O jovem infrator já é responsabilizado pelo seu ato infracional por meio das medidas 

socioeducativas no ECA. Dessa forma, os profissionais da área psicossocial, e os autores do 

trabalho estabelecem que a solução imediata não pode ser o aprisionamento de tais jovens e, 

portanto, o problema não está na lei existente e sim na sua aplicação.  

Segregar os jovens cada vez mais cedo e por mais tempo do convívio social, não combate a 

violência. O combate a violência ocorre por meio de investimento em educação, arte, esportes, 

cultura. Ocorre aqui uma inversão de valores, uma vez que encarcerar o jovem é uma tentativa de 

proteger a sociedade destes, porém estes adolescentes são vitimas históricas da desigualdade social 

que alicerça a nossa constituição social. 

Em 1830 a idade que uma pessoa era reconhecida como responsável criminal era aos 14 anos 

(Alves, Pedroza, Pressoti & Silva, 2009). Reduzir a maioridade penal seria um retrocesso histórico, 

pois o encarceramento aumenta a discriminação social, diminui as possibilidades de inserção no 

trabalho e na escola. Embora a sociedade deseje a punição do infrator, ela também espera que, ao 

sair da prisão, ele deixe de cometer atos infracionais. Se o sistema penal atende primeiro a 

necessidade social, não atende à segunda. O investimento e a reestruturação das instituições criadas 

para executar as medidas socioeducativas do ECA poderão ser o caminho para o atendimento às 

duas demandas sociais. O simples aprisionamento não possui caráter educativo; isso significa que 

encarcerar não é medida capaz de evitar que o adolescente pratique crimes futuros.  

 

 

 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/psicologia.pt


www.psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento produzido em 06.03.2016 

 

Roberto Evangelista, Catalina Naomi Kaneta, Mariana 

Frungillo, Monica da Silva Lira 

15 Siga-nos em  
facebook.com/psicologia.pt   

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Luft,  Celso Pedro (2000). Minidicionário Luft. (pp. 380, 2ª edição) São Paulo: Editora Ática 

 

Alves, C., Pedroza, R., Pinho, A., Pressoti, L., & Silva, F. (2009). Adolescência e  maioridade 

penal: reflexões a partir da psicologia e do direito. Psicologia  Política, 9 (17), 67-83. 

Recuperado em 13 de julho de 2015 de 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-549X2009000100005  

 

Rocha, Sidnei Bonfim da (2013). A redução da maioridade penal. Âmbito Jurídico. 16 (112). 

Recuperado em 10 de julho de 2015 de http://ambito-

juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=13332&revista_caderno=12 

 

Pastana, Débora (2009). Justiça Penal Autoritária e Consolidação do Estado Punitivo no 

Brasil. Ver. Sociol. Polít., Curitiba, 17(32), 121-138. Recuperado em 10 de julho de 2015 de 

http://www.scielo.br/pdf/rsocp/v17n32/v17n32a08.pdf 

 

Correia, Paula N. & Albuquerque, Tesesa S. (2009). Juventude e Drogas: Uma abordagem 

legal. Meritum: revista de Direito da Universidade FUMEC, 4(1), 97-131. Recuperado em 11 de 

julho de 2015 de www.fumec.br/revistas/meritum/article/view/871 

 

Faria, Elaine Marinho & Castro, Maria Amélia da Silva (2011). Maioridade Penal no Brasil 

e na Espanha: Um estudo comparativo. E-legis, 6, 56-71. Recuperado em 11 de julho de 2015 de 

http://e-legis.camara.leg.br/cefor/index.php/e-legis/article/view/75 

 

Galvão, Lilian Kelly de Sousa & Carmino, Cleonice Pereira dos Santos (2011). 

 Julgamento moral sobre pena de morte e redução da maioridade penal.  Psicol. 

Soc. 23 (2). Recuperado em 06 de agosto de 2015 de 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-71822011000200003 

 

 

https://www.facebook.com/psicologia.pt
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-
http://ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=13332&revista_caderno=12
http://ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=13332&revista_caderno=12
http://www.scielo.br/pdf/rsocp/v17n32/v17n32a08.pdf
http://www.fumec.br/revistas/meritum/article/view/871
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-


www.psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento produzido em 06.03.2016 

 

Roberto Evangelista, Catalina Naomi Kaneta, Mariana 

Frungillo, Monica da Silva Lira 

16 Siga-nos em  
facebook.com/psicologia.pt   

 

Lampoglia, F. Silva, J. & Romão, L. (2010). A diminuição da maioridade penal 

discursivizada em cartuns de Angeli. Linguagens e Diálogos, 1(2), 1-17.  Recuperado em 11 de 

julho de 2015 de http://linguagensedialogos.com.br/2010.2/textos/01-art-francis.pdf  

 

Lobão, Ronaldo (2008). O Tempo Vertiginoso: Impossível de se capturar na lei? Revista 

SJRJ,15(22), 171-189. Recuperado em 06 de agosto de 2015 de 

http://www4.jfrj.jus.br/seer/index.php/revista_sjrj/article/viewFile/96/99 

 

Cunha, P. I., Ropelato, R. & Alves, M. P. (2006). A redução da Maioridade Penal: 

 Questões Teóricas e Empíricas. Psicologia Ciência e Profissão, 26(4), 646-659. Recuperado 

em 06 de agosto de 2015 de http://www.scielo.br/pdf/pcp/v26n4/v26n4a11.pdf 

 

Silva, Roberto da & Aparecido, Mayra Simioni (2005). Recuperação de fontes seriais para a 

historiografia da criança institucionalizada no estado de São Paulo (Projeto de Políticas Públicas. 

Processo FAPESP 03/06363-2). In: Simpósio Internacional do Adolescente, 2. São 

Paulo. Recuperado em 15 de julho de 2015 de 

http://www.proceedings.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=MSC000000008200500020

0078&lng=en&nrm=abn 

 

Souza . L.A. de. & Campos. M. da. (2007) Redução da Maioridade Penal: Uma  Análise 

dos Projetos que tramitam na Câmara dos Deputados. Revista Ultima  Ratio, 1(1) 231-259. 

Recuperado em 04 de agosto de 2015 de 

http://www.observatoriodeseguranca.org/files/ultima%20ratio.pdf 

 

Chaves, Francisco Roberio Lima (2010). A Inimputabilidade do adolescente infrator e  o 

crime de homicídio doloso: pela superação de um paradigma. Monografia, Escola Superior da 

Magistratura do Estado do Ceará, Fortaleza. Recuperado em 10 de julho de 2015 de 

http://portais.tjce.jus.br/esmec/wp- content/uploads/2014/12/PDF400.pdf 

 

 

Oliveira, J. N. de & Funes, G. P. F. M. Histórico da Maioridade Penal no Brasil. Recuperado 

em 15 de julho de 2015 de 

http://intertemas.unitoledo.br/revista/index.php/ETIC/article/viewFile/1745/165 7 

https://www.facebook.com/psicologia.pt
http://www.scielo.br/pdf/pcp/v26n4/v26n4a11.pdf
http://www.proceedings.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=MSC0000
http://portais.tjce.jus.br/esmec/wp-
http://intertemas.unitoledo.br/revista/index.php/ETIC/article/viewFile/1745/165


www.psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento produzido em 06.03.2016 

 

Roberto Evangelista, Catalina Naomi Kaneta, Mariana 

Frungillo, Monica da Silva Lira 

17 Siga-nos em  
facebook.com/psicologia.pt   

 

 

Campos, Marcelo da Silvera (2009). Mídia e Política:a construção da agenda nas propostas 

de redução da maioridade penal na Caâmara dos Deputados. Opinião Publica, 15(2), 478-509. 

Recuperado em 15 de julho de 2015 de http://www.scielo.br/pdf/op/v15n2/08.pdf 

 

Berger, Kathleen Stassen (2003). Parte V Adolescência. In Berger, K. S., O desenvolvimento 

da pessoa. Da Infância à Terceira idade. Quinta edição. Paginas 243 – 297) Rio de Janeiro: Editora 

LTC 

 

Brasil. Estatuto da criança e do adolescente: Lei federal nº 8069, de 13 de julho de 1990. Rio 

de Janeiro: Imprensa Oficial, 2002. 

 

Maioridade Penal. Pesquisa Datafolha (09 e 10 de abril de 2015). Recuperado em  13 de 

julho de 2015 de http://media.folha.uol.com.br/datafolha/2015/06/22/maioridade_penal.pdf 

 

SOUZA-SILVA, JR; BLASCOVI-ASSIS, SM; Grupo focal e análise de conteúdo como 

estratégia metodológica clínico-qualitativa em pesquisas nos Distúrbios do Desenvolvimento. 

Cadernos de Pós-Graduação em Distúrbios do Desenvolvimento, São Paulo, v.10, n.1, p.146-152, 

2010. 

 

BARDIN L. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 2009. 

 

Site: Exame Abril (2015). Recuperado em: 20 de julho de 2015 de 

http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/reduzir-a-maioridade-penal-e-a-solucao-para-a-

criminalidade 

 

Site: Universidade Federal do Espirito Santo (2015). Recuperado em 21 de julho de 2015 de 

http://inf.ufes.br/~fvarejao/cs/Violencia.htm 

 

Site: Mundo Educação (2015). Recuperado em 21 de julho de 2015 de 

http://www.mundoeducacao.com/geografia/violencia-urbana-no-brasil.htm 

https://www.facebook.com/psicologia.pt
http://media.folha.uol.com.br/datafolha/2015/06/22/maioridade_penal.pdf
http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/reduzir-a-maioridade-penal-e-a-
http://inf.ufes.br/~fvarejao/cs/Violencia.htm

