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Resumo: O artigo é parte do Trabalho de Conclusão de Curso “Redução da Maioridade 
Penal: as percepções de jovens privados de liberdade” (2016) apresentado ao 
Departamento de Serviço Social da Universidade Estadual de Londrina. O objetivo foi 
“analisar as percepções de jovens que estão em comprimento de pena em regime fechado 
na Penitenciária Estadual de Londrina I a respeito da redução da maioridade penal”. 
Apresentamos parte das percepções destes jovens em relação a  redução da maioridade 
penal.  
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Abstract: The article is part of the monograph "Reduction of Criminal Majority: the 
perceptions of young people deprived of freedom" (2016) presented to the Department of 
Social Work the Universidade Estadual de Londrina. The goal was "to analyze the 
perceptions of young people who are in long sentence in closed regime in State Penitentiary 
Londrina about for a reduction age of criminal responsibility. Here is part of the perceptions 
of these young people regarding the reduction of legal age. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O presente artigo é uma síntese do Trabalho de Conclusão de Curso – TCC 

apresentado ao Departamento de Serviço Social da Universidade Estadual de Londrina. O 

interesse pelo tema surgiu a partir da aproximação com projetos de pesquisa que falam 

sobre a questão do adolescente autor de ato infracional e com a crescente mobilização por 

parte dos legisladores para aprovar uma Proposta de Emenda Constitucional – PEC, que 
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altera a idade em que o adolescente pode ser responsabilizado criminalmente e, 

dependendo da decisão judicial, poderá cumprir pena privativa de liberdade em penitenciária 

aos dezesseis anos de idade.  

O objetivo geral da pesquisa foi “analisar as percepções de jovens que estão em 

comprimento de pena em regime fechado na Penitenciária Estadual de Londrina I a respeito 

da redução da maioridade penal”. Para tal, entrevistamos cinco jovens2 em cumprimento de 

pena na Penitenciaria Estadual de Londrina I (PEL I), os quais tinham entre dezoito e vinte e 

nove anos de idade, já estavam sentenciados a pena de prisão e na adolescência viveram a 

experiência de passar por medidas socioeducativas. Buscamos conhecer as percepções dos 

sujeitos em relação a redução da maioridade penal, acreditando que a vivência dos mesmos 

seria capaz de colaborar para as reflexões acerca do tema.  Entendemos que esses jovens 

possuem parâmetro para compararem a realidade das medidas socioeducativas com a 

realidade do sistema penitenciário, assim, suas falas trarão subsídios para confirmarmos a 

tese de que a redução da maioridade penal, se aprovada, será um retrocesso no que diz 

respeito aos direitos humanos e sociais.  

 

2. ESTADO PENAL E A PROPOSTA DE REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL 

 

Podemos observar como um dos problemas da atualidade e que tem grande 

repercurssão na mídia é o envolvimento de jovens e adolescentes com a criminalidade e 

com o trabalho no narcotráfico, o que leva ao encarceramento em massa e a crise do 

sistema penal e socioeducativo. Observamos que esses fenômenos estão intimamente 

vinculados e compoem as diversas expressões da questão social3, as quais recebem 

intervenções que vão na contramão da proteção social e caminham rumo a criminalização 

da pobreza e aparatos de repressão. Segundo Wacquant (2013), há no neoliberalismo um 

processo de subistutição do Estado Social para o Estado Penal, neste contexto há um 

agravamento da criminalização dos pobres e do “controle” das contradições sociais a partir 

do encarceramento em massa. . Segundo o historiador Deivison Nkosi, 

 

A transição do Estado Social para o Estado Penal é marcada pela 
intensificação dos preconceitos em relação aos pobres (criminalização) e 

                                                 
2 Os critérios para a escolha dos sujeitos foi: recorte etário de acordo com o Estatuto da Juventude Lei n° 
12.852/2013, que considera jovens as pessoas com idade entre 15 (quinze) e 29 (vinte e nove) anos; jovens que 
estivessem cumprindo pena privativa de liberdade e que já estavam sentenciados; jovens que passaram pelo 
Sistema Socioeducativo; e jovens que já haviam sido atendidos pelo Serviço Social da unidade 
3 “A questão social não é senão as expressões do processo de formação e desenvolvimento da classe operária e 
de seu ingresso no cenário político da sociedade, exigindo seu reconhecimento como classe por parte do 
empresariado e do Estado. É a manifestação, no cotidiano da vida social, da contradição entre o proletariado e a 
burguesia, a qual passa a exigir outros tipos de intervenção mais além da caridade e repressão” (CARVALHO, 
IAMAMOTO, 1983, p. 77). 
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articula políticas governamentais de caridade com a ampliação da 
repressão, buscando sempre enquadrar o “público alvo” num perfil desejado 
às classes dominantes (NKOSI, 2012). 

 

O Estado Penal torna-se, portanto, terreno fértil para o fortalecimento de 

propostas que versam sobre a redução da maioridade penal.  Desta forma observamos 

também uma crescente mobilização tanto da sociedade quanto dos meios de comunicação 

para a questão da redução da maioridade penal como forma de resolver esses problemas 

da criminalidade. De acordo com Nkosi (2010) 

 

[...] a frequente associação midiática da criminalidade à pobreza tem sido 
uma importante estratégia de controle social dos pobres. Os pobres são 
apresentados como “propensos à criminalidade”, e neste sentido, justifica-
se as ações violentas do Estado contra eles. Este processo de 
criminalização configura-se, portanto, como importante estratégia de 
controle social (ou se preferirmos, da sociedade) (NKOSI, 2010). 

 

É importante lembrarmos que a legislação brasileira coloca que para ser 

imputável o agente deve ter a capacidade de entender o caráter ilícito do fato praticado. 

Portanto, os adolescentes, compreendidos como pessoas em processo de desenvolvimento, 

possuem legislação especial, ou seja, todas as medidas de proteção e socioeducativas 

(sancionatórias) estão dispostas no Estatuto da Criança e do Adolescente.  

Os discursos que defendem a redução da maioridade penal se pautam na 

impunidade, referindo-se que os adolescentes infratores permanecem impunes mediante 

suas ações. Neste sentido, precisamos desconstruir essa afirmação, pois os adolescentes 

são responsabilizados ao praticarem algum tipo de ato infracional e recebem medidas 

socioeducativas, que possuem caráter pedagógico e educativo, todavia, são sanções que 

podem chegar a privação de liberdade. Certamente que as medidas socioeducativas são 

diferentes das penas aplicadas aos adultos, principalmente pelo seu princípio da proteção 

integral e de ter um conteúdo pedagógico, todavia não podemos deixar de considerar o 

caráter sancionatório das mesmas.   

Entretanto vimos nos últimos anos um crescente movimento reacionário que se 

coloca contrário ao Estatuto da Criança e do Adolescente e empreende discursos que 

criminalizam a juventude pobre. Há, portanto, um elevando índice de pedidos por parte de 

legisladores para que seja aprovada alguma lei que reduza a maioridade penal para 

dezesseis anos de idade.  

No momento em que a pesquisa foi realizada a atual situação que tinhamos 

referente as PEC’s que aguardavam algum tipo de aprovação era a seguinte: 
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QUADRO I – Propostas de Redução da Maioridade Penal em curso no Legislativo 

Brasileiro 

 

Nº da 
PEC 

Autoria Ementa Atual Situação 

 
PEC n° 
171/1993 

 
Benedito Domingos 

PP/DF 

 
“Altera a redação do art. 228 da 
Constituição Federal 
(imputabilidade penal do maior de 
dezesseis anos)”. (BRASIL, 
2015) 
 

 
Aguarda apreciação 
no Senado Federal. 

 
PEC n° 
74/2011 

 
Senador Acir 

Gurgacz PDT/RO 

 
“Acrescenta parágrafo único ao 
art. 228 da Constituição Federal 
para estabelecer que, nos casos 
de crimes de homicídio doloso e 
roubo seguido de morte, tentados 
ou consumados, são penalmente 
inimputáveis os menores de 
quinze anos” (BRASIL, 2015) 
 

 
Proposta em 
tramitação. 

 
PEC n° 
33/2012 

 
Senador Aloysio 
Nunes Ferreira 

PSDB/SP 

 
“Altera a redação dos arts. 129 e 
228 da Constituição Federal, 
acrescentando um parágrafo 
único para prever a possibilidade 
de desconsideração da 
inimputabilidade penal de 
maiores de dezesseis anos e 
menores de dezoito anos por lei 
complementar” (BRASIL, 2015) 
 

 
Proposta em 
Tramitação 

 

Fonte: Pesquisa nos sites oficiais do Poder legislativo 

 

A PEC n° 171/1993 em seu texto original prevê a redução da maioridade penal 

para todos os tipos de delitos cometidos por adolescentes, e pedia a alteração do artigo 228 

da Constituição Federal e fixa a responsabilidade penal aos dezesseis anos essa proposta 

foi recusada. Após alterações a nova proposta apresentada pedia a redução da maioridade 

penal nos casos como roubo qualificado, tortura, tráfico de drogas e lesão corporal grave, a 

qual foi rejeitada pelos deputados na primeira votação que aconteceu no dia 30 de agosto 

de 2015.  

Todavia, após manobras realizadas pelos deputados favoráveis a redução da 

maioridade penal, no dia posterior a primeira votação eles fizeram algumas alterações no 
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texto o que levou a aprovação em dois turnos na Câmara dos Deputados, com um texto 

mais “brando” sobre a medida que visa a redução da idade mínima de dezoito para 

dezesseis anos para a imputação penal de crimes hediondos (Lei N. 8.072 de 25/07/1990, 

que considera estupro, sequestro, latrocínio, homicídio qualificado e outros), homicídio 

doloso e lesão corporal seguida de morte. 

Esta proposta excluiu outros crimes que estavam na emenda anterior como o 

roubo qualificado, tráfico de drogas e lesão corporal, no entanto essa mudança na emenda 

da PEC 171/1993 não impede que o juiz atribua ao tráfico de drogas o status de crime 

hediondo. A proposta ainda precisa ser votada pelo Senado e caso seja aprovada ainda 

precisa passar pelo plenário4. 

Existe ainda outra proposta de parlamentares que são contrários à PEC que não 

altera a idade penal dos adolescentes, mas que aponta alternativas para os sujeitos que 

praticaram um ato infracional, esta proposta aponta para uma mudança no ECA como uma 

alternativa à medida, prevendo a ampliação do período de internação de adolescentes 

infratores. O projeto do Senador José Serra PSDB/SP estende dos atuais três anos de 

internação para dez anos o tempo máximo de internação em casos de crimes hediondos, 

além de prever escolarização, profissionalização e trabalho externo mediante autorização da 

justiça. Também podem ser transferidos ao Regime Especial aqueles que depois de 

completar dezoito anos se envolvam em motins e rebeliões e causem destruição do 

patrimônio público.  

Todas as propostas de redução da maioridade penal ou de alteração do ECA 

são parte de medidas que fortalecem o Estado penal e materializam a criminalização da 

pobreza e de jovens pobres que, como temos discutido, são muito mais vítimas de violência 

que autores. Todavia, vale a pena ressaltarmos que em meio deste discurso ideologizado 

que coloca a violência urbana com principal problema social é que se situa a crescente onda 

conservadora que tenta fortalecer a mobilização de parcelas dos grupos sociais, como 

também dos meios de comunicação em prol da questão da redução da maioridade penal de 

dezoito para dezesseis anos, afirmando equivocadamente que somente assim será possível 

resolver esse problema da criminalidade. 

Essa mobilização a favor da redução da maioridade penal se dá por duas vias, a 

primeira é a via conservadora que sempre se mostrou a favor do encarceramento da 

juventude pobre; já a segunda se materializa na ignorância que decorre da falta de 

informação e da manipulação ideológica. E a nível político e econômico o Estado neoliberal 

também fortalece a criminalização da juventude pobre, tornando-se um Estado de 

contenção social e penal. 

                                                 
4 Plenário é o conjunto de membros políticos que tomam decisões. Exemplo o Plenário da Câmara 
dos Deputados.    
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Observamos que o debate que gira em torno  da criminalidade juvenil e da 

redução da maioridade penal que está no foco da opinião pública brasileira refere-se quase 

que exclusivamente aos adolescentes e jovens de uma população pobre ou miserável. Com 

isso esses jovens vêm sendo alvo de constantes ações repressivas e de grande visibilidade 

midiática quando cometem algum ato de violência. E devido a essa exposição dos 

adolescentes e jovens a uma disseminação do “medo do outro”, aumenta-se a desconfiança 

por conta dos “estereótipos”, que são produzidos para tentar “definir” os adolescentes e 

jovens que cometem atos infracionais. 

 

3. A PERCEPÇÃO DOS JOVENS PRIVADOS DE LIBERDADE SOBRE A REDUÇÃO DA 

MAIORIDADE PENAL 

 

As entrevistas foram analisadas a partir de três eixos, sendo eles: 1º. Vida 

pregressa, ou seja, a infância dos sujeitos, o resgate da memória da vida pregressa ao 

envolvimento com o cotidiano criminal; 2º. Medidas socioeducativas e as condições para 

abandonar a criminalidade. 3º. Percepções a respeito da redução da maioridade penal. 

Apresentaremos neste artigo reflexões que obtivemos a partir do terceiro eixo de análise.  

É importante salientarmos que foi de extrema importância que os sujeitos 

entrevistados nos contassem as suas percepções a respeito da redução da maioridade 

penal de maneira direta, afinal eles já vivenciaram as medidas socioeducativas e no 

momento da nossa pesquisa se encontravam cumprindo pena no sistema prisional, desta 

forma eles são os sujeitos mais indicados a nos falar o pensam a respeito do tema, levando 

em consideração que já vivenciaram os dois lados do sistema. Para isso nós os 

questionamos se são a favor ou contra a redução da maioridade penal todos os 

entrevistados responderam que são contra, veremos agora as suas respostas: 

 
Sou contra. Porque é criança adolescente ainda, não tem tipo 
assim... Vai colocar no meio de um maior de idade, não tem lógica né 
(Entrevistado 01). 
 
Eu sou contra. Por que já não é muito bom pra gente que é de maior 
aqui dentro, eles já têm a cadeia deles de menor lá, ai vai jogar com 
as pessoas maior que tem... Acho que não vai funcionar. E outra só 
vai piorar eles (Entrevistado 02). 
 
Sou contra.  Ah porque eu acho que prender o adolescente nas 
cadeias do Brasil não vai mudar nada, só vai lotar mais e fabricar 
mais bandido, mais traficante, de tudo (Entrevistado 03). 
 
Eu sou contra porque não vai adiantar nada, só vai piorar 
(Entrevistado 04). 



 

7 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

 
Ah eu sou contra. Porque não vai adiantar em nada. Porque preso 
não recupera ninguém, é melhor arrumar um trabalho para ele e 
deixar ele trabalhando, preso mesmo não vai recuperar ele só vai 
ficar trancado (Entrevistado 05). 

 

De acordo com as opiniões dos entrevistados acima observamos que todos são 

contra a redução da maioridade penal, porque acreditam que prender um adolescente junto 

com os adultos não trará resultados. Cada um à sua maneira apontou diferentes motivos 

sobre como vai ser a vida de um adolescente que chegue a ser preso aos dezesseis anos 

de idade. Apontam que a redução só vai fortalecer a superlotação do sistema penitenciário e 

que os adolescentes estarão sujeitos a diferentes formas de violação dos direitos humanos 

por parte do Estado e também por parte dos companheiros do sistema. Referem que o 

adolescente tratado como adulto no sistema prisional ao invés de ser “ressocializado” ele vai 

piorar por conta da estrutura deste sistema e por não haver uma divisão dos presos por 

delitos cometidos, como acontece no sistema socioeducativo. Observemos a fala a seguir: 

 

Vamos dizer igual aqui na cadeia, você chega como quem foi ali no 
mercado e pegou carne, coisa para você se alimentar, aí eles pegam 
e te jogam aqui dentro, você já sai daqui aprendendo a estourar 
caixa eletrônico, aprendendo a roubar banco, aprendendo a mexer 
em computador para aprender a roubar de tudo quanto é tipo de 
jeito, aprende a matar, aprende a fazer de tudo. Você entra aqui um 
leigo e sai um profissional (Entrevistado 04). 

 

O Entrevistado traduz nessa opinião a realidade do sistema penitenciário 

brasileiro e aponta porque não dará certo a redução da maioridade penal. As penitenciárias 

como já falamos anteriormente são verdadeiros “depósitos humanos” e que o Estado vê 

nelas uma forma de livrar os sujeitos de “bem” dos “bandidos”.  No entanto, o que o Estado 

se esquece é que os sujeitos que passam uma parcela da sua vida nesse ambiente hostil e 

sem as mínimas condições de sobrevivência, acumulam durante todo o seu período de 

reclusão uma serie de aversões frente a todo sofrimento que passou enquanto esteve preso. 

E após sair do sistema penitenciário ainda vai ter em si o sentimento de revolta por tudo que 

vivenciou no período que teve a sua liberdade privada. 

Pontuamos ainda sobre o que eles acham que vai mudar na vida desses 

adolescentes se a PEC 171/93 seja aprovada. E as respostas foram as seguintes: 

 
Não vai mudar nada, porque ali eles são todos crianças e 
adolescentes, tem uma saída pra eles saírem. Agora vai juntar maior 
com menor, acho que não da certo não (Entrevistado 01). 
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Não vai mudar em nada. Só vai piorar eles mesmos (Entrevistado 
02). 
 
Vai mudar muita coisa, na cadeia de maior cada um tem seu ritmo, 
cada um tem um jeito de pensar, só que todo jeito de pensar coincide 
com uma coisa você já viveu aquela época sua de 15 e 16 anos até 
ali 26 a 30 anos, então você sabe o que é certo e o que é errado. 
Agora esses muleque não, eles vão cair preso, vixi vai sofrer, porque 
eles não têm noção do que é certo e o que é errado dentro de uma 
cadeia (Entrevistado 04). 
 
No meu ponto de vista vai piorar né (Entrevistado 05). 

 

Sendo assim, eles reforçam o que já destacamos em alguns pontos da nossa 

pesquisa, que a redução da maioridade penal não vai resolver o problema da criminalidade 

brasileira. Ao contrário, a partir das percepções de jovens que vivem diariamente a realidade 

do sistema prisional brasileiro, vemos que não há uma expectativa de que a ida de 

adolescentes para este sistema os tirará da condição de infrator. Desta forma, a maioria dos 

sujeitos entrevistados reforça que o Sistema Socioeducativo continua sendo a melhor forma 

de intervir na realidade dos adolescentes autores de atos infracionais. 

Um dos sujeitos entrevistados pontuou que dentro da penitenciária, os presos 

possuem as suas regras, e que no caso quando um adulto chega neste sistema ele sabe 

“respeitar” as leis hierárquicas existentes dentro da penitenciária, e que desta forma eles 

sabem distinguir do certo e errado. Além de apontar que como o adolescente está em fase 

de desenvolvimento, o que acarreta o seu não conhecimento e um possível embate frente à 

hierarquia que já existe entre os presos.   

Os jovens entrevistados apontaram ainda possíveis soluções para o problema da 

criminalidade juvenil. Para eles as mudanças que poderiam ser feitas na sociedade para que 

os adolescentes pudessem ter uma perspectiva diferente de vida são as seguintes: 

 

Tipo ter curso, dar um curso pra ele fazer, estudar, esse é o melhor 
caminho que tem né (Entrevistado 01). 

Ah convivência deles com a família, uma boa educação (Entrevistado 
02). 

Nossa.... Acho que tinha que ter alguns projetos sociais, escolas em 
período integral, basicamente isso. Ter mais oportunidade lá fora 
(Entrevistado 03). 

Colocar ele pra trabalhar, colocar em cursos, escola (Entrevistado 
05). 
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As percepções dos sujeitos nos levam a considerar a necessidade de fortalecermos o 

sistema de proteção integral, pois apontam como “saídas” para o envolvimento com atos 

infracionais a garantia dos direitos fundamentais, ou seja, projetos sociais, educação de 

qualidade, profissionalização, lazer, cultura, entre outros.  Ou seja, as falas dos jovens 

demonstram que se houvesse investimento concreto na garantia de direitos o índice de 

envolvimento com a criminalidade seria menor e, consequentemente, a redução da 

maioridade penal nem estaria em pauta. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

As percepções dos jovens entrevistados demonstram que os mesmos são contra 

a redução da maioridade penal, portanto consideramos que as medidas socioeducativas 

ainda são mais efetivas no que diz respeito a responsabilização de adolescentes mediante a 

prática de atos infracionais. Neste interim, afirmamos que ao invés de se propor alteração da 

idade penal, é essencial que ocorra o fortalecimento da execução das medidas 

socioeducativas no que diz respeito a qualidade do atendimento, a construção de atividades 

e ações que dialoguem verdadeiramente com os adolescentes, possibilitando que os 

mesmos possam reconstruir suas relações cotidianas. Em contrapartida, podemos afirmar 

que as medidas socioeducativas são a prova de que a proteção integral não aconteceu, ou 

seja, há a efetivação de uma cidadania às avessas, pois os adolescentes pobres só são 

vistos quando cometem algum ato infracional.  

Defendemos, portanto, que é urgente e emergente a luta pela efetivação dos 

direitos humanos e direitos fundamentais, os quais possibilitarão que crianças e 

adolescentes se desenvolvam integralmente. Desafio este que se situa em um contexto 

neoliberal, em que o desmonte dos direitos sociais aumenta em conjunto com o 

fortalecimento do Estado Penal. As propostas de redução da maioridade penal são a 

materialização deste processo, pois além de criminalizarem a juventude pobre atribuem a 

este segmento social toda a responsabilidade em relação a violência urbana. Reduzir a 

maioridade penal seria uma forma de se “escamotear” soluções para problemas 

relacionados a criminalidade e violência urbana.  

Antes de colocarmos nossos jovens trancafiados nos presídios, deveríamos 

antes de tudo, pensar no que poderia ser feito para tirá-los do crime e inseri-los no mercado 

de trabalho. Dessa forma, esses esforços que a sociedade brasileira, manipulada por 

manchetes de jornais tendenciosos usados para perpetuar estes adolescentes longe do 

convívio social, deveria ser alocado em medidas que evitassem que estes jovens primeiro 

entrassem nela. 
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Portanto, concluímos que a cadeia não é a solução para a redução da 

maioridade penal, pois, não adianta reduzir o limite de idade para efeitos penais se não se 

busca reduzir, principalmente, os índices de analfabetismo e desigualdades que vigoram no 

país. Como vimos o adolescente autor de ato infracional sofre sanções chamadas de 

medidas socioeducativas, que se cumpridas do modo previsto do Estatuto pode solucionar o 

problema da criminalidade melhor que a redução da maioridade penal. Melhor seria como já 

apontamos se o Estado cumprisse a sua função de Estado Democrático de Direito. 

E, como sabiamente sintetiza um de nossos entrevistados “Sou contra.  Ah 

porque eu acho que prender o adolescente nas cadeias do Brasil não vai mudar nada, só vai 

lotar mais e fabricar mais bandido, mais traficante, de tudo” (Entrevistado 03).  
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