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1. INTRODUÇÃO 

Para pensar no histórico da maioridade no Brasil, faz-se necessário compreender as 

questões que permeiam o fenômeno proposto, assim como a sua dinâmica e trato histórico. 

Assim como aborda Rocha e Rodrigues (2008), foi instituído o primeiro “Código de 

Menores”, em 1927, no qual enquadrava os adolescentes em duas vertentes: os 

abandonados e os delinquentes. Já em 1979 instituiu-se o segundo “Código de Menores”, 

que seguia a mesma orientação do primeiro, porém, dedicando-se a situações irregulares 

praticadas pelos adolescentes.  

Ou seja, o arcabouço jurídico existente possuía caráter corretivo-repressivo e 

vinculava a criminalidade à pobreza. Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, 

houve a regulamentação dos artigos 227 e 228 no que diz respeito ao status da criança e do 

adolescente como cidadãos de direitos. Em 1990, foi instituído o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), como base imprescindível ao reconhecimento deste segmento como 

cidadãos de direitos. 

2. JUSTIFICATIVA 

Apesar de tais conquistas, do reconhecimento deste segmento populacional como 

cidadãos de direitos e da “garantia” e “prioridade” do acesso destes às políticas públicas, 

ainda persistem os problemas relacionados a questão da idade penal aos adolescentes em 

conflito com a lei e o confronto dos defensores da redução acerca da implementação do 

ECA. 
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Nesse sentido, desde sua edição, o ECA vem sendo objeto de ampla polêmica. Para 

alguns, é visto como instrumento eficaz de proteção e de controle social, já outros veem o 

Estatuto como um instrumento legal, porém inaplicável à sociedade brasileira, pois, para 

estes, a criminalidade juvenil vem crescendo porque os jovens delinquentes não são 

punidos ou, quando o são, as medidas socioeducativas são brandas demais.  

À vista da complexidade desse processo, nos deparamos a efervescência do debate 

de redução da maioridade penal no âmbito dos três poderes, assim como o constante 

entrave entre os defensores da redução e os que se dizem contrários a ela.  

3. OBJETIVO 

Analisar os discursos dos diferentes atores que compõem a esfera do três poderes a 

respeito da redução da maioridade penal, que foram veiculados na mídia digital, em 2015.  

4. METODOLOGIA 

Com base em uma abordagem qualitativa, a pesquisa foi feita a partir de revisão 

bibliográfica sobre o tema, e da coleta dos dados, as quais foram colhidos na mídia digital a 

partir dos discursos dos atores dos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário a respeito da 

redução da idade penal. Tal critério foi adotado devido à importância que essas esferas 

possuem, além de impactar a formação da opinião pública. A análise foi feita durante a 

tramitação da PEC 33/124 no ano de 2015. Posto isso, a pesquisa desenvolveu-se a partir 

da análise de discurso, pois iremos analisar o sentido do que está sendo reproduzido, visto 

que “a Análise do Discurso considera que a linguagem não é transparente e procura 

detectar, então, num texto, como ele significa” (MENDES; SILVA, 2005, p. 16). 

5. RESULTADOS E ANÁLISE 

  Apesar da quantidade de atores envolvidos no debate do tema na esfera dos três 

poderes, constatamos que, tanto os posicionamentos favoráveis ou até mesmo contrários à 

redução da idade penal, não abarcam a complexidade das condições objetivas da realidade 

dos adolescentes. Isto evidencia o quão ausente está o reconhecimento dos adolescentes 

em sua condição de vulnerabilidade social, assim como sua dificuldade no acesso as 

políticas públicas. No que tece aos divergentes posicionamentos desta proposta, evidencia-

em todos os argumentos analisados - seja a favor ou contra a redução -,a omitição da 

discussão a respeito do processo no qual a violência e a criminalidade juvenil foram 

originadas, corroborando na invisibilização das expressões da questão social, e no discurso 

fomentado pela culpabilização e individualização do sujeito autor de ato infracional. 

                                                 
4 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 complementa < https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/106330 > 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/106330
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 Nessa perspectiva, entendemos que a proposta de redução da maioridade penal 

elenca a questão punitiva em detrimento da educativa e ressocializadora, o que evidencia a 

desresponsabilização do Estado no que tange a inserção destes adolescentes na 

criminalidade. Ou no dizer de Wacquant “o Estado não se preocupa com as causas da 

criminalidade das classes pobres, à margem de sua ‘pobreza moral’, mas apenas com suas 

consequências, que ele deve punir com eficácia e intransigência” (WACQUANT, 2011, p. 

58).  

 De tal forma, faz-se presente nos discursos favoráveis à proposta, a associação do 

aumento da criminalidade e violência ligada diretamente a crimes cometidos por 

adolescentes, sendo que os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública revelam que 

no ano de 2014, do total de homicídios cometidos, somente 10,7% foram praticados por 

adolescentes. Nesse contexto, embora o ECA represente o marco legal de garantia do 

direito da criança e do adolescente, e tenha implantado a doutrina da proteção integral, 

encontra-se presente nas instituições e posicionamento dos atores políticos, o caráter 

punitivo previsto nas legislações anteriores. Isto é expresso no discurso dos defensores da 

maioridade penal, o qual corroboram com o discurso da punição enquanto solução a 

problemática. 

6. REFERÊNCIAS  

FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA (Brasil). Anuário Brasileiro de 

Segurança Pública 2015. 2015. 

MENDES; A. S; SILVA, M. . Sobre a Análise do Discurso. Revista de Psicologia da 

UNESP, São Paulo, vol. 4, n. 1, p.16-40, 2005.  

ROCHA, I. M; RODRIGUES, J. R. D. A dor da gente não sai no jornal: uma análise do 

discurso produzido no Recife – PE pela mídia local escrita a propósito do adolescente autor 

de ato infracional. 2008. 90 f. Monografia (Bacharel em Serviço Social) – Universidade 

Federal de Pernambuco, Recife – PE. 

WACQUANT, Löic. As Prisões da Miséria. Loic Wacquant; tradução, André Teller. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2001.  

 

 

 

 

 

 

 


