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RESUMO 
 
Este artigo tem por finalidade analisar a percepção das 
assistentes sociais que atuam junto às medidas 
socioeducativas em Mossoró-RN sobre a redução de 
maioridade penal. De abordagem qualitativa, além da pesquisa 
bibliográfica realizamos pesquisa de campo por meio de 
entrevistas semi-estruturadas com cinco assistentes sociais 
que atuam em instituições de atendimento ao adolescente em 
conflito com a lei. Concluímos que as profissionais percebem a 
ineficácia da proposta de redução da maioridade penal, que 
desconsidera a negação de direitos vivenciada por inúmeros 
adolescentes, além de negar a peculiar condição de 
desenvolvimento destes que requer um atendimento especial 
pelo sistema de justiça. 
 
Palavras-chave: Estatuto da Criança e do Adolescente. 
Inimputabilidade penal. Medidas socioeducativas. Redução da 
maioridade penal.  
 
ABSTRACT 
 
This article aims to analyze the perception of social workers 
who work with the educational measures in Mossley-RN on the 
reduction of criminal responsibility. Qualitative approach, 
besides the literature search conducted field research through 
semi-structured interviews with five social workers who work in 
care institutions adolescents in conflict with the law. We 
conclude that professionals perceive the ineffectiveness of the 
proposed reduction of criminal responsibility, which disregards 
the denial of rights experienced by many teenagers, and deny 
the peculiar condition of the development of these that requires 
special care by the justice system. 
 
Keywords: Statute of Children and Adolescents. Criminal 
unaccountability. Educational measures. Reduction of legal 
age. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Diante da criminalidade, em que por vezes, os adolescentes estão envolvidos, a 

sociedade busca encontrar uma solução para tal problemática utilizando o argumento de 

que reduzir a maioridade penal representa a forma de combater as diversas violências que 

assolam a sociedade, promovendo a segurança pública. Percebemos, assim, um forte apelo 

de alguns setores da sociedade para que os adolescentes que cometem atos infracionais 

sejam punidos de forma mais severa, pois na visão destes segmentos o Estatuto da Criança 

e do Adolescente (ECA) é uma lei branda que promove a impunidade do adolescente autor 

de ato infracional.  

A mídia tem um papel decisivo na formação de opinião acerca dessa realidade, 

pois dissemina a ideia de que a atual legislação de proteção à infância e à adolescência no 

Brasil, o ECA, precisa ser revista, principalmente as medidas socioeducativas, 

escamoteando, assim, os direitos negados ao público infanto-juvenil que condicionam a 

inserção de muitos adolescentes na criminalidade como forma de sobrevivência nessa 

sociabilidade capitalista que em seu estágio neoliberal potencializa as desigualdades sociais 

e prioriza a esfera econômica em detrimento do atendimento às necessidades sociais. 

Assim, a lógica fundamental está em punir o adolescente, sendo a reeducação e o caráter 

pedagógico encarados como desnecessários. 

No Congresso Nacional tramita uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC)2 

nº 33 de 2012 de autoria do Senador Aloysio Nunes Ferreira que tem como ementa, de 

acordo com o site do Senado, alterar a redação dos arts. 129 e 228 da Constituição Federal, 

acrescentando um parágrafo único para prever a possibilidade de desconsideração da 

inimputabilidade penal3 de maiores de dezesseis anos e menores de dezoito anos por lei 

complementar. 

Pelo seu conteúdo torna-se evidente que a PEC 33/2012 nega os direitos 

arduamente conquistados, na medida em que desconsidera a inimputabilidade dos 

adolescentes e por consequência a peculiar condição de desenvolvimento desse segmento. 

Essa PEC visa o desmonte dos direitos assegurados no ECA fazendo com que o conceito 

                                                           
2
 Existem outros Projetos de Emenda à Constituição (disponíveis no site do Senado Federal) voltados 

para a redução da maioridade penal e/ou pelo aumento no tempo de internação dos adolescentes.   
 
3
 De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente são penalmente inimputáveis os 

adolescentes, compreendidos na faixa dos 12 aos 18 anos, que, ao ser atribuída autoria de ato 
infracional, serão sujeitos às medidas socioeducativas. 



 

 

 
                  

de Proteção Integral4 seja fragmentado e em contrapartida o aspecto punitivo seja o 

balizador no atendimento aos adolescentes em conflito com a lei, o que remonta ao 

tratamento dispensado pelas legislações anteriores, na qual o encarceramento era a 

alternativa viável e inevitável na manutenção da ordem social. 

Inseridos(as) no contexto de reprodução de ideias e valores que são construídos 

socialmente, estão os(as) assistentes sociais que atuam nas medidas socioeducativas 

direcionadas aos adolescentes em conflito com a lei. E tendo por entendimento que o 

Serviço Social é uma profissão comprometida com a garantia dos direitos sociais, intervindo 

assim, nas múltiplas expressões da questão social vivenciadas pelos diferentes sujeitos em 

seu cotidiano, faz-se necessário compreender como os(as) assistentes sociais, que atuam 

junto aos adolescentes em conflito com a lei, percebem a proposta de redução da 

maioridade penal. 

A pesquisa5 realizada teve uma abordagem fundamentalmente qualitativa, na 

medida em que se propôs analisar o discurso desses(as) profissionais. Realizamos uma 

pesquisa bibliográfica e de campo. A pesquisa bibliográfica foi desenvolvida com base em 

livros e artigos científicos de alguns autores, como: Lucena (2012); Faleiros (2004; 2009); 

Sartório e Rosa (2010); Teixeira (2004), dentre outros. 

A pesquisa de campo foi realizada nas instituições da cidade de Mossoró-RN 

que possuem assistentes sociais intervindo nas medidas socioeducativas direcionadas ao 

adolescente em conflito com a lei. Para tanto, foram realizadas entrevistas semi-

estruturadas com 05 (cinco) assistentes sociais6 das seguintes instituições: Centro de 

Referência Especializado da Assistência Social (CREAS), Centro Educacional (CEDUC), 

Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Acusado de Ato Infracional (CIAD), Vara 

da Infância e Juventude da Comarca de Mossoró-RN.  

No segundo momento do presente artigo, analisaremos a percepção das 

assistentes sociais sobre a proposta de redução da maioridade penal e, por último, 

exporemos as considerações finais sobre o tema abordado através de uma síntese dos 

                                                           
4
 A Doutrina da Proteção Integral está conectada com o princípio fundamental de dignidade da 

pessoa humana. Com esse paradigma, crianças e adolescentes são titulares de direitos 
fundamentais, e instaura-se um Direito da Criança e do Adolescente amplo, abrangente, universal e, 
principalmente, exigível.   
 
5
 Este artigo aborda parte da discussão realizada na monografia do presente autor intitulada: “Para as 

grades ou fora delas?”: a percepção das assistentes sociais que atuam junto às medidas 
socioeducativas em Mossoró-RN sobre a redução da maioridade penal, defendida no dia 12 de 
fevereiro de 2014 na Faculdade de Serviço Social (FASSO) da Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte (UERN).  
 
6
 Os sujeitos da nossa pesquisa foram todas mulheres.  

 



 

 

 
                  

aspectos discutidos a partir dos resultados que foram alcançados com a pesquisa de 

campo.  

 

2 “PARA AS GRADES OU FORA DELAS?”: UMA ANÁLISE DA PERCEPÇÃO DAS 

ASSISTENTES SOCIAIS SOBRE A PROPOSTA DE REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL 

 

Como anteriormente assinalado, existe atualmente um Projeto de Emenda 

Constitucional (PEC), mais especificamente a de nº 33/2012, que visa reduzir a maioridade 

penal de 18 para 16 anos, adensando um grande debate na sociedade com relação à 

responsabilização juvenil mais severa pela prática de atos infracionais.  

Pelas falas foi possível constatar que as profissionais nutrem dúvidas quanto à 

eficácia da proposta de redução da maioridade penal, como se verifica na fala da 

entrevistada Roberta7. 

 

[...] não concordo. Não, não vejo que esse seja é... o ponto certo, vamos dizer 
assim. Que vá melhorar, que vá mudar, não vejo. [...] se a gente diminuir pra 16 
anos vai chegar um período que vão querer diminuir pra 14 e assim reduzindo, [...] 
(Roberta). 
 

A profissional Roberta acredita que haverá uma redução progressiva na idade de 

inimputabilidade penal, o que na sua percepção não significa solução para a criminalidade, 

ao contrário dos defensores da redução da maioridade penal que apostam no 

encarceramento cada vez mais precoce de adolescentes como forma de garantir a 

segurança.  

Maria do Carmo não concorda com a redução da maioridade penal devido à 

dificuldade de realização de um processo socioeducativo nos centros de internação e nas 

penitenciárias. 

 

Bom eu não, não concordo (risos). Porque eu acho que cadeia não educa ninguém 
né? É... já é tão difícil a ressocialização nesse meio de internação né? [...] se num 
centro educacional a gente não consegue de certa forma, imagine numa 
penitenciária, né, que as coisas são bem mais difíceis, como a gente sabe. [...] eu 
acho que na questão da responsabilização, o que a gente poderia implementar 
muito mais o que a gente já tem, o sistema socioeducativo e não o prisional (Maria 
do Carmo). 

 

                                                           
7
 Substituímos os nomes das entrevistadas por nomes fictícios, com o objetivo de preservar a 

identidade das profissionais. Vale ressaltar que a escolha dos nomes fictícios é uma homenagem a 
algumas ex-professoras da Faculdade de Serviço Social (FASSO) da Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte (UERN). 



 

 

 
                  

A profissional compreende as enormes fragilidades do sistema prisional que não 

possibilita a reconstrução dos projetos de vida dos sujeitos. Dessa forma, a profissional 

explicita a preocupação com a realização do caráter educativo, que nos centros de 

internação não está sendo operacionalizado de forma adequada. Tendo em vista a realidade 

abordada, a profissional acredita que é preciso implementar integralmente o sistema 

socioeducativo em detrimento do sistema prisional, este último que segundo Faleiros (2004) 

apresenta vários problemas, como privilégios e troca de favores entre juízes, carcereiros e 

sentenciados, além do assassinato de presos, seja pela polícia ou pelos próprios 

encarcerados. 

O CFESS (2013) explicita que aumentar a punição não significa diminuir a 

violência e os índices de criminalidade, pois é preciso investir para enfrentar as causas. A 

redução da maioridade penal, inscrita no contexto de clamor pela paz pública e segurança 

dos cidadãos, é uma proposta equivocada e ilusória que busca responder a esses anseios 

oferecendo à sociedade “[...] uma solução simplificadora para um fenômeno complexo – a 

violência [...] – ao se garantir a erradicação dele pelo encarceramento de adolescentes no 

sistema prisional. É uma ‘cortina de fumaça’” 8 (TEIXEIRA, 2004, p. 100). 

A fala da entrevistada Roberta revela que é imprescindível ocorrer melhorias nas 

medidas socioeducativas direcionadas aos adolescentes, ou seja, implementar o que é 

preconizado no ECA, negando, assim, a proposta de redução da maioridade penal. 

 

[...] se continuar da forma que está ao meu ver é... não melhorando as propostas, 
[...] vai continuar do mesmo jeito ou pior e não vai ser essa redução que vai melhorar 
não. [...] se fosse assim o penitenciário quando saísse, depois que estivesse preso, 
ele ia sair e não ia mais cometer nenhum crime e o que a gente vê não é isso, por 
que? Porque lá dentro também não existe nenhum trabalho [...] com essas pessoas 
né? Então assim, chegou...ah, por que é 16 anos vamos diminuir e jogou lá dentro e 
acabou? Quando ele sair? [...] (Roberta). 

 

A profissional acredita que o sistema prisional não oferece condições para a 

reconstrução dos projetos de vida dos sujeitos, inclusive esta apresenta a preocupação com 

a saída do adolescente, na medida em que no sistema prisional não são garantidas 

oportunidades que possibilitem ao egresso estabelecer novos laços de convivência e 

autonomia, devido à situação precária das penitenciárias e ausência do aspecto 

ressocializador.  

                                                           
8
 Essa “cortina de fumaça” desvia a atenção de outras formas de violência e de suas determinações, 

entre elas a desigualdade social, um fenômeno exacerbado em nosso país [...]” (TEIXEIRA, 2004, p. 
101). 



 

 

 
                  

Essa realidade exposta possibilita uma reflexão de que a proposta de redução 

da maioridade penal, ancorada em uma ideologia controladora e repressiva “[...] por meio do 

endurecimento das leis acaba agravando e não resolvendo a situação dos adolescentes, 

tendo como consequência o ingresso cada vez mais cedo deles no sistema penal falido dos 

adultos” (SARTÓRIO; ROSA, 2010, p. 558). 

Uma entrevistada aborda a questão da peculiar condição de desenvolvimento do 

adolescente como forma de rebater a proposta de redução da maioridade penal. Vejamos o 

seu depoimento: 

 

Pegar um menino de dezesseis, de dezessete anos de idade jogar dentro de um 
presídio, de um sistema prisional com pessoas adultas [...] porque os nossos 
adolescentes eles ainda estão em processo de desenvolvimento, muitos não tem 
maturidade, muitos tem problemas até de distúrbio é... psicológico devido o 
envolvimento com a droga, aí joga lá pra dentro pra quê? (Wálbia). 

 

Segundo o CFESS (2013) tal proposta contraria totalmente a ideia de que a 

peculiar condição de desenvolvimento do adolescente garante atenção especializada e 

diferenciada por parte das políticas publicas e do sistema de justiça como está assegurado 

no ECA e em tratados internacionais com as quais o Brasil está comprometido, como a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 10 de dezembro de 1948, e a Convenção 

dos Direitos da Criança, de 20 de novembro de 1989. 

O discurso propalado é o de que não há responsabilização, sendo um discurso 

falacioso, pois são aplicadas aos adolescentes medidas socioeducativas que respeitam a 

condição dele e que facultem desenvolvimento pessoal e social, haja vista o processo 

formativo por qual passa. 

A entrevistada Wálbia apresentou em sua fala argumentos contraditórios, como 

se observa no depoimento abaixo: 

 

Eu não sou a favor da redução, eu sou a favor de que revejam [...] um novo trabalho 
educativo voltado pra uma... preventivo entendeu? Porque a gente tem que trabalhar 
o preventivo, pra que o adolescente ele não chegue a essa situação e não chegue à 
fase adulta nessa situação também entendeu? [...]. Então eu não sou a favor, mas 
também eu acho que essas penalidades elas são bem é... deveria ser modificada 
né, [...] eu acho que primeiro tem que rever o sistema prisional, como é que tá sendo 
feito isso, pra depois que voltar pra essa questão da maioridade. Então eu sou 
contra isso aí... (Wálbia). 

 

A profissional aborda a necessidade de um trabalho preventivo com relação à 

violência, o que abarcaria as causas do problema, diferentemente da proposta de redução 



 

 

 
                  

da maioridade penal que visa responder apenas aos efeitos da violência. Nessa esteira, a 

socioeducação e a garantia de direitos são essenciais nesse trabalho preventivo. 

Contudo, a entrevistada mesmo negando a proposta de redução da maioridade 

penal sinaliza a necessidade de modificação das medidas socioeducativas, o que dar ao 

entender que a profissional percebe que as penalidades são brandas para os adolescentes 

autores de atos infracionais. Assim, a profissional reforça a ideia propalada por diversos 

setores conservadores de que é preciso um recrudescimento das sanções impostas aos 

adolescentes e, apesar de afirmar que é contra a redução da maioridade penal, refere-se à 

noção da necessidade de haver modificações no sistema prisional para posteriormente rever 

a proposta mencionada. Depreende-se, assim, que a entrevistada não descarta totalmente a 

possibilidade de redução da maioridade penal. 

O CFESS (2012), em nota de repúdio à PEC 33/2012, argumenta que o 

encarceramento de adolescentes representa um retrocesso na garantia de direitos humanos 

e se associa ao processo de criminalização dos jovens, especificamente, dos pobres. 

As respostas punitivas desconsideram, assim, a negação de direitos aos 

adolescentes e suas famílias, que sobrevivem em condições degradantes tendo, em 

contrapartida, uma intervenção fragmentada e sem efetividade do Estado via políticas 

sociais, regidas pela lógica da seletividade no atendimento, focalização na extrema pobreza 

e atendimento pelo mercado. A entrevistada Wálbia se expressa na fala: 

 

Quando eu falo política pública,  tá envolvendo não só o adolescente, tá envolvendo 
a família desse adolescente certo? Tá envolvendo a questão do desemprego dessa 
família, a falta de condição de moradia, de educação, de acesso a muita coisa, né? 
Eles tão pensando nisso aí? Quer dizer: ou tão negando mais uma vez? [...]. 
Quando eles chegam aqui na instituição, é porque muita coisa já foi negada a esse 
menino. É... pode até ser o abandono da família né, [...] quer dizer a negação... isso 
vem pela família, da família vem pelas políticas públicas que não atendem, não são 
é... criadas para atender essa... essa parcela de adolescentes não (Wálbia). 

 

Wálbia refere-se à negação de direitos sofrida também pela família dos 

adolescentes autores de ato infracional, o que acarreta, muitas vezes, o abandono devido a 

falta de condições de sustento, revelando, assim, que a negação do direito à convivência 

familiar deve ser pensada também a partir da desresponsabilização do Estado no 

suprimento das necessidades básicas dessa família que possibilitem o cuidado com os seus 

dependentes. 

Pelo depoimento da profissional fica claro que não são facultadas aos 

adolescentes autores de atos infracionais políticas públicas que possam colaborar na 

reconstrução dos projetos de vida, restando, para eles, apenas a punição e respostas que 

reforçam a necessidade de mais severidade no tratamento dispensado a eles, exemplo 



 

 

 
                  

disso, é a proposta de redução da maioridade penal. Corroboramos com Faleiros (2004) 

quando este afirma que “[...] a implementação de políticas sociais universais para o conjunto 

da população brasileira é fundamental para a garantia dos direitos previstos no ECA, [...], 

atendendo ao paradigma da proteção integral em oposição ao paradigma prisional e 

repressivo” (p. 89). 

A entrevistada Zélia se posiciona contra a redução da maioridade penal, 

problematizando o direito ao voto e a responsabilização penal. Vejamos o seu depoimento: 

 

Não, eu... eu sou a favor não. [...] porque eu acho que ia aumentar mais e mais 
marginais. [...] você chega aos dezoito anos você num amadureceu, imagine aos 
dezesseis anos. [...] muito embora que os dezesseis anos ele já está apto pra votar, 
pra escolher né? Mas como é essa escolha dele? Será que na cabeça dele ele tá 
sabendo escolher? Ou só vocês estão dando a oportunidade de aos dezesseis 
anos... ele... ele votar? (Zélia). 

 

A profissional apresenta uma preocupação com a segurança pública, na medida 

em que externa sua dúvida com relação ao aumento da criminalidade, em detrimento da 

ideia de garantir os direitos dos adolescentes. Por outro lado, a entrevistada demonstra em 

sua fala a peculiar condição de desenvolvimento do adolescente que deve ser considerada. 

A entrevistada traz à tona a polêmica atinente à ideia disseminada pelos setores 

conservadores de que se os adolescentes “[...] possuem discernimento para a prática da 

vida política, logo possuem também capacidade de entendimento dos delitos que cometem” 

(LUCENA, 2012, p. 94). Assim, o direito ao voto é associado à ideia de responsabilização 

penal tal como o adulto. 

A responsabilização penal aos 18 anos é obrigatória, ao contrário do voto, que é 

facultativo. Corroboramos com Zélia sobre a perspectiva de que muitos adolescentes não 

compreendem tal ato cívico e as consequências das escolhas, sendo utilizados por vezes, 

como manobra política para favorecimento de determinados grupos políticos. Essa 

dimensão está intrinsecamente vinculada à ideologia dominante que inculca nos sujeitos a 

noção de que votar é sinônimo de exercício da cidadania, enquanto a retirada e negação de 

direitos persistem e nesse bojo o direito ao voto é utilizado nas relações clientelistas e na 

troca de favores que marcam historicamente a vida política brasileira. 

A entrevistada Vanda se posiciona contra a proposta de redução da maioridade 

penal, apontando como solução o maior investimento nos centros de internação. Vejamos a 

sua fala: 

 

Não, eu sou totalmente contra e eu acho que teria que ser feito é... seria investir 
nesses centros que tem de internação pra adolescentes. Esses centros é... eles 



 

 

 
                  

precisam ser melhor estruturados, precisam de mais é... recursos humanos pra 
desenvolver atividades melhores, precisam ter a parte educativa ser mais presente, 
a questão esportiva [...] (Vanda). 

 

De acordo com o CFESS (2013) as unidades de internação para adolescentes 

são precárias, do ponto de vista físico, da equipe de trabalho e da proposta de 

socioeducação9. Essa situação obstaculiza o processo educativo dos adolescentes internos, 

o que acaba por comprometer a reconstrução dos projetos de vida desses jovens. 

Longe de negar a necessidade de reinvindicação de melhores condições nos 

centros de internação, o que significa garantir direitos aos adolescentes autores de atos 

infracionais, não devemos negligenciar a defesa da prioridade na execução das medidas 

socioeducativas de meio aberto sobre a de privação de liberdade, tal como preconizado no 

ECA. O CFESS (2013) afirma que existe uma prevalência das medidas de internação10, em 

um contexto de institucionalização da prática de recolhimento em massa de adolescentes. 

Quando questionadas sobre quais os interesses dos defensores da proposta de 

redução da maioridade penal, algumas entrevistadas apontaram que a mídia exerce uma 

forte influência nesse processo, tal como constatamos na fala a seguir: 

 

[...] muitas vezes também desconhece a questão das medidas socioeducativas, 
acha que o adolescente mata, que adolescente rouba, que o adolescente faz tudo e 
não dá em nada, porque a gente escuta muito isso na mídia, que a mídia ela... ela 
tem um grande poder né de... um poder perante as pessoas, [...]. Então muita gente 
também não sabe que tem é a questão dessas medidas socioeducativas, [...] 
(Vanda). 

 

Teixeira (2004) explica que a ampliação de uma opinião pública favorável à 

redução da maioridade penal se ancora na dramatização que setores da imprensa realizam 

sobre a criminalidade, “[...] particularmente, naquelas situações trágicas em que o crime 

praticado por adolescente tem conotações de crueldade e envolvem, como vítimas, 

cidadãos cuja origem social garante o acesso aos meios de comunicação, ganha visibilidade 

[...]” (p. 99). 

Dessa forma, os meios de comunicação superdimensionam as situações ilícitas 

que envolvem adolescentes para estabelecer o consenso de que, diante da impunidade, a 

                                                           
9
 Acrescente-se a essa situação a violência institucional perpetrada contra os adolescentes internos. 

 
10

 “Ocorreu, segundo dados da SDH/PR de 2010, aumento de adolescentes em restrição e privação 
de liberdade em 10,69% (de 17.703 para 19.595), sendo que, em internação, o aumento foi de 
10,97% (de 12.041 para 13.362); em internação provisória de 9,68% (de 3.934 para 4.315); em 
semiliberdade, de 11% (de 1.728 para 1.918); o que demonstra uma uniformidade no crescimento 
entre as medidas socioeducativas de restrição e de privação de liberdade” (CFESS, 2013, não 
paginado). 
 



 

 

 
                  

diminuição da violência depende de medidas mais severas e imediatistas por parte do 

Estado, entre elas, a redução da maioridade penal. Os sujeitos, envoltos pelos argumentos 

transmitidos pela mídia, passam a concordar com a dita impunidade que é propalada, o que 

impede que a população tenha conhecimento da existência das medidas socioeducativas11 

e qual o papel pedagógico que ela desempenha na reconstrução dos projetos de vida dos 

adolescentes. 

As entrevistadas Maria do Carmo e Wálbia abordam que o interesse sobre a 

proposta de redução da maioridade penal advêm da sociedade. Vejamos as falas: 

 

[...] se você chegar pra uma pessoa da sociedade e mostrar uma proposta político-
pedagógica da medida socioeducativa em si e mostrar essa questão da diminuição 
da maioridade penal, quem vê todos os dias nos jornais, o que é falado, e até o que 
vê todo dia na rua da sua casa, [...] (Maria do Carmo). 

 

[...] esse interesse maior parte... eu acho que foi da sociedade mesmo né? É a 
sociedade né, diante de tanta coisa que a gente vê acontecendo né e sempre 
envolvendo o menor de idade e a questão da impunidade né, [...] (Wálbia). 

 

Maria do Carmo demonstra em sua fala que o cotidiano forma opiniões, na 

medida em que os sujeitos que vivenciam a violência nos diversos espaços sociais exigem 

soluções imediatas de contenção dessa situação e não atentam para a dimensão 

socioeducativa das medidas impostas aos adolescentes, o que leva muitos setores da 

sociedade a apoiarem a proposta de redução da maioridade penal. Sartório e Rosa (2010) 

argumentam que se reforça um Estado penal como solução para os problemas sociais, o 

que negligencia os princípios educativos e socializadores das medidas socioeducativas. 

Wálbia acredita que os sujeitos que vivenciam as consequências da 

criminalidade são os reivindicadores da redução da maioridade penal. A profissional realiza 

uma associação entre atos infracionais cometidos por adolescentes e impunidade, ideia 

essa que é extremamente veiculada pelos meios de comunicação. 

A profissional não realiza uma análise crítica sobre a associação supracitada, o 

que acaba por explicitar seu descrédito nas medidas socioeducativas direcionadas ao 

adolescente em conflito com a lei, já que na sua percepção, esses jovens não recebem 

sanção adequada. Assim, a lógica punitiva se expressa claramente em sua fala. 

Vanda demonstra que o interesse na aprovação da redução da maioridade penal 

provém do meio político, como podemos verificar no seguinte depoimento: 
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 Contudo, a realidade das medidas socioeducativas, precarizadas e com enormes deficiências, traz 
obstáculos efetivos para a concretização de direitos e, por consequência, impede que sejam 
reconstruídos os projetos de vida desses jovens. Assim, dentro desses grandes limites estruturais, a 
consecução almejada não se materializa de forma plena e eficaz. 



 

 

 
                  

 

Eu acho que é um interesse político né, dos políticos, creio eu. [...] tipo querendo dar 
uma resposta à sociedade né, que eles não tão é... não tão... que não aceitam, não 
estão contribuindo pra esse... pra essas... [...] essas penalidades na qual é...é os 
adolescentes... Essas medidas na qual eles são é... encaminhados pra cumprir né? 
[...] eu acho que eles visam isso em benefício próprio, não tão pensando na questão 
de... [...] da família, da questão de... [...] do adolescente em si, [...] (Vanda). 

 

A entrevistada compreende que a proposta de redução da maioridade penal é 

um interesse político, pois a formulação de tal solução pode se reverter em votos para os 

propositores, haja vista que a reinvindicação de medidas repressivas aos adolescentes 

autores de atos infracionais coadunam com os anseios de amplos segmentos da sociedade. 

Em um processo recíproco, “as manifestações favoráveis à redução por parte de 

autoridades políticas [...] dão respaldo à opinião pública de se aumentar punição de jovens 

que cometem atos infracionais praticados com violência ou grave ameaça à pessoa” 

(FALEIROS, 2004, p. 80). 

Os políticos que encabeçam a proposta de redução da idade de inimputabilidade 

penal, para a profissional, desconsideram a peculiar condição de desenvolvimento do 

adolescente, as condições de vida desse sujeito e de sua família, além da negação de 

direitos que engendra, por vezes, a inserção na criminalidade. 

 

3 CONCLUSÃO 

 

A proposta de redução da maioridade penal apresenta-se como um tema 

bastante polêmico em que opiniões divergentes expressam o projeto que se defende para 

os adolescentes em conflito com a lei. O projeto conservador tem como propósito o aumento 

da punição e controle dos adolescentes, em oposição, o projeto progressista defende a 

operacionalização das medidas socioeducativas com o aprimoramento do caráter educativo-

pedagógico que possibilite a reconstrução do projeto de vida dos adolescentes autores de 

atos infracionais, o que demonstra nesse segundo projeto a busca pela preservação e 

ampliação dos direitos inscritos no ECA. As perspectivas desses dois projetos nos revela a 

compreensão sobre o adolescente e também o projeto de sociedade que se intenciona, e 

por consequência, o futuro que se pretende para as crianças e adolescentes.  

Claramente se percebe o reforço da punição e o discurso do aumento da 

violência acaba por escamotear a extrema negação de direitos que marcam as trajetórias de 

vida de inúmeros adolescentes, imersos em uma desigualdade social que se expressa na 

ausência de condições mínimas de sobrevivência e acesso nulo ou precário às políticas 



 

 

 
                  

públicas. Na realidade, as propostas de aumento da punição não analisam os determinantes 

socioeconômicos que propiciam a inserção de muitos adolescentes na criminalidade como 

forma de sobreviver e resistir em um sistema capitalista que provoca a degradação 

progressiva da vida humana. 

Conseguimos identificar, a partir da percepção das assistentes sociais que 

atuam junto às medidas socioeducativas em Mossoró-RN, que estas não acreditam na 

eficácia da proposta de redução da maioridade penal, seja pela ideia de que a diminuição da 

criminalidade não depende da redução progressiva e inserção cada vez mais precoce no 

sistema prisional, seja pela dificuldade de realização de um processo socioeducativo 

reconstrutor dos projetos de vida nos centros de internação, apontando, assim, que tal 

dificuldade é potencializada no meio penitenciário. 

Constatamos que as assistentes sociais se posicionam contra a proposta de 

redução da maioridade penal, compreendendo a regressão de direitos e o desrespeito à 

peculiar condição de desenvolvimento do adolescente autor de ato infracional. O reforço do 

caráter punitivo é percebido pelas profissionais como o alicerce dessa proposta, que não 

busca materializar o ECA e qualificar a execução das medidas socioeducativas. 

Reconhecemos, assim, a percepção das profissionais sobre as enormes fragilidades nas 

medidas socioeducativas que impede a realização eficaz do projeto pedagógico que deve 

norteá-las, imprescindível para a reconstrução das perspectivas e projetos de vida dos 

adolescentes. 

O olhar sobre a negação de direitos e a realidade socioeconômica dos 

adolescentes e suas famílias revelam que as profissionais pautaram sua análise sobre a 

proposta de redução da maioridade penal em uma perspectiva de desvendamento para 

além da aparência dos fatos, por mais que alguns argumentos utilizados pelas assistentes 

sociais estivessem assentados em noções conservadoras e não utilizassem, por vezes, as 

mediações necessárias na compreensão da totalidade das relações sociais. 
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