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RESUMO 

O objetivo desta pesquisa é explorar a gênese do fenômeno violência e suas 

possíveis relações com a redução da maioridade penal. A metodologia empregada 

pode ser vista como uma combinação de trabalhos teóricos e pesquisa de campo. 

No plano da teoria, a revisão bibliográfica criará as bases para o levantamento do 

tema e a compreensão de seu panorama contemporâneo: buscar-se-á conhecer os 

conceitos sobre o fenômeno violência e, na área jurídica, os projetos e anteprojetos 

lei tramitados em nossa sociedade. Para a pesquisa de campo: entrevistas com 

informantes - chave das áreas de conhecimento das Ciências Psicológicas e 

Jurídicas. Espera-se que os discursos produzidos no decorrer dessas entrevistas 

possam fortalecer os diálogos com os autores selecionados no curso da revisão 

bibliográfica e apontar se há ou não fragilidades com relação à proposição em tela, 

sobretudo se a diminuição da maioridade penal não se tornará mais uma violência 

perpetrada contra crianças e adolescentes. Por fim, nos parece que medidas que 

atrelam a diminuição da violência à redução da maioridade penal apenas mascaram 

a problemática e foi, mediante a esse desconforto, que emergiu a pergunta que 

sustenta a presente investigação: não será a redução da maioridade penal mais 

uma faceta do fenômeno violência? 
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1. INTRODUÇÃO 

A violência é uma constante na história da humanidade e tem ocupado a 

atenção dos estudiosos por apresentar-se como um problema de grande magnitude. 

Não obstante, a redução da maioridade penal tem sido considera pelo Estado como 

uma potente estratégia de combate ao fenômeno – violência. Ainda que a Comissão 

de Constituição e Justiça do Senado tenham rejeitado, em 19 de Fevereiro de 2014, 

por onze votos a oito, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) de autoria do 

senador Aloysio Nunes (PSDB-SP), que pretendia reduzir a maioridade penal no 

Brasil, para 16 anos há de se manter em pauta essa discussão, posto que, 

permanece viva no imaginário social brasileiro e, em decorrência disso, poderá 

reaparecer, assumindo novos contornos e nuances.  

 Todavia, desconfiamos de proposições dessa natureza, pois há de se 

considerar para explicar o fenômeno-violência, uma multiplicidade e complexidade 



de fatores que constituem sua gênese. A compreensão da violência requer o 

reconhecimento de que se trata de um fenômeno mundial, histórico e multifatorial, 

enredado às questões macrossociais e estruturais. Resulta, portanto em um 

fenômeno de conceituação complexa, gerando inúmeros embates e controvérsias 

entre os variados campos do saber, fazendo emergir a polissemia de repertórios 

quando dos discursos concernentes ao tema.  

Desta feita, nos parece que medidas que atrelam a diminuição da violência à 

redução da maioridade penal apenas mascaram a problemática já que o problema 

da criminalidade, por exemplo, não se resume na redução da maioridade penal, 

envolve sim, um conjunto de medidas sociais e de política públicas capazes de 

ampliar o fornecimento ao jovem, às necessidades básicas como à educação, a 

cultura, a saúde, o lazer, dentre outros, além do preparo e qualificação para a 

inserção no mercado de trabalho.  

2. OBJETIVOS 

Explorar a gênese do fenômeno violência e suas possíveis relações com a 

redução da maioridade penal. Para tanto, buscar-se-á discutir o 1) conceito de 

violência, 2) definir maioridade penal e, por fim,3)  relacionar o fenômeno - violência 

à redução da maioridade penal. 

3. MÉTODODOLOGIA 

A metodologia empregada nessa investigação pode ser vista como uma 

combinação de trabalhos teóricos e pesquisa de campo. No plano da teoria, a 

revisão bibliográfica criará as bases para o levantamento do tema e a compreensão 

de seu panorama contemporâneo: buscar-se-á conhecer os conceitos sobre o 

fenômeno - violência e, na área jurídica, os projetos e anteprojetos lei tramitados em 

nossa sociedade. Para a pesquisa de campo serão convidadas a nos conceder 

entrevistas, informantes - chave das áreas de conhecimento das Ciências 

Psicológicas - Conselho Regional de Psicologia - CRP e Jurídicas - Ordem dos 

Advogados do Brasil - OAB. 

4. DESENVOLVIMENTO 

A revisão da literatura tem nos mostrado que são muitos os estudiosos que 

procuraram problematizar o fenômeno-violência buscando definições, na tentativa 

de circunscrevê-lo. Dentre os interlocutores que privilegiamos neste estudo, 



depreendemos que alguns procuram salientar e valorizar os aspectos histórico-

sociais para explicar a sua gênese, argumentando ser produzido nas relações 

estabelecidas entre os humanos, em tempo e contextos datados (ODALIA,1983; 

CHAUÍ,1984; COSTA,1986, 1995; MICHAUD, 1989; CORBISIER,1991; RIFIOTIS, 

1998; MINAYO e SOUZA,1997,1999; ARENDT, 1990, 2001; LEVISKY, 2002; 

RODRIGUES, 2003; CAMARNADO Jr, 2005, dentre outros). Outros, os 

representantes da corrente biológica, o compreendem e o explicam como um 

fenômeno inerente à natureza biológica humana, marcada por condicionamentos 

biogenéticos que se processam no indivíduo (BARASH, 1977; LORENZ, 1979, 

dentre outros).  

Revela-se consensual, portanto tratar-se de um fenômeno complexo e, em 

decorrência dessa complexidade, carecemos de uma conceituação que esgote a 

sua compreensão. Nessa perspectiva, se faz necessário gerar empreendimentos 

coletivos, interdisciplinares, que possam, paulatinamente, desvendar as inúmeras 

faces que o insidioso fenômeno tem assumido no decorrer da história da 

humanidade.  

Diante da polissemia conceitual sobre o fenômeno-violência, das inúmeras 

contribuições e considerações formuladas pelos autores que privilegiamos para a 

consecução desse trabalho, revelou-se estimulante buscarmos uma síntese 

conceitual, tomaremos como proposição de violência: qualquer situação ou ato 

em que é negado ao outro a condição de sujeito [grifos nossos]. Partindo dessa 

proposição, admitimos três mecanismos sociais de violência: 

1) violência estrutural: o sujeito é destituído dos direitos em decorrência do modo 

particular como se estrutura uma dada sociedade. Alguns dos vetores da violência 

estrutural são: a pobreza, a desigualdade, o racismo, o sexismo e a intolerância; 

2) violência institucional: se explicita na reprodução, pelas instituições, dos 

processos de exclusão social que têm por base a violência estrutural; 

3) violência intencional: um sujeito voluntariamente perpetra a sujeição do outro. 

Esta proposição nos parece bastante útil para subsidiar as análises de 

nossas entrevistas, uma vez que, tem por base, a sujeição do outro como situação 

ou ato e, além disso, ao admitir três mecanismos sociais de violência, contempla as 

situações possíveis da ocorrência do fenômeno. Desta feita, se faz necessário 

compreender o fenômeno violência em suas diferentes formas e em sua natureza 

polissêmica, portanto concordamos com Pino (2007, p. 765): [...] “se toda palavra é 



por natureza polissêmica, [...], há algumas em particular que adquirem um sentido 

tal que lhes confere um potencial evocativo capaz de provocar intensas reações 

racionais ou emocionais nas pessoas.” Pino (2007) insere violência em um desses 

casos, alertando que a palavra violência é um adjetivo que evoca muito mais 

sentidos do que o seu significado representa. 

Já, no que diz respeito à legislação e, consequentemente a posição de 

crianças e adolescentes frente às penalidades, Bonfim da Rocha (online), 

revisitando a história do Brasil, argumenta que a maioridade penal durante o período 

colonial de 1830 foi instaurado com o advento do primeiro Código Criminal do 

Império, cuja finalidade foi a de impor rigor na legislação brasileira, bem como 

punição aos infratores de delitos. Essa sistemática estendeu-se por décadas, no 

entanto, houve a inobservância a inimputabilidade do menor. Porém, foi somente no 

período Republicano, quando do reconhecimento e da urgente necessidade de 

reformar o regime penal, que se incluiu uma preocupação específica à maioridade 

penal quanto à inimputabilidade de menores. Nessa direção, o código Republicano 

determinava a inimputabilidade absoluta aos menores de nove anos completos, 

onde o objetivo principal estava centrado na proteção do menor. Já no início do 

século XX, em 1927, foi criado o primeiro Código de Menores, que visava à 

proteção da criança e adolescentes. Ao longo dos tempos, diversas leis foram 

editadas, até a criação do texto constitucional de 1988 onde se adotou o marco de 

18 anos completos para a imputação de penalidades. Os 18 anos completos foi 

considerado um critério de segurança, porém vale salientar que não se trata de uma 

definição calcada em critérios científicos, mas em critérios de ordem política social. 

Subentende-se então, que o menor de dezoito anos não possui maturidade 

suficiente para responder pelos seus atos e o seu reconhecimento depende de 

aptidão biopsíquica para conhecer a ilicitude do fato quando cometido por ele para 

determinar esse entendimento.  

5. RESULTADOS PRELIMINARES 

Do que tem nos revelado a revisão da literatura, observamos o quão 

polissêmico é o conceito de violência, bem como, controversas as determinações 

etárias que definem a maioridade penal, as quais, como aponta Bonfim da Rocha 

(online), carecem de critérios científicos. Não obstante, espera-se que os discursos 

produzidos no decorrer das entrevistas possam fortalecer os diálogos com os 



autores selecionados no curso da revisão bibliográfica e apontar se há ou não 

fragilidades em tais proposições, sobretudo se a diminuição da maioridade penal 

não se tornará mais uma violência perpetrada contra crianças e adolescentes. Por 

fim, nos parece que medidas que atrelam a diminuição da violência à redução da 

maioridade penal apenas mascaram a problemática. Nessa direção, como defende 

Bonfim da Rocha (online), a questão da maioridade penal no Brasil é um grande 

desafio que dificilmente poderá ser resolvido de maneira isolada. O problema da 

criminalidade, não se resume na redução da maioridade penal, envolve, 

sobremaneira, um conjunto de medidas sociais e de política públicas onde o Estado 

deverá ampliar a capacidade de fornecimento ao jovem às necessidades básicas 

como à educação, a saúde, a cultura, o lazer, dentre outros, além do preparo e 

qualificação para a inserção no mercado de trabalho. Em consonância com Bonfim 

da Rocha (online), se a pretensão é tirar os jovens das ruas e da criminalidade, se 

faz necessário empoderá-los da condição de cidadãos. 
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