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XVI 

                         Como num jogo antitético de concepções, pode-se inferir que a 

sociedade atual é oposta em relação à tese da diminuição etária. Inseridos em 

um Barroco hodierno, muitos julgamentos discordantes são propostos quanto à 

redução ou não da maioridade penal brasileira. Uma grande problemática que 

permeia muitas discussões e explana premissas como “bandido bom é bandido 

morto” – cunho temático este que é vertente intimamente relacionada à 

temática.   

                          Amparado por diversas fontes, a historiografia do século XVI é 

marcada por muitos acontecimentos, uma época dotada de muitos feitos 

históricos protagonizados por diversos ícones mundiais. Transcendendo a um 

pensamento moderno, existem pessoas convictas de que a redução seria 

benéfica à sociedade. Elas argumentam que jovens de 16 anos também são 

protagonistas de muitos feitos - e que já possuem a consciência do resultado de 

suas ações – “se já podem votar, então podem responder criminalmente”. Além 

disso, muitas acepções permeiam pelo “já que não podem ser presos, os 

adolescentes passam a cometer mais crimes” e “muitos países possuem a 

maioridade abaixo de 18”. Há também a ideologia de que, em relação ao resto 

do mundo, a Legislação Brasileira é atrasada, visto que a Europa, por exemplo, 

adota, em sua maioria, os 21 anos.  

                              Não podemos esquecer que é necessário se avaliar cada 

perspectiva social, econômica, política, cultural (e afins) de cada localidade. 

Paradoxalmente ao desenvolvimento, em países do continente Africano, como  



a Nigéria e a Somália, 8 e 6 anos são, respectivamente a menoridade de cada 

um. Ainda mais: países em que a Sharia, uma lei islâmica, é efetivada não há 

menoridade! – quanto mais pobre uma nação for, menor será essa idade, mas a 

taxa de violência e a  criminalidade continuarão alarmantes.  

 

                                  No dia 10/08/2017, a 3ª série do Ensino Médio recebeu a 

visita de um nomeado advogado criminalista, Daniel Keller, que trouxe diversas 

perspectivas acerca do tema. Diante das variadas informações enunciadas, ele 

articulou sobre muitos questionamentos, um tanto quanto instigantes.  Em uma 

dessas pautas, ele afirma que vemos a menoridade sempre para o outro – mas 

somos potenciais vítimas de crime e também potenciais criminosos. Ainda 

assim, ele acrescenta que muitos são a favor porque é um mecanismo “para 

evitar a prática de crimes” – segundo Keller e qualquer reflexão acerca - a lei 

não nos impede de delinquir, mas existem fatores que podem dificultar a 

inserção do jovem na criminalidade – valores familiares, religião, educação e 

equilíbrio social. 

                                     Ele afirma que o Brasil não está desadequado e não é o país 

da impunidade. Realmente. Dito um país desse caráter, como é que existe a 3ª 

maior população carcerária do mundo? – nota: maior que a população do 

Uruguai. Enfim.  É sabido que leis duras não impedem a criminalidade. O 

advogado citou os exemplos de Nova York, cidade que não adota a pena de 

morte e que possui 21 anos como parâmetro, e o estado da Califórnia, em que 

16 anos são o seu critério, além de adotar a pena de morte. Adivinhe, caro/a 

cidadão/ã, a mais violenta. Todavia, cada caso é um caso.   

                                    Trazendo à realidade nativa, 96% da população carcerária 

não tem formação – e a inserção desta se expande devido ao tráfico e roubo. 

Daniel discorre também que haverá crime, com ou sem essa menoridade, 

ressaltando que, se houver essa redução, aumentará em 20% o número de 

presos; A situação carcerária do Brasil não é eficaz, superlotar o superlotado 

não seria uma das soluções. É interessante saber o porquê, no Brasil, ser 18 

anos – mas esta discussão poderá vir em outra oportunidade. 

                             Não obstante, aqueles que argumentam contra à redução 

proferem, como enunciado matriz, que “educar é mais eficiente que punir.” E 

realmente –, mas não é tão fácil. A educação pode ser uma das ferramentas de 

amparo, que pode contribuir para a retirada dos jovens da marginalidade. Ainda 



assim, “o sistema prisional não facilita na reinserção e prender menores 

intensificaria a crise desse sistema”. Vale ressaltar que a Constituição Brasileira 

atesta, como uma das cláusulas pétreas, a tal idade de 18 anos. “Reduzir a 

maioridade não reduz a violência”, “reduzir a maioridade é tratar o efeito, não a 

causa”, “órgãos renomados apontam que não é uma solução positiva”. Há 

diversas interpretações para ser contrário à causa. Há diversos entendimentos 

para ser a favor da tal. É importante esmiuçar a temática, apurar solidamente os 

efeitos atuais do sistema prisional atual na sociedade, a repercussão da 

problemática, a averiguação desses fatos. No século XVI, iniciando a literatura 

Quinhentista aqui no Brasil, o perfil da sociedade e dos seus habitantes foi 

traçado e pautado pelo viés estrangeiro. Como nativos, não podemos nos deixar 

inseridos nessa redução brasileira, pautada em apenas um lado do xadrez.   

 


