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A VISÃO DE ADOLESCENTES A RESPEITO DA MAIORIDADE PENAL. Caroline Geissler 

Delanni, Ana Paula Lazzaretti de Souza, Tatiana Pires Cerveira, Anna-Lena Sylvia Ström, Lisiani 

Petitembert Lang, Silvia Helena Koller (orient.) (UFRGS). 

A maioridade penal é um tema em destaque atualmente devido à exposição que a mídia tem feito de infrações 

cometidas por adolescentes. Tendo em vista a controvérsia em torno do assunto, o presente trabalho objetiva 
investigar e comparar a opinião de adolescentes a respeito da maioridade penal, levando em conta suas situações de 
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vida e desenvolvimento. O estudo faz parte de um projeto maior que visa a analisar a visão dos adolescentes acerca 

de seus direitos. O princípio da participação, que permeia o Estatuto da Criança e do Adolescente, diz que crianças e 

adolescentes devem participar de decisões que afetam suas vidas, portanto a importância de averiguar o que pensam 

sobre as medidas que devem ser tomadas em relação àqueles jovens em conflito com a lei. Estão sendo utilizados 
dois questionários, um biosociodemográfico e outro contendo dilemas e uma escala sobre situações relativas aos 

direitos da criança e do adolescente aplicados a estudantes de escolas de Porto Alegre de ambos os sexos, de 13 a 18 

anos. Dois grupos estão sendo analisados: um com alunos de escolas formais, que moram com pelo menos um de 

seus pais e têm contato com suas famílias, e outro com alunos de uma escola aberta, em situação de rua e com pouco 

ou nenhum contato com suas famílias. Estando esse estudo em andamento, não há ainda resultados. Porém espera-se 

que os adolescentes da escola aberta, por se encontrarem em situação de rua, sejam mais conhecedores de seus 

direitos por os terem violados e necessitarem buscar a garantia dos mesmos com maior freqüência. Pretende-se que 

os achados auxiliem na criação de políticas de educação em direitos humanos. 




