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PROPOSTA 1
Nove em cada 10 brasileiros são favoráveis a leis mais duras para punir adolescentes 

que cometem crimes. É o que revela uma consulta popular realizada pelo ins tuto Paraná́ 
Pesquisas nas cinco regiões do país, num momento em que aumentaram as discussões sobre 
a redução na maioridade penal. Em meio aos debates, tramitam no Congresso Nacional 
dezenas de propostas com o objetivo de alterar a forma de punição a jovens infratores.

Enquanto 90,4% dos entrevistados são favoráveis à responsabilização criminal de 
adolescentes, apenas 8,3% declararam ser contra. Para 64% dos entrevistados, a redução da 
maioridade contribuiria para reduzir a violência. A pesquisa mostra ainda que 55% dos 
consultados avaliaram que a proposta deva valer para todos os tipos de crimes, mesmo 
delitos considerados mais leves.

Com 90,9% favoráveis ao aumento do rigor na punição dos adolescentes, a região Sul é 
a segunda do país que mais encampa a ideia de reduzir a maioridade penal. Os índices 
variaram pouco nas diversas estratificações da pesquisa. Na faixa etária entre 35 e 44 anos, 
93,5% querem que os jovens sejam responsabilizados por seus crimes. Por escolaridade, a 
aprovação da redução da maioridade penal é maior entre os que concluíram o ensino médio, 
com 92%.
Disponível em: http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/90-apoiam-reducao-da-idade-penal-c8e24o0vlosyiway5n00aryvi  
- Acesso em: 2 jun. 2017



Elabore um artigo de opinião sobre o tema:

A redução da maioridade penal ajudará a 
combater a violência no Brasil?



A- Argumentos para serem usados no texto:
1- Para quem é a favor da redução da maioridade penal
1º- Adolescentes de 16 e 17 anos já têm discernimento o suficiente para responder por seus atos

Esse argumento pode aparecer de formas diferentes. Algumas apontam, por exemplo, que jovens 
de 16 anos já podem votar, então por que não poderiam responder criminalmente, como qualquer 
adulto? No geral, o argumento se pauta na crença de que adolescentes já possuem a mesma 
responsabilidade pelos seus próprios atos que os adultos.

2º- A maior parte da população é a favor

O Datafolha divulgou, em 2019, uma pesquisa em que 87% dos entrevistados afirmaram ser a favor 
da redução da maioridade penal. Apesar de que a visão da maioria não é necessariamente a visão 
correta, é sempre importante considerar a opinião popular em temas que afetam o cotidiano.

3º- Com a consciência de que não podem ser presos, adolescentes sentem maior liberdade para 
cometer crimes

Em uma matéria divulgada pelo portal R7, em 2014, um garoto que, na véspera de seu aniversário 
de 18 anos, matou sua namorada, filmou e exibiu o vídeo para seus amigos. Prender jovens de 16 e 
17 anos evitaria muitos crimes.



4º- Muitos países desenvolvidos adotam maioridade penal abaixo de 18 anos

Nos Estados Unidos, a maioria dos estados submetem jovens a processos criminais como adultos a 
partir dos 12 anos de idade. Outros exemplos: na Nova Zelândia, a maioridade começa aos 17 anos; 
na Escócia aos 16; na Suíça, aos 15. Veja aqui uma tabela comparativa da maioridade penal ao 
redor do mundo.

5º- As medidas do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) são insuficientes

O ECA prevê punição máxima de três anos de internação para todos os menores infratores, mesmo 
aqueles que tenham cometido crimes hediondos. A falta de uma punição mais severa para esses 
casos causa indignação em parte da população.

6º- Menores infratores chegam aos 18 anos sem ser considerados reincidentes

Como não podem ser condenados como os adultos, os menores infratores ficam com a ficha limpa 
quando atingem a maioridade, o que é visto como uma falha do sistema.

7º- A redução da maioridade penal diminuiria o aliciamento de menores para o tráfico de drogas

Hoje em dia, como são inimputáveis, os menores são atraídos para o mundo do tráfico para fazer 
serviços e cometer delitos a partir do comando de criminosos. Sem a maioridade penal, o 
aliciamento de menores perde o sentido. 



2- Para quem é contra a redução da maioridade penal
1º- É mais eficiente educar do que punir
Educação de qualidade é uma ferramenta muito mais eficiente para resolver o problema da
criminalidade entre os jovens do que o investimento em mais prisões para esses mesmos jovens. O
problema de criminalidade entre menores só irá ser resolvido de forma efetiva quando o problema
da educação for superado.

2º- O sistema prisional brasileiro não contribui para a reinserção dos jovens na sociedade
O índice de reincidência nas prisões brasileiras é relativamente alto. Não há estrutura
para recuperar os presidiários. Por isso, é provável que os jovens saiam de lá mais perigosos do que
quando entraram (teste seus conhecimentos neste quiz sobre o sistema prisional brasileiro).

3º- Prender menores agravaria ainda mais a crise do sistema prisional
Com mais de 600 mil presos ocupando algo como 350 mil vagas, a superlotação dos presídios
aumentaria ainda mais com redução da maioridade penal para 16 anos.

4º- Crianças e adolescentes estão em um patamar de desenvolvimento
psicológico diferente dos adultos
Diversas entidades de Psicologia posicionaram-se contra a redução, por entender que a
adolescência é uma fase de transição e maturação do indivíduo e que, por isso, indivíduos nessa
fase da vida devem ser protegidos por meio de políticas de promoção de saúde, educação e lazer.



5º- A redução da maioridade penal afetaria principalmente jovens em condições sociais
vulneráveis
A tendência é que jovens negros, pobres e moradores das periferias das grandes cidades brasileiras
sejam afetados pela redução. Esse já é o perfil predominante dos presos no Brasil. Nesse texto, te
explicamos quanto custa um preso no Brasil.

6º- Tendência mundial é de maioridade penal aos 18 anos
Apesar de que muitos países adotam idades menores para que jovens respondam criminalmente,
estes são minoria: estudo da Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados revela que, de um
total 57 países analisados, 61% deles estabelecem a maioridade penal aos 18 anos.

7º- A Constituição preferiu proteger os menores de 18 anos da prisão – e isso não poderia 
ser mudado
O artigo 228 da Constituição de 1988 diz que os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis,
ou seja, não podem ser condenados a prisão como os adultos. Existe um debate se esse dispositivo
seria ou não cláusula pétrea – trecho da Constituição que não pode ser mexido.



B- Frases sobre criminalidade (contra ou a favor)

1. “É melhor prevenir crimes do que puni-los” – Beccaria - criminalista);

2. “O criminoso, no momento em que pratica o seu crime, é sempre um doente.”

(Dostoiévski – escritor russo);

3. “Bandido bom é bandido morto” – (Alborghetti – jornalista)

4. “Confio mais em bandido do que em polícia” – (Marcelo D2 – músico);

5. “Bandido na cadeia e polícia na rua” – (Jorge Luiz Datena – jornalista)

6. “Quem se associa com o crime é refém do mal” – (Dirceu Azevedo – advogado)



C- Filmes que abordam o tema criminalidade e redução da maioridade
1. Pixote – A lei do mais fraco

Pixote (Fernando Ramos da Silva) foi abandonado por seus pais e rouba para viver nas ruas. Ele 
já esteve internado em reformatórios e isto só ajudou na sua “educação criminal”, pois conviveu 
com todo os tipos de criminosos e jovens delinquente. Ele sobrevive se tornando um pequeno 
traficante de drogas, cafetão e assassino, mesmo tendo apenas onze anos.

2. Quem matou Pixote?
A história de Fernando Ramos da Silva, um semianalfabeto que ficou conhecido ao 
interpretar o papel-título em “Pixote – A Lei do Mais Fraco”. Porém, quando a fama 
acabou ele não conseguiu trabalho como ator, se desesperou e acabou enveredando 
pelo crime, como o personagem que interpretou.

3. Sem Pena
Documentário sobre o sistema jurídico e prisional brasileiro. Sem Pena retrata os 
inúmeros problemas enfrentados por um acusado e a precária vida nas prisões do país. 
A população carcerária brasileira é uma das maiores do mundo e continua aumentando.



D- Leis sobre a criminalidade e a redução da maioridade penal:

1. Constituição Federal – art. 228: os menores de 18 anos são inimputáveis, e só se 
responsabilizam por seus atos mediante medidas socioeducativas;

2. Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA): o artigo 112 indica as medidas 
socioeducativas a serem aplicadas ao menor por ato infracional (I - advertência; II - 
obrigação de reparar o dano; III - prestação de serviços à comunidade; IV - liberdade 
assistida; V - inserção em regime de semiliberdade; VI - internação em 
estabelecimento educacional; entre outras);

3. Proposta de Emenda Constitucional (PEC 115/2015): tramita no Congresso Federal 
desde 2013 e prevê a possibilidade de redução de 18 para 16 anos a maioridade 
penal em caso de crimes hediondos.



DICAS FUNDAMENTAIS:

1- Título obrigatório – (falta: -0,5 / inadequação: -0,3);

2- Máscara (lugar social no 1º §) – (falta: -0,5 / inadequação: -0,3);

3- Tema ou tese na introdução – (falta: -0,5 / inadequação: -0,3);

3- Uso de 1ª pessoa do singular em todos os parágrafos (mínimo de duas marcas
por parágrafo) – (nenhuma marca por parágrafo: -0,5 / somente uma marca por
parágrafo: -0,3)

4- Uso de recurso argumentativo nos parágrafos (pelo menos um) – (ausência no
parágrafo: - 0,5 /recurso inadequado: -0,3)

5- Uso da contra-argumentação (veja no próximo slides como executá-la) –
(ausência: -0,5);

6- Assinatura (José ou Josefa) – (ausência: -0,5 /inadequação: -0,3).



Como fazer contra-argumentação com tema polêmico:

1ª Forma:
2º parágrafo: expor os aspectos positivos do tema (ou negativos) que não representam 
seu ponto de vista. Nesse caso, é fundamental que se use expressões como “muitos 
estudiosos entendem que”, “os defensores dessa ideia”, “muito se discute a respeito de”, 
etc;
3º parágrafo: expor os aspectos negativos do tema (ou positivos) que representam seu 
ponto de vista. Nesse caso, é fundamental que se inicie com expressões como “em 
contrapartida”, “por outro lado”, “em sentido oposto”. Agora as expressões são “é mais 
viável”, “o que realmente acontece”, “essa é a situação verdadeira” para provar que esse 
é seu ponto de vista.

2ª forma:
Tanto no 2º quanto no 3º parágrafo, colocam-se os aspectos negativos e positivos, 
sempre usando em segundo lugar as ideias defendidas pelo autor.



Mais educação, sim; mais punição, não!
Diante do alto índice de violência do Brasil, muitas pessoas pouco esclarecidas 

clamam pela intensidade das punições, principalmente em relação aos jovens. Sou um juiz  
da vara da Infância e da Adolescência e estou na contramão dessa ideia, visto que 
concordo com a Constituição Federal em seu artigo 228, que considera inimputáveis os 
menores de 18 anos. Não sou contra a responsabilização desses adolescentes; porém, por 
minha longa experiência, não vejo que a redução da maioridade penal resolveria esse ou 
outros problemas de marginalidade no país.

Há muitos defensores da diminuição da idade de penalização do indivíduo no Brasil, 
entre eles o Presidente Jair Bolsonaro, como tentativa de reduzir os altos números de 
violência. Eu acredito que essas pessoas, leigas ou não, sentem o interesse na aprovação 
da PEC 115/2015, que tramita no Congresso Federal desde 2013 e prevê a redução da 
maioridade de 18 para 16 anos em caso de crimes hediondos. Igualmente, estão eles 
amparados no fato de 87% da população, em pesquisa do Datafolha de 2019, serem 
favoráveis a essa atitude. Eu posso até reconhecer que a capacidade civil dos jovens já é 
muito grande, por exemplo, a possibilidade de participar da vida política do país, porém 
não coaduno com a suposta inexistência de responsabilidade criminal deles.



Na verdade, o maior argumento que eu arguo para defender a manutenção da
maioridade penal em 18 anos é o fato de que esses jovens são penalizados normalmente,
com a legislação atual. Apesar de a Constituição Federal mencionar a inimputabilidade dos
jovens, para mim, ela não existe, visto que o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA),
em seu artigo 11 menciona as medidas socioeducativas aplicáveis ao infrator jovem.
Ademais, apesar de países, como a Escócia, preverem a idade penal aos 16, o que
predomina é a faixa de 18 anos, o que confirma minha tese de que não há motivos para
“mexer em time que, se não está ganhando”, ao menos está tentando não perder”.

Dessa maneira, acredito que há muita mudança no sistema jurídico nacional, mas a
questão da aplicação de penas deve permanecer como está. Para os da faixa dos 40 anos,
como eu, o filme “Pixote, a lei do mais fraco” de Hector Babenco é uma prova do que um
sistema carcerário inadequado faz na vida de uma criança, o que seria mais grave se
houvesse uma redução da maioridade penal. Enfim, faço jus às palavra do criminalista
Beccaria, segundo o qual é melhor prevenir os crimes do que puni-los, ou seja, essa deveria
ser a grande preocupação do Estado brasileiro, para aplacar a crescente violência.

José



PROPOSTA 2
O uso da maconha e a discussão sobre a legalização são assuntos polêmicos no Brasil. A

maconha é a droga mais consumida no país. O primeiro cultivo legal para uso medicinal do país
acontece na Paraíba. A Associação Brasileira de Apoio Cannabis Esperança (ABRACE) é a única no
Brasil que produz óleos a partir da maconha para tratamento de várias doenças, com autorização
da Anvisa. O plantio foi autorizado pela Justiça Federal.

Químicos, farmacêuticos e agricultores trabalham seis meses no processo de produção até
chegar ao óleo de cannabis. A ABRACE está fazendo testes com o THC, a substância da maconha
que tem efeito psicotrópico, e que ainda não é regulamentada pela Anvisa. Pessoas com mal de
Parkinson têm procurado a associação para tomar o extrato de THC. Frederico Waclawovsky faz
parte de um grupo de médicos que estuda o uso da cannabis como remédio: “A gente está tendo
resultados muito positivos. A gente solicita que as medicações vigentes não sejam
descontinuadas. Esse é um tratamento em conjunto”.

A Associação Brasileira de Psiquiatria não reconhece o componente THC da maconha como
medicamento. “O único que tem ação medicinal é o canabidiol, porque ele tem o efeito
tranquilizante e não afeta diretamente as funções neuronais. O delta 9 TCH acaba antecipando o
início da esquizofrenia, uma doença grave em psiquiatria. Tudo isso já está rastreado
cientificamente”, afirma Itiro Shirakawa, da Associação Brasileira de Psiquiatria.
Disponível em: http://g1.globo.com/profissao-reporter/noticia/2017/07/uso-e-legalizacao-da-maconha-divide-opinioes-no-brasil.html Acesso em 14
agosto 2017



Elabore um artigo de opinião sobre o tema:

A maconha deve ser descriminalizada no Brasil?



A- Argumentos para serem usados no texto:
1- Para quem é a favor da descriminalização da maconha
1º- O governo economizaria dinheiro

Em 2005, um relatório de um professor de Harvard apontava que os EUA poderiam economizar US$ 
7 bilhões por ano com o fim da repressão à maconha. O estado do Colorado, que em 2012 aprovou 
a legalização do uso e posse de maconha para pessoas acima de 21 anos, viu no ano seguinte seus 
tribunais reduzirem em 77% o número de processos envolvendo a dita cuja.

2º- Compra de maconha viraria investimento para o país

O montante da tributação do produto poderia ser investido na melhoria da polícia, do sistema 
prisional, em um judiciário mais dinâmico e no tratamento dos casos de dependência crônica, ou 
em educação, saneamento básico, infraestrutura.

3º- A maconha deixaria de ser atividade de vagabundo e daria emprego para muitas pessoas

O estado do Colorado  é a principal referência para comparação com a política repressiva brasileira. 
Lá o que chama a atenção é o impacto econômico do mercado da maconha. Desde que as vendas 
da erva no varejo começaram, em janeiro de 2014, houve um aumento nos postos de trabalho. Em 
maio do ano passado, eram cerca de 10 mil empregados diretamente nesse setor econômicos.



4º- Haveria menos presos encarcerados
Segundo dados do FBI, em 2007 as prisões relacionadas à maconha nos EUA chegaram ao seu 
ápice, com 873.000 casos. Embora o país ainda não tenha uma lei federal que libere o uso da 
substância, nesse meio tempo diversos estados já flexibilizaram suas legislações locais. Em 2013, o 
total de prisões relacionadas à cannabis tinha sido reduzido para 693.000 casos no país.
5º- A maconha deixaria de matar pelo tráfico
Uma morte por overdose de maconha é impossível de acontecer, mas o tráfico, esse sim, pode 
gerar mortes. O Uruguai, que liberou o acesso à maconha por meio de autocultivo no começo de 
2014, em poucos meses parou de registrar mortes ligadas a ela. No Colorado, um ano e meio após a 
descriminalização e com apenas 6 meses de liberação para uso recreacional, houve uma redução de 
10,1% na criminalidade em geral e de 5,2% nos crimes violentos.
.6º- Não haveria mais a suposta “porta de entrada” para outra drogas
A Holanda a liberou o porte de quantias limitadas de maconha em 1976. Com isso surgiu todo o 
cenário dos coffee shops, locais específicos para o comércio e consumo da erva. E só dela. O 
objetivo era justamente separar o mercado da maconha do mercado de outros entorpecentes.
7º- A maconha ajudaria a salvar vidas
No Brasil houve em 2019 o drama dos pais da menina Anny. Para tratar a rara sindrome que fazia 
sua filha ter crises epiléticas diárias, eles precisaram recorrer à Justiça. Tudo porque o 
medicamento importado que ajudaria no tratamento era composto por um derivado da maconha, 
o CBD.



2- Para quem é contra a descriminalização da maconha
1º- Não se pode desistir da luta contra a maconha ou outra drogas
Não pode haver o “sinal verde” dado pela instituição pública a partir do momento em que
legaliza uma substância. Alguém questionaria: “mas o álcool e o tabaco também causam
danos ao indivíduo e à sociedade”. Sem dúvida, e com essas duas drogas já há problemas o
bastante, quem dirá se outras drogas forem legalizadas.
2º- Apesar de alguns pensarem, não há uma aceitação tácita da maconha
Um dado ajuda a compreender porque não é pauta nacional a legalização das drogas:
mesmo no caso da maconha, que dentre as ilegais é tida como a mais “leve”, 75% da
população é contra a sua legalização. O assunto não é “nacional”, mas setorizado, para o
benefício de uma pequena fatia da população.
3º- A legalização das drogas não acabará com o tráfico
Facções tipicamente envolvidas com o comércio da droga, agem em outras frentes, como
no roubo a cargas, no Rio de Janeiro. O narcotráfico é realizado por bandidos, e os grupos
mais articulados sabem diversificar suas empreitadas. Um outro exemplo banal de como a
legalização não inibe o tráfico ilegal é com relação ao tabaco, em que persistem mercados
negros, contrabando de produtos falsificados.



4º- O dinheiro supostamente proveniente dos impostos da maconha não seriam 
utilizados para tratamento de usuários

Num país como o Brasil, que não consegue curar uma febre amarela, que Oswaldo Cruz já 
dera jeito há quase 100 anos atrás, é no mínimo irresponsável pensar que teríamos 
condições de fazer “clínicas de habilitação” para uma massa de viciados.

5º- A legalização das drogas não é um apelo democrático

O “legalize já” chega a ser uma inversão de valores, e reside no lugar oposto a um anseio 
democrático no Brasil. No caso da maconha seria uma ampla mobilização nacional para 
agradar a uma minoria. Mas, o fato é que a sociedade brasileira clama para estancar a 
epidemia de drogas, afinal o país é o 1° no mundo no consumo de crack e o 2° em cocaína.



B- Frases sobre descriminalização da maconha (contra ou a favor)

1. “Até porque, né, cada um faz o que quiser com sua vida, desde que não atinja do

outro” – Alexandre Barroso (Ministro do STF);

2. “Meus heróis morreram de overdose.” (Cazuza – cantor e compositor);

3. “Políticos e general se preucupam tanto com a maconha mas a pior droga é a

desigualdade social.” (Alandisson Blime)

4. Estou apaixonada e não preciso das drogas.” Amy Winehouse – cantora);

5. “Devemos parar de negar que ficar fora de si é muito bom e lembrar que ficar

lúcido pode ser melhor.” (Fernanda Young)

6. “Hoje em dia quem se envolve em drogas não são os roqueiros, mas sim os

desportistas e políticos.” (Angus Young)



C- Filmes que abordam o tema descriminalização da maconha e outras drogas

1. Cortina de Fumaça: documentário brasileiro defende o ponto de vista que a
criminalização das drogas acaba apenas acentuando o problema da violência no
país. Com depoimentos de acadêmicos, delegados e até produtores de
maconha.

2. Maconha, a erva maldita: um especialista em dependência química mostra
como a maconha age no cérebro das pessoas - positiva e negativamente. O
documentário foi feito pela BBC britânica.

3. O Grande Lebowski: a história de Dude, o ícone pop que só quer fumar erva e
ouvir Creedence Clearwater, é um clássico contemporâneo e virou uma espécie
de religião entre os apoiadores da legalização..



D- Leis sobre a possibilidade da descriminalização da maconha ou outras drogas:

1. A atual Lei Antidrogas (Lei 11.343, de 2006), apesar de não prever a prisão
para quem fuma maconha, permite que a pessoa seja presa pela posse da
substância;

2. Constituição Federal (artigo 1º, III e V). O inciso III fala sobre a capacidade de
autodeterminação do ser humano para o desenvolvimento de um mundo de
vida autônomo, onde seja possível a reciprocidade. O inciso V fala sobre a
pluralidade que significa a tolerância no mesmo corpo social de
diferentes mundos de vida, estilos, ideologias e preferências morais,
respeitadas as fronteiras do mundo de vida dos outros.



DICAS FUNDAMENTAIS (relembrando)

1- Título obrigatório – (falta: -0,5 / inadequação: -0,3);

2- Máscara (lugar social no 1º §) –  (falta: -0,5 / inadequação: -0,3);

3- Tema ou tese na introdução – (falta: -0,5 / inadequação: -0,3);

3- Uso de 1ª pessoa do singular em todos os parágrafos (mínimo de duas marcas 
por parágrafo) – (nenhuma marca por parágrafo: -0,5 / somente uma marca por 
parágrafo: -0,3)

4- Uso de recurso argumentativo nos parágrafos (pelo menos um) – (ausência no 
parágrafo: - 0,5 /recurso inadequado: -0,3)

5- Uso da contra-argumentação (veja no próximo slides como executá-la) – 
(ausência: -0,5);

6- Assinatura (José ou Josefa) – (ausência: -0,5 /inadequação: -0,3).



Como fazer contra-argumentação com tema polêmico
(relembrando)

1ª Forma:
2º parágrafo: expor os aspectos positivos do tema (ou negativos) que não representam 
seu ponto de vista. Nesse caso, é fundamental que se use expressões como “muitos 
estudiosos entendem que”, “os defensores dessa ideia”, “muito se discute a respeito de”, 
etc;
3º parágrafo: expor os aspectos negativos do tema (ou positivos) que representam seu 
ponto de vista. Nesse caso, é fundamental que se inicie com expressões como “em 
contrapartida”, “por outro lado”, “em sentido oposto”. Agora as expressões são “é mais 
viável”, “o que realmente acontece”, “essa é a situação verdadeira” para provar que esse 
é seu ponto de vista.

2ª forma:
Tanto no 2º quanto no 3º parágrafo, colocam-se os aspectos negativos e positivos, 
sempre usando em segundo lugar as ideias defendidas pelo autor.


