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“Guerreiros são pessoas. São fortes, são frágeis. Guerreiros são meninos. No fundo do peito precisam de
um descanso, precisam de um remanso, precisam de um sonho que os tornem perfeitos. É triste ver este homem
guerreiro menino, com a barra de seu tempo por sobre seus ombros. Eu vejo que ele berra, eu vejo que ele sangra
a dor que traz no peito. Pois, ama e ama” (Gonzaguinha).
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RESUMO
REFERÊNCIA: OLIVEIRA, Tuanny Aparecida Carvalho. Criança e adolescente:
redução da maioridade penal e seus contrapontos - uma grande reportagem online. 39 pg.
2019. Memorial (Jornalismo) – Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2019.

Este memorial refere-se à pesquisa que deu vida à grande reportagem sobre a Proposta
de Emenda Constitucional (PEC 223/2012) do deputado Onofre Santo Agostini (PSD-SC),
que dispõe a redução da maioridade penal, de 18 para 16 anos, modificando o artigo 228° da
Constituição Brasileira. A proposta que está em tramitação da Comissão de Constituição
Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado, e não tem data para ser votada, gera discussões
polêmicas entre especialistas do direito, psicólogos e jovens. A grande reportagem
contextualiza as opiniões de profissionais, depoimentos dos envolvidos, descreve situações,
detalha a proposta em tramitação e busca mostrar as posições divergentes.

Palavras – Chave: Jornalismo; reportagem; redução da maioridade penal; Brasília;
centros de atendimentos juvenis especializados.

ABSTRACT
This memorial refers to the research that brought to life the great report on the
Constitutional Amendment Proposal (PEC 223/2012) by Deputy Onofre Santo Agostini
(PSD-SC), which provides for the reduction of the age of criminality, from 18 to 16 years,
amending Article 228 of the Brazilian Constitution. The bill, which is currently pending
before the Senate's Justice and Citizenship Constitution Commission (CCJ), and has no date
to be voted on, generates controversial discussions among legal experts, psychologists and
young people. The large article contextualizes the opinions of professionals, testimonies of
those involved, describes situations, details the proposal being processed and seeks to show
the divergent positions.
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