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Introdução: A sociedade está preocupada com a criminalidade juvenil e busca medidas
de prevenção e controle para o problema. Dentre as propostas existentes apresenta-se a
redução da maioridade penal, prevendo a alteração da imputabilidade atribuída a
indivíduos autores de ato infracional, reformulando as legislações pertinentes à
responsabilização da ação criminosa, reduzindo de dezoito para dezesseis anos de
idade. Sobre o ponto de vista de alguns juristas percebe-se o apoio, de outros nem
tanto, à redução da maioridade penal. Também encontramos muitos psicólogos
envolvidos com o assunto. Neste contexto pretende-se conhecer o que os adolescentes
imaginam sobre a redução da maioridade penal. Objetivo: A pesquisa tem como
objetivo descrever o imaginário coletivo de um grupo de adolescentes sobre a
maioridade penal, para elucidar suas concepções conscientes e seus campos
psicológicos não-consciente, ou seja, o campo psicológico-vivencial subjacente. 
Metodologia: Realizaremos uma entrevista coletiva com 10 adolescentes, ambos os
sexos, entre 12 e 18 anos, na Fundação Itabirana Difusora do Ensino, em Itabira, MG.
O material obtido será analisado de acordo com o Procedimento de Desenhos Estórias
com Tema, o qual consistirá na solicitação de um desenho de um adolescente infrator,
em seguida, pediremos que virem a página e, no verso, inventem uma estória sobre o
desenho. A análise buscará as concepções conscientes e a elucidação do substrato
lógico-emocional não consciente de acordo com o método interpretativo psicanalítico,
presidido pela associação livre, pela atenção flutuante e pela transferência. Resultados:
Partindo do ponto de vista psicológico existem vários argumentos ancorados na
concepção de que a redução da maioridade penal não é medida favorável à resolução
da criminalidade juvenil, alertando que instituições prisionais possibilitam o
aprimoramento de uma identidade infratora, contribuindo significativamente para o
desenvolvimento de comportamentos criminosos. Acredita-se que essa medida
potencializa a discriminação social, reduz as oportunidades de ingresso ao trabalho,
não propicia o aprendizado, não inibe a prática de crimes futuros e impede a atenção
psicossocial apropriada, a qual o adolescente necessita. Parece que o sistema prisional
não é uma saída resolutiva, mas, potencializadora de novos problemas tanto no nível
individual quanto social. Cabe pesquisar o que imagina a população jovem constituída
por adolescentes sobre o tema, tanto do ponto de vista consciente para podermos
refletir com os resultados de artigos publicados pela área da Psicologia, como do ponto
de vista inconsciente, desvelando os campos psicológicos não conscientes que
motivam os jovens a pensar o que pensam sobre a maioridade penal, considerando os
aspectos sociais, políticos e históricos.  Conclusão: Atualmente a sociedade científica
precisa pensar alternativas saudáveis para a inserção e recuperação psicossocial de
crianças e adolescentes no que diz respeito a delinquência juvenil. É grande a demanda
de pessoas envolvidas na criminalidade, decisões como diminuir ou manter a
maioridade penal pode interferir na possibilidade de uma vida plena.
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