REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL
Andrea de Oliveira Silva1
Francielen de Melo Camargo1
Maxwel dos Anjos Mattos1
Rosimeire Silva1
Lidiane Ribeiro dos Santos2

RESUMO
O presente trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa de opinião realizada com os
acadêmicos do Curso de Teologia da Faculdade Católica de Anápolis. O tema abordado foi
“A redução da Maioridade Penal”, assunto polêmico em que a maioria dos cidadãos defende a
redução para uma punição maior aos infratores menores de idade que muitas vezes cometem
crimes brutais e acabam saindo impunes. No entanto, a redução não é algo que depende só dos
políticos, muitos estudiosos defendem a tese de que a redução da maioridade penal é
inconstitucional. A aquisição dos dados da pesquisa se deu por meio da aplicação de um
questionário composto por 8 questões abertas e fechadas e respondidas por 21 acadêmicos. O
tratamento de dados foi quantitativo, a partir da tabulação das respostas obtidas com a
aplicação do questionário. Os resultados indicam que 76% dos entrevistados concordam com
a redução da maioridade penal enquanto que 24% não concordam. Quando questionados se a
redução da maioridade penal resolveria os problemas da criminalidade, 71% acreditam que
sim enquanto 29% não. Perguntados se são a favor da construção de novos presídios somente
para os jovens, 86% concordam com a construção, porém 14 % discordam. Conclui-se que
reduzir a Maioridade Penal não seria suficiente para acabar com a violência e a criminalidade
praticada pelos jovens. Para resolver o problema da criminalidade e violência seria preciso
tratar a raiz do problema com incentivos educacionais que valorizem a família pois é no
convívio familiar que se aprende a verdadeira humanização.
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