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RESUMO 
 
 

A VISÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MONSENHOR JOÃO ALVES SOBRE A REDUÇÃO DA 
MAIORIDADE PENAL RESUMO Pesquisar entre os jovens sobre o tema da diminuição da 
maioridade penal é muito importante, pois eles mesmos serão os maiores afetados por 
qualquer mudança que ocorra nesse sentido. Além disso, é inegável que, no atual momento, 
ocorre um embate entre duas correntes de pensamento que se opõem na polêmica que 
envolve os jovens e adolescentes infratores e sua inimputabilidade, segundo Código Penal 
Brasileiro. Acontece que a população está sendo vítima, não só dos menores infratores, mas 
também de uma série de "bombas" informativas manipuladas e que chegam através da grande 
mídia, que tem seu foco em uma política errônea, regida pela ‘’lei do pouco esforço’’, tendo em 
mente a criação de uma medida paliativa, que agrade a uma minoria e iluda uma grande 
parcela do povo. Essa medida é a redução da maioridade penal. No entanto, a defesa dessa 
medida não traz quase nenhuma solução real para a questão da violência. Muitas vezes, o que 
não é abordado ou exposto são as medidas já existentes, impostas pelo Estatuto da Criança e 
do Adolescente, que, de forma justa, traz um tratamento especial para os jovens e 
adolescentes, medidas socioeducativas, como advertência, reparo ao dano, liberdade 
assistida, semiliberdade e, até mesmo, internação para infrações mais graves, que podem 
chegar a até três anos. Constatar que as medidas existentes não são cumpridas tornaria 
inadmissível aceitar qualquer mudança sem um amplo debate com a sociedade. Dados 
estatísticos mostram que o número de adolescentes que infringem a lei não passa de 1% do 
total de adolescentes no país (cerca de 21 milhões entre 12 e 18 anos incompletos), 
acrescentando que o Brasil realmente sofre com o problema inverso, pois, só em 2010, foram 
24 crianças mortas por dia. Dessa forma, os objetivos dessa pesquisa foram: identificar quais 
meios informam o aluno sobre o tema; verificar o grau de conhecimento sobre as deficiências 
do nosso sistema penal; analisar o papel da escola na discussão sobre esse assunto. Para 
atingir os objetivos, entrevistas foram usadas, apresentando questionários fechados, como 
método de pesquisa para levantar as informações necessárias sobre as opiniões dos 
estudantes da Escola Estadual Monsenhor João Alves (Taubaté-SP). O questionário abordou 
temas como a opinião dos alunos sobre a Redução da Maioridade Penal, as causas da 
violência e o porquê de as medidas já existentes não funcionarem. As informações coletadas 
foram organizadas e tabeladas para serem analisadas de maneira crítica. Os resultados da 
pesquisa serão entregues para os professores e diretores da escola, além de serem 
compartilhados com os alunos da escola, contribuindo para o debate e para a conscientização 
mais ampla sobre um tema de suma importância como é o caso da redução da maioridade 
penal. Palavras-chave: Maioridade Penal. Escola. Código Penal. 


