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RESUMO 
 
 

A violência e a repressão policial em bairros periféricos de centros urbanos são temas 
recorrentes nos noticiários atuais e os jovens que vivem nessas regiões sentem, de maneira 
intensa em seu cotidiano, a existência da criminalidade e também da repressão policial. Muitas 
vezes, os próprios jovens acabam por se envolver com a criminalidade, pois são recrutados por 
traficantes, por terem penas mais brandas enquanto são menores de idade. Essa situação gera 
muitas inquietações, se colocamos os próprios jovens em foco. De que forma os jovens da 
periferia se posicionam com relação à redução da maioridade penal como forma de coibir a 
violência? A maneira como o jovem pobre é reprimido é correta ou parte de uma visão 
estigmatizada das autoridades policiais? Essas inquietações podem ser trabalhadas a partir de 
uma pesquisa com jovens de uma escola pública de periferia, como é o caso da Escola 
Municipal Professora Anita Ribas de Andrade, localizada no bairro do Parque Três Marias, no 
município de Taubaté. A partir dessa pesquisa também estimulou-se o debate entre os jovens 
sobre temas tão importantes, além de estimular a crítica ao que é mostrado nos jornais, 
revistas e programas de televisão, pois a realidade que é transmitida é muitas vezes diferente 
daquela que verdadeiramente vivemos. Por isso, definimos como objetivo: investigar a opinião 
dos alunos sobre a criminalização e a estigmatização dos jovens de periferia e o 
posicionamento que possuem acerca de propostas como a redução da maioridade penal para 
diminuir a violência. Para atingir esses objetivos, foi estabelecido um debate para criar as 
perguntas de um questionário de respostas fechadas sobre a opinião dos alunos referentes aos 
temas da pesquisa. Para realizar esse debate, foi reunido um grupo de sete alunos, com idade 
entre 11 e 15 anos, com boa articulação argumentativa, para discutir tanto o tema da redução 
da maioridade penal, quanto o da criminalização dos jovens de periferia, pois, dessa forma, 
pudemos perceber o grau de conhecimento dos alunos participantes sobre os referidos temas. 
Posteriormente, o questionário foi passado em todas as salas dos períodos da manhã e da 
tarde, nas salas do Ensino Fundamental II (do 6º ao 9º Ano). Com as informações levantadas 
foram criados gráficos demonstrando a posicionamento dos alunos. A análise dos resultados 
obtidos foi estabelecida de maneira crítica, embasada em bibliografias sobre os temas. A 
conclusão da pesquisa foi repassada para professores e direção, com a intenção de fornecer 
dados para futuros projetos pedagógicos de conscientização dos alunos. 


