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O presente trabalho abordou os fatores sobre a violência na adolescência e a relação com o
uso de drogas; analisou os critérios da redução da maioridade penal e os critérios biopsicológicos no
ordenamento penal brasileiro; verificou sobre a perspectiva analítico-comportamental dos
adolescentes infratores em Anápolis-Goiás.
Nos termos do atual Código Penal, os menores de 18 (dezoito) anos são inimputáveis, via
de consequência, não cometem crime, mas sim, ato infracional, por entender que, abaixo de tal
idade, o indivíduo não teria maturidade, que lhe confere a capacidade de compreender o caráter
ilícito de um ato-fato. Ocorre que a sociedade tem exigido o repensar desse critério por entendê-lo
ultrapassado já que, haveria, sim, capacidade do indivíduo, mesmo que menor de 18 anos, de inferir
que um fato é, ou não, criminoso, por isso da proposta a Emenda à Constituição 171/93 que diminui
a maioridade penal de 18 anos para 16 anos em alguns casos.
Logo, diante da atualidade do tema e sua importância para a sociedade, a pesquisa tem o
objetivo de levantar dados acerca da realidade da violência praticada pelo adolescente na região de
Anápolis – Goiás; aplicar questionários à população, aos órgãos públicos e privados da região de
Anápolis-Goiás, para identificar a opinião dos Anapolinos, e assim, conscientizar e informar sobre o
tema.
A metodologia do trabalho conta com um levantamento bibliográfico para compreensão do
tema abordado análise em obras publicadas por revistas, livros e jornais, seguidos de uma pesquisa
de campo, com dados obtidos a partir de questionários aplicados à população, aos órgãos públicos e
privados da região de Anápolis-Goiás, tem a finalidade de identificar a opinião dos anapolinos, para
conscientizar e informar a cerca da temática. Em primeira instância foi aplicado 111 questionários,
em um trabalho de campo. Assim, 56 questionários foram aplicados para policias militar, estes foram
entrevistados em serviço na rua, delegacia, no Juizado da Infância e Juventude de Anápolis e para
advogados especialistas na área criminal. Outros 55 questionários foram aplicados à população de
Anápolis.
A proposta busca reduzir a maioridade penal para os 16 anos em alguns casos específicos:
crimes hediondos, homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte. Contudo, a maioria dos atos
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infracionais cometidos por adolescentes são o roubo, o furto, o tráficos de drogas, modalidades que
a redução da maioridade não seria afetada pela proposta. Deste modo, políticas públicas de
inserção, de profissionalização, de educação aos jovens são fundamentais para proporcionar
oportunidades aos adolescentes e diminuir a criminalidade no município. Apesar da maioria (71%)
dos questionados serem á favor da redução da maioridade penal, 51% acreditam que a sensação de
segurança não aumentaria, se a proposta fosse aprovada.
Tem aumentado o número de adolescentes em conflitos com a lei, fazendo com que a
população Anapolina, em sua maioria, seja a favor da redução da maioridade penal para 16 anos.
Pois, consideram que os adolescentes já possuem capacidade de discernimento sobre seus atos.
Percebe-se a necessidade de Políticas Públicas mais eficientes para combater a diminuição das
infrações penais cometidas por adolescentes. Projetos mais hábeis devem ser implementados para
integração os adolescentes á sociedade; programas que os capacite profissionalmente, que permita
o acesso à educação com qualidade, assim, diminuir a criminalidade juvenil no município. Concluiuse que as maiores dificuldades em relação aos adolescentes em conflito com a lei em Anápolis são
os problemas familiares, problemas com as drogas e desigualdade social.
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