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RESUMO

O Programa Institucional de Extensão Direitos da Criança e do Adolescente (UEMG), tem, entre suas metas, o objetivo de estabelecer um diálogo com as políticas públicas, além

da reflexão acerca dos desafios e das práticas sociais necessárias para a garantia dos direitos da infância e da adolescência nas atividades docentes e discentes de ensino,

pesquisa e extensão.

Diante dessa perspectiva, os bolsistas do programa formularam uma enquete de conteúdo quantitativo referente à proposta de redução da maioridade penal – tema polêmico na

atualidade – e à influência dos meios de comunicação de massa na formação da opinião pública.

A enquete foi desenvolvida com os primeiros e últimos períodos dos cursos de Letras, Pedagogia, História, Psicologia, Enfermagem, Serviço Social, Jornalismo e Engenharia Civil

da UEMG – unidade Divinópolis.

O estudo possibilitou verificar o percentual de estudantes que são favoráveis e contrários à redução da maioridade penal, bem como a percepção dos mesmos acerca da

influência dos meios de comunicação. Além disso, o cruzamento de dados entre a posição dos estudantes no primeiro e no último período dos cursos permite fazer inferências

quanto à contribuição do curso para a formação política dos discentes. 

O trabalho, ainda em desenvolvimento, tem como referenciais teóricos Walter Ude (2009) e Oliveira Júnior (2005). A partir da sistematização dos resultados, toda a comunidade

será convidada para uma roda de conversa com profissionais das áreas da saúde, da educação e do setor jurídico para um debate construtivo sobre a problemática. Busca-se,

assim, uma interação entre o público universitário e a comunidade em geral para o desenvolvimento de uma conferência construtiva no que tange à discussão da redução da

maioridade penal. O objetivo maior do trabalho é instaurar o diálogo e a reflexão acerca do tema, buscando contribuir com a construção do compromisso social da universidade

com as questões relativas aos direitos das crianças e adolescentes.
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