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O assunto selecionado para pesquisa, tem sido demasiadamente lembrado nos 
últimos tempos não somente no âmbito político, mas também nas escolas, 
universidades e principalmente nas programações dos meios de comunicação. E o 
seguinte artigo científico tem por finalidade apresentar aos leitores os aspectos da 
redução da maioridade penal consequentemente os reflexos psicológicos no menor 
infrator, bem como descrever cada passo do processo que ainda segue em 
discussão. O método adotado para dar sequência ao artigo é o dedutivo indutivo e 
no capítulo que será tratado os aspectos psicológicos, será adotada a metodologia 
Comportamentalista. O artigo segue em pleno desenvolvimento e pretende-se 
alcançar o objetivo de explicar o conceito da redução de forma compreensiva, 
mostrar como se posicionam doutrinadores sites, e os mais variados veículos de 
comunicação e principalmente esclarecer dúvidas devidamente relacionadas a esse 
tema. A pesquisa vem sendo executada utilizando-se de ferramentas tais como 
internet, livros, revistas eletrônicas e até mesmo programas jornalísticos com intuito 
de acrescentar e enriquecer o conteúdo do trabalho. Serão apresentadas as 
opiniões favoráveis e controversas, bem como as atuais condições precárias em que 
se encontram as formas e tentativas de direcionar os jovens infratores a cumprir a 
medida sócio educativa até então estipulada e regulamentada pela constituição e 
demais leis. 
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