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A sociedade brasileira tem enfrentado vários problemas relacionados ao aumento da violência 

e o índice da criminalidade. Diante de um cenário de fragilidade na segurança pública, a 

população tem utilizado discursos da pena de morte como punição, ademais afirmam que 

pode ocorrer uma diminuição na criminalidade e o corte de gastos com presidiários. Porém, os 

dados científicos têm ressaltado a contradição destes argumentos afirmando que o número de 

crimes não diminuíram em regiões em que a pena de morte é legalizada, como por exemplo, 

os Estados Unidos. Diante do exposto o objetivo desse trabalho foi o de analisar a visão de 

uma parcela da sociedade da Cidade de Cruz das Almas, interior da Bahia, observando pontos 

específicos que abrangem o tema da pena de morte e sua aplicabilidade. Para isto foi realizada 

a coleta de dados por meio de questionários, onde continham pontos tanto a favor quanto 

contra o tema citado. O público-alvo foi composto por estudantes, e a população em geral. Ao 

todo foram distribuídos 98 questionários. De acordo com os resultados se tornou visível que 

60% do público-alvo é contra a pena de morte; se o seu familiar for o autor do crime, 61% é 

contra; da mesma maneira, se o seu familiar for a vítima, 66% declaram-se contra, 59% 

afirma que seria menos gasto para o governo se houvesse a pena de morte, porém não 

concordam com ela, já 55% da população diz que a pena de morte diminuiria os crimes.As 

pessoas também escolheram alguns crimes que deveriam ter pena de morte: 30% estupro, 

25% pedofilia, 20% genocídio, 21% nenhum e 4% outros como: zoofilia, sodomia, chacina. 
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