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RESUMO

O presente artigo visa analisar a perspectiva do adolescente infrator quanto as motivações que justificam a Proposta de Ementa Constitucional 
(PEC) 171 de 1993. A referida PEC, conhecida como PEC da redução da maioridade penal se baseia em justificativas sociais, culturais e de 
desenvolvimento humano dos adolescentes brasileiros e vislumbra a diminuição da maioridade penal de 18 para 16 anos. O Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECRIAD), trouxe inovações quanto à teoria e aplicação do princípio da proteção integral às crianças e adolescentes, 
reconhecendo-os como cidadãos de direitos, na condição de pessoas em desenvolvimento e a quem se deve prioridade absoluta na formulação 
das políticas sociais. Assim sendo quando um adolescente realiza fato análogo a crime, ao mesmo não é imposta as sanções do Código Penal 
brasileiro (Lei 2848/1940), haja visto que o mesmo é entendido pelo ordenamento como inimputável. A inimputabilidade penal é prevista na 
Constituição Federal de 1988 no artigo 228, no artigo 104 do ECRIAD e reafirmada no artigo 27 do Código Penal Brasileiro, destes podemos extrair 
que até o legislador acreditava que até os dezoitos anos de idade não é tecnicamente possível adquirir a maturidade necessária para constituição 
plena do entendimento quanto ao que é socialmente certo ou errado, e ainda a compreensão das consequências reais de seus atos. Fala-se então 
de uma condição especial de pessoa em desenvolvimento vinculada à inimputabilidade penal. Desta forma, o tratamento em relação às condutas 
consideradas criminosas no âmbito penal, seja crime ou contravenção, será tratado de maneira uniforme como ato infracional (ato análogo ao 
crime) e aos executores do mesmo serão aplicadas medidas de proteção e medidas socioeducativas, estas previstas respectivamente nos artigos 
99 e 102 do ECRIAD. As medidas socioeducativas vão desde a advertência à internação e segundo a Lei 12.594/2012 (Lei que institui o Sistema 
Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase), que regulamenta a execução das medidas socioeducativas destinadas a adolescente que 
pratique ato infracional, tais medidas teriam os seguintes objetivos a responsabilização do adolescente quanto ao ato praticado e a sua 
integração social. Mesmo com estas determinações legais, a falência do Sistema é por todos conhecida e por isto a PEC nº 171/1993 acaba sendo 
vista por alguns como uma reposta ao cenário midiático de descontrole dos adolescentes infratores. Todavia, raramente os adolescentes 
infratores são ouvidos como sujeitos ativos quando da proposta de leis que lhes digam direito/deveres. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, sob 
a perspectiva do interacionismo simbólico, na qual foram realizadas entrevistas com 120 adolescentes infratores sob medida de internação da 
Unidade Socioeducativa de Cariacica (UNIS) – ES. Os dados foram cotejados por meio da análise de discurso, porém ainda encontram-se em 
análise aprofundada. Todavia, algumas acepções podem ser apresentadas como a concepção de Si, onde os adolescentes apresentam a 
replicação da representação social destinada aos mesmos, utilizando palavras como “nada”, “infrator”, “moleque” e outras. Outros resultados 
preliminares são a percepção da ausência do entendimento dos jovens acerca do “termo” imputabilidade penal, embora eles conheçam o seu 
significado, assim como a ausência de compreensão sobre as leis formais que versam sobre os direitos da criança e do adolescente, diferente do 
que versa o senso comum. Tais indícios nos levam a crer, a priori, que estes adolescentes não se veem como possuidores de cidadania e talvez 
nem mesmo entendam o significado disto. A pesquisa continua em andamento sendo formulada a analise pormenorizada de dados a partir da 
metodologia outrora apresentada.
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