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O trabalho aborda a questão da ocorrência de crimes com participação de menores 
no país. Foram analisados o Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), livros e 
artigos, citados por meio de referências bibliográficas. Onde foram abordados e 
comentados os direitos de proteção que prevê o Estatuto da Criança e do 
Adolescente e as medidas sócio-educativas que servem como punição em relação à 
infração cometida pelo menor, que varia da gravidade do delito. O trabalho em tela 
também analisa o perfil do menor infrator, mostrando os fatores que levam o jovem a 
cometer determinado crime, por exemplo, o abandono escolar, a desestruturação da 
família, contato com as drogas. Salienta também o processo de ressocialização do 
menor infrator na sociedade, por meio de medidas sócio-educativas aplicadas 
especificamente em determinada infração cometida, mostrando também possíveis 
programas de auxílio a esse infrator para que ele conviva normalmente na sociedade, 
através de medidas previstas no ECA, como por exemplo, o auxílio do Conselho 
Tutelar, que tem como papel supervisionar se os direitos do menor estão sendo 
cumpridos ou não, dentre outros. Por último foi abordado à prática que outros países 
adotam em frente ao problema da criminalidade na infância e adolescência. 
Mostrando que esse problema não ocorre somente no Brasil, e que infelizmente a 
infância dessas crianças e adolescentes tem sido extinta, em virtude da forte 
influência que o crime e a falta de estrutura moral têm sobre esse menor.  
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