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No Brasil, atualmente, a criminalidade entre crianças e adolescentes têm crescido em 

uma escala cada vez mais vertical, o que tem refletido sobre a sociedade atual e irá refletir sobre 

a sociedade futura. 

Com efeito, uma das consequências dessa realidade é o crescimento exponencial da taxa 

de homicídios de crianças e/ou adolescentes nos últimos anos, além disso, denota-se que 

crianças e adolescentes foram mortos de maneira cruel, inclusive muitas sofreram abusos 

sexuais e exploração infantil. Todavia, os motivos que levam uma criança e ou/um adolescente 

à criminalidade são múltiplos, como: educação precária nos lugares mais pobres e considerados 

“inacessíveis”, ausência ou deficiência de políticas públicas, consumo desenfreado, dentre 

outros.  

Fato é que, atualmente, vislumbra-se que os maiores índices de criminalidade estão 

concentrados em comunidades – que ironicamente – estão localizados nas grandes metrópoles. 

                                                 
1 Docente da graduação do curso de Direito da FAEF - Faculdade de Ensino Superior e Formação Integral. E-mail: 

bruna.guesso@gmail.com. 
2 Discente da graduação do curso de Direito da FAEF - Faculdade de Ensino Superior e Formação Integral. E-

mail: fernandojuliao@outlook.com.br. 
3 Discente da graduação do curso de Direito da FAEF - Faculdade de Ensino Superior e Formação Integral. E-

mail: camillacarrascosa99@outlook.com. 



SCARMANHÃ, Bruna de Oliveira da Silva Guesso; JUNIOR, Fernando Julião Darcilio; JACINTO, Camila 
Carrascosa: 

 CRIMINALIDADE NA SEARA BRASILEIRA: A PARTIR DA CRIMINOLOGIA UM ESTUDO SOBRE A 
CRIANÇA E O ADOLESCENTE E SEU ENVOLVIMENTO COM O CRIME. 

 

 
REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE DIREITO DA FAEF, v 21, n 1, 2022-1. 2 

 

 

Nessa perspectiva, a criminologia – como ciência - desempenha um papel fundamental 

e importante para detectar os fatores que permeiam à situação das crianças e adolescentes 

brasileiros em situação de vulnerabilidade e “expostas ao crime e para o crime”. Assim, por 

meio do método hipotético-dedutivo, valendo de revisão bibliográfica e doutrinária, conclui-se 

que a criminologia é uma ciência que estuda os crimes de forma empírica, utilizando da 

observação para adquirir conhecimentos e informações relevantes sobre determinados crimes, 

estudando comportamentos e buscando entender os motivos que levam a prática e envolvimento 

com o crime, nomeadamente, crianças e adolescentes na seara brasileira. 
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