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RESUMO

O número de crimes cometidos por adolescentes no Brasil tem aumentado significativamente, resultado das diferenças sociais e econômicas, que levam à marginalização de

milhares de pessoas. Em Divinópolis (MG), de acordo com a Secretaria de Estado de Defesa Social (Seds), cerca de 376 ocorrências foram realizadas no período de janeiro a

maio de 2014, envolvendo menores de 17 anos e tendo como principais causas o tráfico de drogas, agressão, furto e lesões corporais. Grande parte desses adolescentes

evadiram das escolas (de acordo com as mesmas, devido a atos indisciplinares).

A partir dessa constatação, fez-se um levantamento nas escolas municipais e estaduais da cidade para uma análise quantitativa em relação ao número de evasão de alunos que

se encontram em conflito com a lei, além do número de adolescentes que cumprem medidas socioeducativas em meio aberto e acautelados no Centro Socioeducativo de

Divinópolis.

O levantamento e análise dos dados subsidiou a realização de um seminário, envolvendo os conselhos de políticas públicas, órgãos gestores da educação pública no município,

Poder Judiciário, além de estudantes extensionistas da UEMG – Unidade Divinópolis.

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, art.53, “A criança e o adolescente tem direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa...” (Lei nº

8.069/90). Logicamente, o adolescente que comete atos infracionais deve ser responsabilizado por suas atitudes, mas é necessário também afirmar os seus direitos de cidadão, o

que inclui o acesso à escola. A educação é o meio mais importante e relevante para uma reestruturação do jovem acometido pelo crime, pois, por meio dela, será possível uma

nova ressignificação de seus pensamentos e atitudes.

A atividade extensionista, vinculada ao Programa Institucional de Extensão Direitos das Crianças e dos Adolescentes, tem possibilitado a instauração do debate acerca do

adolescente e do direito à escolarização na UEMG – Unidade Divinópolis.
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