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Introdução: Tratou-se neste estudo uma discussão sobre os menores infratores que
respondem por uma contravenção penal, na qual são denominados de ato infracional.
Esses atos infracionais por não possuírem natureza de pena, são aplicados medidas
socioeducativas. Nesse sentido, o Centro de Referência Especializado de Assistência
Social (CREAS) realiza o atendimento aos adolescentes em confronto com a lei em
cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto no município de Ipatinga. O
CREAS conta com uma equipe multiprofissional de Assistentes Sociais, Pedagogos e
Advogados além de Psicólogos e estagiários responsáveis pelo acolhimento,
encaminhamento e acompanhamento dos menores e das famílias assistidas. Objetivo:
Esta pesquisa tem o objetivo de verificar como é feito o acompanhamento do
psicólogo com os adolescentes infratores e suas respectivas famílias. Conhecer os
fatores que levam os adolescentes ao ato infracional. Metodologia: Foi feito uma
pesquisa quantitativa e qualitativa. Utilizaram-se pesquisas bibliográficas de artigos
científicos e foi realizado pesquisa de campo no CREAS de Ipatinga, Minas Gerais.
Foram obtidos no CREAS, gráficos, de pesquisas feitas entre 2009 a 2012, para melhor
identificação quantitativa de dados sobre menores em confronto com a Lei. Para
melhor entendimento da atuação do psicólogo, no CREAS, foi feita uma entrevista
semiestruturada com uma psicóloga, responsável pelo acompanhamento de medidas
socioeducativas dos menores infratores e suas famílias. Resultados: De acordo com a
pesquisa, há uma incidência maior de conflitos com a lei para meninos e menor para
meninas adolescentes. Pôde-se observar que a maioria usa drogas. Observou-se que,
em 2009 furto e roubo foram cometidos por mais de 30% dos entrevistados e, em
2010, houve um aumento do uso de drogas e tráfico. Esses índices diminuíram em
2012, apesar do aumento do tráfico de drogas e furto e roubo em 2011. Notou-se que, à
medida que a renda familiar aumentou os casos de furtos e roubos, agressão e tráfico
de drogas diminuíram, entre o período pesquisado. Compreende-se que houve uma
diminuição dos adolescentes que não estudam, com relação ao ano de 2009 a 2012. No
entanto, segundo informações do CREAS, os adolescentes, que em 2009 estudavam
até a 8ª série, passaram cursar o ensino médio. De acordo com a psicóloga
entrevistada, não existe uma documentação que possa explicar o motivo dessas
infrações, pois eles não acompanham os processos. Conclusão: Verificou-se a atuação
do Psicólogo no acompanhamento com menores infratores e suas famílias, e por essa
razão o sucesso é maior em relação às intervenções e orientações. Dentre os fatores
que levam os adolescentes ao ato infracional são: drogas, ausência de autoridade
parental e a exclusão do ambiente escolar.
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