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Introdução: A adolescência é marcada por diversas transformações, sobretudo pela
constituição da identidade e projeto de futuro. Os adolescentes participantes deste
projeto de extensão estão em detenção provisória, aguardando sentença judicial em um
Centro Socioeducativo. Segundo estudiosos, o ato infracional toma uma dimensão de
status entre os adolescentes e a identidade deles é a de ‘‘bandido’’ de forma que se
reconhecem como semelhantes. Por meio da intervenção, faz-se necessário auxiliar na
construção e resgate de uma identidade própria e sólida, e construção de uma
perspectiva de futuro. Objetivo: Contribuir para a formação humana de cada
adolescente, propiciar a internalização de valores, a responsabilização pelos atos, o
resgate e a construção de uma identidade própria, assim como a construção de um
projeto de futuro.  Metodologia: Mediante o projeto de extensão, faz-se uma
mobilização do protagonismo destes jovens por intermédio da intervenção
psicossocial, por meio de oficinas de dinâmicas de grupo, em um grupo aberto com
aproximadamente quinze adolescentes internos provisoriamente no Centro Sócio
Educativo da cidade de Ipatinga Minas Gerais, criando para tal, um ambiente de
acolhimento e confiança que permita ao adolescente perceber suas possibilidades
psicossociais. Resultados: As mediações realizadas possibilitaram aos jovens discutir
sobre o futuro e suas possibilidades, uma vez que, durante os encontros relataram
sobre o que farão ao sair da internação e como lidam com as vivências do passado em
suas realidades particulares. De acordo com o verificado na extensão, os adolescentes
ainda não se apropriaram de uma identidade sólida e própria, a partir da dificuldade
que possuem de falarem de si próprios, não obstante, a cada encontro, ao falarem de si,
tornaram-se cada vez mais específicos, indicando que pouco a pouco, a identidade se
consolida e torna-se apropriada por eles. Os relatos dos adolescentes, ao final de cada
encontro, mostram-se favoráveis à continuação do projeto e os mesmos relataram o
quanto o grupo os tem auxiliado no enfrentamento da situação prisional.  Conclusão:
Nota-se que os adolescentes refletem suas ações e colocam-se como responsáveis de
seus atos e de suas vidas. O lugar de fala oferecido, faculta a construção de uma
identidade sólida. Portanto, destaca-se a relevância deste projeto na promoção de uma
perspectiva que humaniza o cuidado com os adolescentes internos.
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