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Introdução: A adolescência caracteriza-se como um período de transformações e
emoções intensas e o processo de crise de identidade. O Estatuto da Criança e do
Adolescente define como ato infracional a contravenção penal praticada por um
adolescente. A atuação do psicólogo nas instituições de internação de adolescentes
deve considerar a situação de cada sujeito e que suas ações se situam no contexto da
intervenção institucional. A Psicologia ao abrir esse espaço propicia um ambiente de
acolhimento e confiança entre os adolescentes para serem compreendidos e se
compreenderem no modo de ser diante à sociedade e suas possibilidades e saídas da
criminalidade. Objetivo: As ações deste projeto objetivam realizar práticas voltadas à
mobilização do protagonismo destes adolescentes por meio de intervenções grupais,
com oficinas de dinâmica de grupo, oferecendo um espaço de reflexão em relação a
sua história a fim de assumir a responsabilidade dos seus atos (Baleeiro, 1999).
Metodologia:  Através das oficinas de dinâmica de grupo foram realizados encontros
semanais com os adolescentes com duração de 1h30min utilizando técnicas grupais,
músicas, vídeos de curta metragem e documentários. Dentro da proposta das oficinas
de dinâmicas de grupo, a intenção é que as temáticas levantadas se relacionem com a
vida e a realidade que cerca os participantes. Após as técnicas, foram realizadas rodas
de conversa com o intuito de promover uma reflexão sobre os temas de cada encontro,
aliando o planejamento com a demanda do grupo.  Resultados: A oficina de dinâmicas
de grupo, segundo Afonso (2002) é um trabalho com grupos, no qual se focaliza uma
questão central que o grupo se propõe a elaborar, em um contexto social. Foi possível
perceber que os adolescentes que participam do projeto apresentam pouca abertura
para falar sobre suas questões e suas inquietudes, acredita-se que seja pela presença de
um agente próximo ao local da prática seguindo as normas institucionais. No decorrer
dos encontros, foi sendo estabelecida uma relação de confiança dos adolescentes com
as coordenadoras, possibilitando uma maior aproximação e uma reflexão, ao
considerarem a intervenção em grupo um momento de escuta, de aprendizagem mútua
e de acolhimento para os jovens. Assim, observa-se a importância da presença da
Psicologia neste espaço, a fim de propiciar um ambiente onde o adolescente sinta-se
acolhido e compreendido. Conclusão: Mesmo em condições não ideais para a
ocorrência do grupo, conclui-se que a promoção de ações de acolhimento, escuta e
aprendizagem em ambientes prisionais são fundamentais na recuperação e reinserção
do adolescente que cumpre medida socioeducativa na sociedade.
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