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Introdução: Este trabalho  trata-se do projeto de pesquisa para a conclusão do curso de
Psicologia. O qual  apresenta o processo de uma pesquisa de campo, sobre
adolescentes autores de atos infracionais e as práticas educativas parentais. Também
visa identificar quais práticas educativas parentais poderiam influenciar os
adolescentes no cometimento de ato infracional. 
 Objetivo: Compreender qual a implicação da família perante o comportamento do
adolescente, e a percepção dos adolescentes sobre as práticas educativas parentais  de
sua família e investigar algumas variáveis como: configuração familiar existência de
conflitos e afetos.   Metodologia: A amostra é composta por   23 adolescentes menores
de 18 anos de ambos os sexos  que estão cadastrados no CREAS em cumprimento de
medidas socioeducativas.E para melhor atingir os objetivos será utilizado para coletar
os dados o Inventário de Estilo Parentais, e o Roteiro de Entrevista de Habilidades
Sociais Educativas Parentais,os quais serão avaliados de acordo com as indicações de
cada técnica, sendo que o inventário terá um tratamento estatístico e o roteiro de
entrevista avaliado por meio  de análise de conteúdo.
 Resultados: O projeto encontra-se em  desenvolvimento e no primeiro momento
far-se-á um primeiro contato com os adolescentes nos dias de  seus atendimentos
agendados com as técnicas de referência do CREAS. Nessa oportunidade serão
apresentados os objetivos da pesquisa e o adolescente será convidado a participar para
posteriormente aplicar os dois instrumentos de coleta de dados.
 Conclusão: Contudo mesmo em etapa de execução o projeto    é considerado de
grande importância visto que a dimensão que os adolescentes que comentem algum ato
infracionário vêm assumindo em nossa sociedade e conseguintemente a família
tornando-se um fator proeminente para o desenvolvimento do comportamento
inadequado nos adolescentes.
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