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Introdução: Trata-se do relato da prática de estágio supervisionado específico,
realizada com um grupo de adolescentes em cumprimento de medidas, acompanhados
por técnicos de um serviço de medidas socioeducativas, de uma cidade da região
metropolitana do vale do aço. Criado no ano de 2006, com vistas a contribuir na
redução de reincidências de atos infracionais, possibilitar inserção social e exercício da
cidadania, o serviço oferece o cumprimento de liberdade assistida e prestação de
serviços a comunidade. O trabalho foi desenvolvido ao longo dos meses de abril e
junho de 2012 através de encontros semanais na sede do serviço.  Objetivo: Criar
possibilidades de res-significação das vivências dos adolescentes em conflito com a
lei, promovendo reflexões sobre as representações conferidas às práticas de atos
infracionais.  Metodologia: A metodologia proposta embasou-se na teoria de dinâmica
de grupos, tendo como premissa básica a concepção de grupo enquanto um contexto
onde se pode reconstruir e criar significados bem como revivenciar situações e
relações que possam ser elaboradas através da troca de informações. Foram realizadas
nove oficinas temáticas, às quintas-feiras, em espaço cedido pela equipe do Serviço de
Medidas Socioeducativas. A participação média foi de 10 adolescentes. As temáticas
discutidas foram: identidade, valores, sexualidade, violência, projeto de vida, relação
com a polícia, drogas. Ressalta-se ainda que o planejamento foi flexível, a partir de
demandas apontadas pelo próprio grupo. Resultados: Os adolescentes participantes das
oficinas encontram-se na faixa etária de 15 a 19 anos, e todos estão cumprindo alguma
das medidas ofertadas pelo Serviço de Medidas Socioeducativas. Foi possível
identificar que os adolescentes participantes do grupo possuem uma representação
glamourizada a respeito da violência, fazendo uso da mesma na imposição de poder. A
relação com a polícia é permeada por tensão e humilhação aos adolescentes, o que
contribui de forma negativa para a perspectiva de inserção social e minimização da
prática de atos infracionais.  O uso de droga é comum entre os adolescentes, contudo,
percebeu-se que grande parte dos que vendem, não fazem uso de drogas,
demonstrando consciência sobre as consequências do consumo. Apesar da idade,
grande parte dos homens possuem uma representação negativa da mulher,
identificando-a como não confiável e submissa. No que se refere à perspectiva de
futuro, a maioria dos adolescentes apresenta uma visão imediatista, sugerindo 
(des)preocupação com o futuro, sendo o presente valorizado e percebido como
momento de curtição onde os excessos (drogas, mulheres, sexo) são permitidos.
Alguns adolescentes apontaram ainda que as possibilidades de futuro que possuem é a
morte ou a cadeia. Conclusão: Finaliza-se o estágio com a percepção de que trabalhar
com adolescentes em conflito com a lei possui desafios, uma vez que, existem
representações cristalizadas sobre o crime, que são reforçadas socialmente. Contudo,
não se pode perder a dimensão das possibilidades, respaldada na noção de
oportunidade, de se construir histórias diferentes.
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