
PRÁTICAS PSICOSSOCIAIS DESENVOLVIDAS POR
PSICÓLOGOS COMO FORMA DE

ACOMPANHAMENTO AOS ADOLESCENTES
INFRATORES

Anizaura Lídia Rodrigues de SOUZA (Unileste); Jiane das Graças LAGE (Unileste)

Introdução: O crime na atualidade configura-se como uma das maiores preocupações
entre os problemas sociais enfrentados por cidadãos brasileiros. Tendo em vista a
prática de crimes cometidos por adolescentes, faz-se importante compreender a forma
de atuação do psicólogo em contextos de criminalidade, considerando a existência de
projetos acolhedores que lidam com adolescentes em conflito com a lei e de possíveis
dificuldades existentes no exercício dessa atividade. Objetivo: Pretendeu-se com essa
pesquisa analisar a forma de atuação dos psicólogos inseridos em projetos sociais que
atendam adolescentes infratores, investigando as possíveis dificuldades laborais
vivenciadas por esses profissionais, sua interação com o adolescente e de que forma
ele analisa contribuir com o sujeito. Metodologia: A pesquisa foi empírica por meio da
análise qualitativa, em uma unidade de acolhimento aos adolescestes situada na região
do medio-piracicaba. O profissional participante da pesquisa é do sexo feminino e atua
neste campo há quatro anos e meio. Foi utilizado como instrumento de investigação
um questionário semi-estruturado. Os dados foram registrados através de um gravador
e posteriormente digitados. Resultados: Verificou-se que o profissional utiliza em sua
prática a abordagem psicossocial comunitária junto à família ou responsáveis.
As dificuldades enfrentadas pelo profissional durante a pesquisa ocorrem devido ao
profundo envolvimento do adolescente com a criminalidade e/ou o uso de substâncias
psicoativas, impedindo o assim o comprometimento com  a medida socioeducativa;
pela falta de suporte da família, esfera diretamente envolvida na situação e pela
ausência de supervisão como auxílio ao exercício profissional, visto que a mesma
oferece maior amparo ao profissional propiciando a efetividade na discussão dos casos
e na implantação da proposta.
Quanto as contribuições do psicólogo para com o adolescente, este analisa contribuir
com o sujeito ao perceber as mudanças em sua auto-estima e aparência, no relato dos
familiares, e pelo vinculo que o adolescente mantem com a instituição mesmo tendo se
desligado do projeto.
A relação entre o psicólogo e o adolescente é construída a partir do cumprimento das
medidas sócio-educativas e do objetivo no qual ambos se fazem presentes na
instituição. Mediante a escuta do profissional com afeição e paciência ao estabelecer
uma relação de empatia, a interação possibilita uma melhora na relação do adolescente
com o seu meio social.
 Conclusão: Analisou-se que a atuação do psicólogo participante da pesquisa é
realizada com base na abordagem psicossocial comunitária junto à família ou
responsáveis, por meio da escuta individual e coletiva, estabelecendo vínculos afetivos
capazes de favorecer o progresso no desenvolvimento do indivíduo.
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