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1. RESUMO 

 

Este trabalho, de abordagem crítica e de natureza qualitativa, tem como objetivo 

investigar o papel do profissional da Psicologia nas medidas socioeducativas com 

menores em conflito com a lei buscando compreender o alcance e as limitações de 

suas intervenções para combater o índice de reincidência após atingirem a maioridade 

penal. Para tanto, recorrer-se-á à pesquisa de bibliografias relevantes junto à 

temática, com apreensões de campo junto a psicólogos da região metropolitana de 

Belo Horizonte. Após o uso de entrevistas semiestruturadas para coleta de dados 

adotar-se-á a análise de conteúdo como instrumento que possa responder às 

instrumentalidades gerais deste trabalho. 

PALAVRAS-CHAVE: Psicologia – Adolescente – Socioeducação 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Com esta pesquisa pretende-se demonstrar que o profissional da Psicologia tem muito 

a contribuir para uma justiça restaurativa colaborando para evitar a reincidência dos 

menores em conflito com a lei, haja vista que nas fases da adolescência ocorrem 

grande transformação física, moral e psicológica, com reflexos por toda a vida. O 

profissional da Psicologia deve ter como objetivo humanizar o cumprimento das 

medidas socioeducativas, tendo em vista o princípio basilar da proteção integral da 

criança e do adolescente (BRASIL,1990). Medidas socioeducativas não devem ser 

instrumento de punição ou de docilização do corpo (FOUCAULT,1987). Elas têm 

finalidade pedagógica, auxiliando crianças e adolescentes quanto à reinserção e 

socialização, de modo que se possa viabilizar também o acesso aos direitos básicos 

garantidos pelo ordenamento jurídico pátrio. A prática do profissional da psicologia 

com os adolescentes em conflito com a lei se dá em um contexto interdisciplinar, 

respeitando a especificidade dos outros saberes, indo muito além da produção de 

relatórios, pareceres técnicos e informativos, o que marca o caráter ético e o 

compromisso social do psicólogo em sua atuação hodierno. 

 

3. OBJETIVOS 

 



Este trabalho tem como objetivo principal investigar o papel do profissional da 

Psicologia nas medidas socioeducativas com menores em conflito com a lei buscando 

compreender o alcance e as limitações de suas intervenções para combater o índice 

de reincidência após atingirem a maioridade penal. Pretende-se, de modo 

subsequente, discutir sobre a eficácia da medida socioeducativa em seu propósito de 

se evitar a reincidência, apontando seus reflexos na sociedade e a potencial 

contribuição profissional para um sistema judicial humano e regenerativo. 

 

4. METODOLOGIA 

 

Pretende-se realizar a pesquisa inicialmente por meio de leitura e análise sistemática 

das obras e documentos encontrados na investigação bibliográfica. Em seguida, 

adotar-se-á a abordagem de pesquisa qualitativa a partir de um trabalho empírico 

realizado junto aos profissionais de psicologia inseridos no contexto socioeducativo 

da região metropolitana de Belo Horizonte. A amostragem será composta por 

conveniência e segundo abertura e interesse de profissionais aos objetivos gerais 

deste trabalho. Serão tomadas todas as precauções éticas no que se refere à coleta 

e análise dos dados, preservando a integridade dos entrevistados envolvidos. Após 

as coletas, adotar-se-á o método de análise de conteúdo para que se tornem possíveis 

as inferências acerca do contexto, efetivando o alcance dos objetivos propostos. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

A pesquisa em questão, parte de uma perspectiva crítica quanto às possibilidades de 

atuação do psicólogo em contexto socioeducativo. Faz-se mister ao profissional da 

psicologia entender o aspecto da responsabilização jurídica que se dará por legislação 

especial (Lei 8.069/90), que prevê medidas socioeducativas que são compatíveis a 

peculiar situação de transformação e desenvolvimento do corpo e mente púbere, 

assim como, o melhor interesse do adolescente. E não menos importante, a 

responsabilização pessoal do menor, ressignificando sua vida através de instrumento 

essencial para as medidas socioeducativas: o plano individual de atendimento (PIA), 

que é elaborado para e com o menor. Há entretanto, muitos desafios quando da 

prática profissional, haja vista a necessidade de maior articulação das políticas 

públicas (saúde, educação, assistência social, etc) para que se garantam as 



condições de efetivação do trabalho segundo as prescrições jurídicas, e também, 

segundo interesses emancipatórios e transformadores da realidade sociocultural dos 

jovens em conflito com a lei, evitando-se, assim, que as práticas socioeducativas 

tenham caráter exclusivamente punitivo e pouco produtivos quanto à garantia dos 

direitos fundamentais dos atendidos (BOCK, 1999). 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Em nosso levantamento bibliográfico, conseguimos observar até o presente momento, 

os desafios e percalços encontrados pelos psicólogos no campo de trabalho das 

medidas socioeducativas, onde recorrentemente é imprescindível instituir e restituir 

direitos de adolescentes em situação de risco social (vulnerabilidades). Entendemos 

não ser possível avaliar os resultados preliminares das entrevistas, em virtude de que 

a mesma, se encontra na fase preparatória de subsídios da coleta de dados. 
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