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A Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) é uma medida sócio-educativa decorrente de ordem judicial para 
adolescentes que cometeram ato infracional. Para que atinja os objetivos da medida sócio-educativa, a PSC deve ter 
significação social e ética, sendo assim, o Programa de PSC da UFRGS busca acompanhar individualmente os 
adolescentes que cumprem medida na Universidade, sensibilizar os setores que os recebem para que desenvolvam 
atividades significativas na sua educação, e construir conhecimentos através da pesquisa e da reflexão. Traçar um 
perfil dos adolescentes que cumprem medida na UFRGS e avaliar a importância do Programa de PSC para eles e 
para aqueles que nele trabalharam são os objetivos de nossa pesquisa. Ao mesmo tempo, trabalhamos dados de 
Meninos de Rua, pensando em estabelecer relações futuras. São realizadas atividades de recepção aos adolescentes, 
entrevistas de chegada e saída na Universidade, análise destas entrevistas, colocação no setor mais adequado e 
contato regular com este setor, alimentação do banco de dados e análise, tabulação mensal, horário de atendimento 
individual aos adolescentes, reunião de avaliação com o PEMSE e entrevistas com os funcionários e ex-funcionários 
dos setores e do Programa. A partir dos dados levantados até agosto de 2003, concluí-se que, dos 735 adolescentes 
cadastrados no banco de dados, a maioria tem entre 16 e 17 anos de idade, 85% são do sexo masculino, 57% estudam 
e 28% trabalham. Receberam a medida sócio-educativa principalmente por cometerem ações contra o patrimônio, 
denotadoras de problema social. Entretanto, percebe-se que as ações mais graves decorrem sobretudo da busca de 
afirmação pessoal. A análise das entrevistas de conclusão da medida revela que para estes adolescentes, a 
importância em cumprir a medida na Universidade está em encontrar um espaço de acolhimento, onde é possível 
estabelecer uma relação diferenciada com o trabalho e com a equipe do Programa de PSC, que os recebe e 
acompanha. (FAPERGS/IC). 


