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As implicações sociais que conformam as condições do exercício profissional do 

assistente social são as diversas expressões da questão social. Na sociedade atual, 

norteada pelo modo de produção capitalista, uma dessas principais manifestações é o 

crime, que se configura na maioria das vezes por jovens da faixa etária de 13 a 29 anos. 

Tendo em vista uma diminuição nesses índices, o presente trabalho, através de uma 

metodologia qualitativa, pretende elaborar uma proposta de assistência social para 

jovens residentes em locais de alto índice de criminalidade, com a finalidade de assisti-

los devidamente, proporcionando-lhe: meios de inclusão social e afastamento dos 

inúmeros fatores que os levam a atitudes infracionárias. Dentre estes fatores destaca-se 

o uso abusivo de substâncias psicoativas. Ao longo dos anos, o Estado tem se mostrado 

atuante no que tange a essa questão, no entanto as políticas públicas são em números 

insuficientes diante das demandas existentes, por exemplo, no que se refere à educação 

e principalmente na ressocialização de jovens contraventores. Uma maior atuação do 

profissional do serviço social, em interação com outros profissionais (psicólogo, por 

exemplo), nos níveis de estruturas sociais, micro e macro proporcionará uma redução 

significativa nos altos índices de criminalidade cometida por jovens. A proposta em 

apreço coloca como objetivo de atuação do serviço social os inúmeros fatores residentes 

nas esferas sociais que influenciam direta e indiretamente a cidadania juvenil. A 

resolução das expressões da questão social refletidas nas famílias dos jovens da periferia 

do Recife, uma inserção mais rápida no mercado de trabalho através de centros de 

qualificação profissional mais avançados e o contato adequado do jovem com os meios 

de comunicação de massa constituem o escopo central deste trabalho, que tem como 

procedimento pesquisas feitas em periódicos e em campo. A relevância desta proposta 

consiste em inserir na agenda de políticas públicas da cidade do Recife uma 

contribuição para a prevenção e combate a criminalidade na juventude. 
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