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Resumo: O artigo é uma ferramenta para refletirmos sobre a proposta de intervenção da 
equipe interprofissional nomeada como avaliação da ação socioeducativa no âmbito do 
Poder Judiciário. Para tanto o referido artigo pretende destacar alguns elementos que 
podem contribuir para o debate acerca da temática localizando na legislação tanto o papel 
da equipe interprofissional no âmbito do Poder Judiciário, quanto às questões que permeiam 
o processo avaliativo previsto para o sistema socioeducativo, as competências da Vara 
Regional da Infância e Juventude enquanto espaço institucional de atuação da equipe 
interprofissional e a proposta de trabalho que focaliza o entendimento sobre avaliação da 
ação socioeducativa, a partir da interlocução com instituições e atores envolvidos. Por fim, 
assinalamos alguns conceitos presentes no processo de avalição de política pública, bem 
como alguns aspectos acerca da construção da proposta de atuação da equipe 
interprofissional à luz do processo de avaliação de política pública.  
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Abstract: The article is a tool to reflect on the proposed intervention of the appropriate 
interprofessional team as assessment of socio-educational action under the Judiciary. To this 
end, the article seeks to highlight some elements that can contribute to the debate on the 
legislation locating both the role of the multidisciplinary team within the judiciary, on the 
issues permeating the assessment procedure laid down for the socio-educational system, 
the powers of the Regional Court as institutional space for team performance and the 
proposal of work that focuses on the understanding of assessment of socio-educational 
action, from dialogue with institutions and actors involved. Finally, we point out some aspects 
about the construction of the proposed action of the interprofessional team in the light of 
public policy evaluation process. 
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No presente artigo discorremos acerca de aspectos e inquietações constantes durante a 

intervenção da equipe interprofissional do Poder Judiciário junto à ação socioeducativa, 

mais especificamente quando do acompanhamento das medidas socioeducativas de 

semiliberdade e internação. Nesse sentido entendemos que o trabalho desenvolvido pela 

equipe interprofissional está direcionado para a possibilidade de efetivar uma proposta de 

avaliação da ação socioeducativa, apesar da mesma ainda não ter sido legitimada enquanto 

política pública voltada para o atendimento da população envolvida em prática infracional e 

que se encontra submetida ao cumprimento das medidas socioeducativas acima 

destacadas. 

Portanto, o que pretendemos é um movimento inicial para refletirmos sobre uma ação de 

trabalho que lança mão de princípios teóricos e metodológicos que se identificam com 

aqueles que embasam o processo de avaliação de políticas públicas no intuito de 

agregarmos mais elementos que possam contribuir para a análise da intervenção e quiçá 

para que a ação socioeducativa seja apropriada e legitimada enquanto política pública. 

A proposta de intervenção da equipe interprofissional junto à ação socioeducativa toma 

para si como referência o que SILVA (2008) destaca quando aponta para o entendimento 

que deve ocorrer a partir da relação dialética de duas dimensões presentes e interligadas, 

quais sejam: técnica e política. Nessa perspectiva a avaliação de políticas “é orientada por 

intencionalidades, sua dimensão política, e por um conjunto de procedimentos científicos 

que a qualifica como geradora de conhecimento” (Silva, 2008, p. 89). 

Nesse sentido identificamos quando da intervenção junto à ação socioeducativa a 

presença significativa de nuances tanto técnica, quanto política que são perceptíveis em 

todos os momentos, ou seja, desde o pensar a ação, passando pela sua execução, bem 

como a sua análise. Em todas as fases de avaliação da ação socioeducativa a presença das 

intencionalidades dos envolvidos, quer dizer, a visão de mundo e de homem é característica 

marcante que permeia todo o processo e tende propiciar impactos nos resultados junto à 

população atendida. 

Diante das exposições postas procuramos organizar o artigo em três momentos e nos 

propomos a trabalhar a legislação, o espaço institucional e a atuação da equipe 

interprofissional e tecer alguns comentários que supomos ser imprescindíveis para o debate 
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inicial sobre a ação socioeducativa x avaliação de política como ensaio para proposta de 

intervenção da equipe interprofissional do Poder Judiciário. 

 

2. LEGISLAÇÃO: LEI Nº 8.069/90 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E 
A LEI Nº 12.594/2012 DO SISTEMA NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO - 

SINASE 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, datado de 13 de julho de 1990 é 

aprovado enquanto lei que garante direitos para a totalidade de crianças e adolescentes no 

bojo da construção do Estado Democrático de Direitos, logo após a promulgação da 

Constituição Cidadã de 1988. Exatamente no momento histórico de grandes e significativas 

mudanças sociais para a sociedade brasileira e de conquistas para a classe trabalhadora, 

após aproximadamente mais de vinte anos de ditadura militar, o ECA se apresenta com um 

novo paradigma que norteia as leis, o atendimento e as intervenções das demandas do 

público infantil e adolescente. O que permeia esse novo paradigma são princípios que 

apontam que a criança e o adolescente são sujeitos de direitos, em pleno desenvolvimento 

físico, psíquico e social que necessitam de proteção, cuidados, oportunidades e, sendo 

assim, é um público alvo de prioridades em todas as áreas, principalmente nas ações de 

políticas públicas.  

No que concerne ao atendimento das demandas no contexto infracional os mesmos 

princípios são aplicados, contudo são resguardadas as peculiaridades do referido contexto, 

ou seja, para o adolescente envolvido em prática infracional são direcionadas as medidas 

socioeducativas que guardam em si um efeito pedagógico na perspectiva de inserção social 

a partir de outro viés que não seja a delinquência, mas que também apresentam um cunho 

punitivo na ótica da responsabilização.  

As medidas socioeducativas foram idealizadas para atuarem no contexto de vida do 

adolescente como uma possibilidade de reflexão, amadurecimento, redirecionamento, 

construção de projeto de vida em que o exercício de cidadania seja a marca principal.  É 

nesse sentido que entendemos os propósitos das medidas de semiliberdade e internação 

quando aplicadas à população adolescente, pois as mesmas consideram as especificidades 

e peculiaridades desse público principalmente por se tratar de medidas restritiva e privativa 

de liberdade.  
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Apesar de todos os avanços que constam no Estatuto da Criança e do Adolescente, 

particularmente quanto à execução e o acompanhamento das medidas socioeducativas, não 

encontramos na referida legislação, a regulamentação da execução das mesmas e 

acreditamos que só com a contribuição do processo histórico poderíamos ter alcançado o 

marco quanto à matéria sendo consagrado com a Lei nº: 12.594, de 18 de Janeiro de 2012 

que instituiu o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE. 

A Lei nº: 12.594/2012 surge em um cenário político e social um tanto adverso às 

conquistas que a população adolescente em conflito com a lei conseguira com o ECA, pois 

o clamor pela redução da maioridade penal já era uma realidade viva na nossa sociedade, a 

descrença no sistema socioeducativo, como aquele que viabilizaria  adolescentes e jovens 

“se recuperarem” e retornarem ao convívio social como verdadeiros cidadãos se fazia 

presente, o sentimento de impunidade no seio da sociedade no concernente a prática de 

atos infracionais por adolescentes predominava e a convicção de que adolescentes agem 

com maturidade, por perversidade, sem temor a justiça era um quadro real. Todavia, mesmo 

na contramão do contexto apresentado a supramencionada lei surge para estabelecer 

parâmetros para a execução das medidas socioeducativas, sua fiscalização e 

acompanhamento e ainda indicando os papéis que cada instituição e ator envolvido devem 

desempenhar junto a esta temática, possibilitando em última instância a avaliação e o 

controle social do mencionado sistema.    

Nessa perspectiva a Lei nº: 12.594/2012 trata sobre o processo de avaliação dos Planos 

de Atendimento Socioeducativo e assinala que a avaliação se dará de forma articulada com 

a participação de várias instâncias, dentre as quais ressaltamos o Poder Judiciário, o 

Ministério Público, Defensoria Pública e Conselhos Tutelares durante períodos que não 

ultrapassarão os 03 anos com o intuito de analisar se as metas foram alcançadas e tecer 

recomendações junto aos operadores e gestores.  

Nesse sentido, as instâncias inclusas no processo avaliativo devem tecer análise acerca 

do sistema socioeducativo nas diversas áreas de intervenção do atendimento 

socioeducativo e tomando o exposto pela mencionada lei identificamos que há a previsão do 

processo avaliativo com o envolvimento de determinados atores e instituições, dentre os 

quais, destacamos o Poder Judiciário, mais especificamente a Vara Regional da Infância e 

Juventude enquanto instância responsável seja pela fiscalização das unidades 
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socioeducativas localizadas na capital e região metropolitana, seja pelo acompanhamento 

da execução das MSEs.  

 

2.1. Poder Judiciário: Vara Regional da Infância e Juventude da 1ª Circunscrição 
Judiciária  

 

Constatamos que o Poder Judiciário está no rol das instituições previstas e responsáveis 

para participar do processo avaliativo da execução das medidas socioeducativas, e, sendo 

assim, ressaltamos a criação e as competências da Vara Regional da Infância e Juventude 

da 1ª Circunscrição Judiciária por ser uma das instâncias dentro do Poder Judiciário do 

estado de Pernambuco que tem o papel de fiscalizar e acompanhar a execução das 

medidas socioeducativas como foi referido no item anterior e por ser o espaço institucional 

de nossa atuação e experiência, no tocante a proposta de avaliação da ação 

socioeducativa.  

A Vara Regional da Infância e Juventude da 1ª Circunscrição Judiciária foi criada através 

da LEI COMPLEMENTAR Nº: 100 DE 21/11/2007 ( DOPE 22/11/2007) que instituiu o 

Código de Organização Judiciária do Estado de Pernambuco – COJE, e tem como uma das 

competências a fiscalização das unidades socioeducativas e o acompanhamento das 

medidas socioeducativas de internação e semiliberdade referentes a sua jurisdição que 

apresenta a seguinte abrangência no que concerne as comarcas de Recife, Olinda, Paulista, 

Abreu e Lima, Jaboatão dos Guararapes, Camaragibe, São Lourenço e Moreno.  

Com a instalação da referida Vara Regional no ano de 2009, a equipe interprofissional 

que já atuava no Núcleo de Apoio e Supervisão às Executoras de Internação e 

Semiliberdade – NASEIS ligado a 3ª Vara da Infância e Juventude foi transferida para a 

citada da Vara Regional e consequentemente teve suas ações ampliadas e imbricadas nas 

suas competências. 

Ademais, considerando o que está previsto no ECA tanto ao papel da equipe 

interprofissional direcionado para a assessoria da Justiça da Infância e Juventude, quanto 

as suas atribuições voltadas para elaboração de relatórios, pareceres, laudos e trabalhos de 

atendimento, orientação, encaminhamento, prevenção, dentre outros; as competências da 

Vara Regional e as indicações da Lei 12594/2012 para o Poder Judiciário; a equipe 
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interprofissional constituída por profissionais das áreas de serviço social e psicologia foi 

convocada para atuar no acompanhamento das medidas socioeducativas de semiliberdade 

e internação executadas na capital e região metropolitana. 

 

2.2. Ensaio para uma proposta de intervenção da equipe interprofissional do Poder 
Judiciário 

 

Quando vinculada a 3ª Vara da Infância e Juventude – 3ª VIJ, a equipe interprofissional 

do Poder Judiciário, no ano de 2001, desenvolveu as suas atividades no NASEIS a partir da 

construção de uma proposta de trabalho interinstitucional que contou inicialmente também 

com a participação de 02 profissionais, da então Fundação da Criança e do Adolescente – 

FUNDAC, baseada numa ação de supervisão e orientação tanto junto as unidades 

socioeducativas, quanto ao acompanhamento das medidas socioeducativas de  

semiliberdade e internação. Após várias mudanças na organização judiciária do Poder do 

Judiciário do Estado e Pernambuco, especificamente voltadas para a aplicação e 

fiscalização das medidas socioeducativas, conforme abordadas no item 2.2 deste artigo, a 

equipe interprofissional passou a constituir o quadro de pessoal da Vara Regional da 

Infância e Juventude da 1ª Circunscrição Judiciária.  

Nesse sentido a equipe interprofissional do Núcleo de Apoio e Supervisão às Executoras 

de Semiliberdade e Internação – NASEIS da Vara Regional da Infância e Juventude da 1ª 

Circunscrição Judiciária se organizou tomando como uma das competências da mencionada 

Vara Regional a fiscalização das unidades socioeducativas restritiva e privativa de liberdade. 

Entendendo o momento, o contexto institucional e a experiência vivenciada quando da 

proposta interinstitucional no período em que atuava na 3ª VIJ, a equipe interprofissional 

elaborou uma proposta de trabalho nomeada como avaliação da ação socioeducativa 

pautada em visitas institucionais junto as unidades socioeducativas de semiliberdade e 

internação, localizadas na capital pernambucana, reuniões, encontros, estudos de casos 

com equipes envolvidas no acompanhamento e atendimentos junto a população em 

cumprimento das medidas socioeducativas com elaboração de relatório de avaliação da 

ação socioeducativa, pareceres, tabelas e quadros demonstrativos de acompanhamento das 

atividades. O acervo produzido é encaminhado para a ciência, divulgação e publicização 
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dos dados, podendo ser utilizado como ferramenta possível para a contribuição do debate 

na perspectiva de provocar mudanças no sistema socioeducativo. 

Não pretendemos imprimir ao nosso pensar e fazer o traço fiscalizador e sancionador 

eminentemente presente na instituição a qual estamos vinculados, mesmo sendo sabedores 

que diante do estado e da sociedade somos os seus representantes. Atentando ainda que a 

instituição na nossa realidade social é uma organização com propósitos bem definidos, um 

espaço contraditório, de interesses divergentes, mas de possibilidades de empoderamento 

da população usuária em direção a garantia dos seus direitos e oferta dos serviços 

essenciais. 

A equipe interprofissional do Poder Judiciário tem se inquietado diante de algumas 

situações e questões que a tem levado a se debruçar sobre a proposta de atuação que 

envolve o processo de avaliação, pois a literatura é bem diversificada quanto ao tema 

avaliação de política, mas segundo alguns autores ainda há a necessidade de ser 

explorada. Um dos pontos é o entendimento sobre o que é avalição, por isso não é demais 

reafirmamos algumas assertivas acerca da temática e inicialmente conceituamos a 

avaliação como um juízo de valor que se procede sobre algo ou algum fenômeno social. É 

bem verdade que é um conceito que carece de ampliação, mas de pronto destacamos que 

um processo avaliativo, pretende conhecer a realidade e interpretá-la, a partir da 

investigação de dados e informações obtidas.  Um dos desafios presentes na elaboração e 

na consolidação de um processo avaliativo centra-se nas questões conceituais em torno do 

que se entende por avaliação, assim esboçado: 

 

avaliação é teoricamente uma das etapas de uma política. De acordo 
com os manuais de análise e avaliação de politicas públicas, a 
avaliação deveria ser uma etapa posterior à implementação das 
políticas e programas, destinada a influenciar sua reformulação, seja 
durante sua implementação, seja posteriormente (ARRETCHE, 1998, 
pág. 07). 

 

Frente ao discorrido, se pode inferir que a elaboração de uma proposta de avaliação de 

política permite revisitarmos alguns conceitos como o tipo de avaliação que se pretende 

realizar se está voltada para identificar a eficácia, a eficiência ou efetividade de uma política 

ou programa social. Em função do momento, a avaliação pode se dar antes da implantação 



 

                                                                                                               Londrina PR, de 09 a 12 de Junho de 2015. 

 

da política sendo denominada ex-ante, durante o processo de implantação ou ao término da 

ação sendo considerada ex-post, a classificação de variáveis e indicadores sociais deve ser 

outra tônica importante quando da construção de um processo avaliativo, sem esquecermos 

os recursos humanos, materiais e financeiros que devem ser previstos para assegurar que a 

proposta de avaliação de política possa acontecer sem a possibilidade de descontinuidade 

das ações.    

Exatamente nesse bojo que procuramos refletir sobre a atuação da equipe 

interprofissional quando se propõe a realizar o trabalho de acompanhamento das medidas 

socioeducativas de semiliberdade e internação à luz do que nomeamos como avaliação de 

política dessa forma entendida: 

 

Tomada na sua dimensão participativa, a avaliação de políticas e 
programas sociais tem como exigência considerar a realidade social 
criticamente enquanto objeto de pesquisa, demandando a inserção 
social do pesquisador. Requer desenvolver a pesquisa avaliativa 
numa perspectiva de prática de investigação crítica sobre políticas e 
programas sociais. (SILVA, 2009, pág.02). 

 

Partindo desse pressuposto e orientados pelo pensamento de Guerra (2009) um dos 

cuidados que procuramos manter é o de que a nossa intervenção seja também numa linha 

investigativa que se constitui em um dos princípios que norteiam a ação profissional no 

Serviço Social e que não pode se prescindir de um arcabouço teórico-metodológico sólido 

que possibilite uma análise crítica da realidade. 

Nesse sentido todo o esforço empreendido pela equipe interprofissional é desenvolver 

uma prática interventiva e investigativa que possibilite avaliarmos a ação socioeducativa, a 

partir de uma proposta de atuação pautada na pesquisa que realça a dimensão investigativa 

permitindo que o trabalho profissional possa se concretizar de forma mais qualificada.   

Sem ter a pretensão de estarmos, ainda, diante de um processo de avaliação de política 

tal como é concebido pelos cientistas e estudiosos da matéria, mas no esforço de 

construção da proposta de avaliação da ação socioeducativa, o método e a abordagem 

metodológica são preocupações presentes, pois entendemos como canais de acesso a 

realidade que pretendemos conhecer e interpretar e, sendo assim, atentamos para outro 

aspecto importante e interrelacionado que é o arcabouço teórico que conduz as motivações, 
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as intencionalidades, os interesses, a leitura da realidade e as ações propostas.  Por isso, 

faz-se necessário que esses três elementos sejam bem definidos, tendo em vista que a 

atuação na direção de avaliação da ação socioeducativa prevê a constituição do objeto de 

intervenção, “a partir do reconhecimento e da autonomia profissional através das relações 

estabelecidas pelo assistente social com os demais agentes institucionais.” (CAMPOS, 

2012, pág.10). 

 O movimento da equipe no direcionamento da avaliação da ação socioeducativa conta 

com o engajamento dos próprios profissionais no processo avaliativo na busca pela 

descoberta da realidade entendendo que o conhecimento produzido deve ser apropriado, a 

partir do esforço de uma análise de totalidade, que tanto pode ser canalizado para as 

instâncias e sujeitos políticos que detém o poder de decisão, quanto pode permitir o 

fortalecimento das lutas da população em direção ao exercício da cidadania. O 

entendimento é que o processo de avaliação da ação socioeducativa possa também 

impactar as lutas sociais universais da população e, assim sendo, se nutre a expectativa 

que mudanças podem ser concretizadas no sistema socioeducativo, no intuito da garantia 

dos direitos sociais, na consolidação do estado democrático de direitos e no projeto 

societário pautado na justiça e igualdade social. 

Dessa forma, uma primeira aproximação da equipe interprofissional quando da sua 

intervenção mirando o processo de avaliação é o de apresentar a ação socioeducativa 

situando-a historicamente, problematizando a realidade sem perder de vista que a mesma 

está em constante transformação e tendo o compromisso de buscar a concretização de 

mudanças significativas da realidade social.  

Perseguindo esse caminho apontamos que a proposta de avaliação da ação 

socioeducativa envolve profissionais do poder judiciário, gestores e profissionais 

responsáveis pela execução das medidas socioeducativas de semiliberdade e internação, 

população usuária e ainda sujeitos de instâncias decisórias. A abordagem junto aos 

envolvidos difere e guarda certas peculiaridades, e dessa forma, as informações obtidas 

também estão submetidas tanto ao lugar que cada sujeito se encontra, como a apreensão 

que cada um tem da realidade trabalhada, isto nos remete a declaração de que 

conhecimento adquirido não é absoluto, e, portanto, pode ser confrontado.  
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O processo de avaliação viabiliza à equipe interprofissional que competências 

profissionais e políticas sejam desenvolvidas, que ocorra a capacidade de pesquisar e 

analisar a realidade, de elaborar questionamentos, de dar respostas e apresentar propostas. 

Não é demais lembrar que um dos desafios para a equipe interprofissional centra-se em 

realizar a leitura da realidade, transpondo a aparência dos fatos, atingindo a essência dos 

mesmos, refletindo no movimento constante dessa realidade, traçando ações na 

consecução dos objetivos a serem alcançados no direcionamento do protagonismo da 

população usuária em busca da concretização dos direitos, no intuito de que a mesma 

reconheça toda uma questão política que está posta, portanto cientes que a nossa atuação 

guarda em si um cunho ideológico, como bem ressalta Faleiros (2003).   

Nesse contexto a avaliação da ação socioeducativa permite ainda a análise do Estado, 

enquanto órgão executor de política pública, se o mesmo está encontra exercendo o seu 

papel na prestação de serviços sociais que atenda as demandas e necessidades da 

população, daí ser é um instrumento imprescindível nas mãos da sociedade para o controle 

social. Pensando a partir dessa lógica, temos que o processo avaliativo possibilita 

identificarmos o impacto da ação socioeducativa na realidade e no contexto de vida da 

população envolvida em prática infracional e que se encontra submetida ao cumprimento 

das medidas socioeducativas de semiliberdade e internação. Portanto, concordamos com a 

assertiva: 

 

O pressuposto é o de que as políticas e programas sociais geram 
impactos: mudanças – alteram condições de vida de pessoas, grupos 
e populações. Não é um ato neutro nem exterior às relações de 
poder; é ato técnico, mas também político; não é desinteressado, mas 
exige objetivação e independência e fundamenta-se em valores e no 
conhecimento da realidade. (SILVA, 2009, pág.12) 

 

Considerando a multiplicidade de aspectos presentes no processo de avaliação de 

política não poderíamos deixar de reconhecer que é também como já referido um ato 

político, e, assim sendo, nos deparamos com conflitos e lutas de interesses e disputa 

acirrada de espaço. Pensamos que devemos nos apropriar do lugar que ocupamos, 

situando-o como uma ação política em que emerge questões de poder, de decisão, de 

construção de alianças com outros pares e de assimilarmos os limites institucionais que 

possibilitem a intervenção profissional voltada para apontarmos aspectos que efetivem e 
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ampliem direitos sociais junto à população submetida ao cumprimento das medidas 

socioeducativas de semiliberdade e internação. 

 
3. CONSIDERAÇÕES 

 

O tema avaliação de política é um tanto instigante para aqueles que se propõe a realizá-

la, principalmente para a equipe interprofissional do Poder Judiciário, daí ser condição “sine 

qua non”, que alguns aspectos que pontuamos e comentamos nesse artigo possibilitem 

pensarmos e analisarmos na perspectiva da construção e consolidação de uma proposta de 

avaliação de política da ação socioeducativa.   

Ressaltamos inicialmente a importância de contarmos com um   planejamento que 

ressalte o papel e a importância da pesquisa aqui apropriada como participativa com a 

definição de teoria, método, metodologia com seus instrumentos de coleta e 

armazenamento de dados, bem como de interpretação e análise dos mesmos. 

É imprescindível mencionar a perspicácia do pesquisador no que concerne a observação 

e ao uso de inovações tecnológicas e da sua criatividade que possibilitem a apreensão e 

apropriação de informações das mais diversas e de grande valor para o processo de 

avaliação de política.  

 E por fim, mas não menos importante, entendemos que há muitos caminhos a 

percorrer pela equipe interprofissional na elaboração da proposta de intervenção que 

privilegie e focalize a avaliação da ação socioeducativa, conforme constatamos com as 

breves reflexões trazidas a tona neste artigo. Contudo, para além do que foi posto temos o 

desafio de que o sistema socioeducativo alcance um lugar de prioridade na agenda política, 

tendo em vista que a demanda social existe, e que possa ser legitimado como uma política 

pública. 
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