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Resumo: O artigo assinala alguns elementos que embasaram a construção de uma 
proposta de intervenção multidisciplinar, fazendo um recorte no percurso que a equipe 
interprofissional do Judiciário tem trilhado com a temática do adolescente em conflito com a 
lei e as unidades socioeducativas. Para tanto, localizamos no arcabouço jurídico alguns 
mecanismos de resposta à violência praticada por adolescentes: as Medidas 
Socioeducativas. Tendo como base as medidas socioeducativas levantamos alguns 
comentários sobre a interlocução com a sociedade, a comunidade, o adolescente e a 
instituição. Em seguida, focalizamos a intervenção da equipe interprofissional fundamentada 
nos princípios da “avaliação política de políticas”. 
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Abstract: The article points out some elements that supported the construction of a 
proposed multidisciplinary approach, making a clipping path in the interprofessional team 
Judiciary has walked with the theme of adolescents in conflict with the law and socio units. 
To do so, locate the legal framework some mechanisms of response to violence by 
adolescents: Measures Socioeducational. Based on the educational measures raise some 
comments on the dialogue with society, the community, the teenager and the institution. 
Then, we focus on the involvement of a multidisciplinary team based on the principles of 
"political assessment of policies." 
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Neste trabalho buscaremos assinalar alguns elementos que embasaram a construção de 

uma proposta de intervenção multidisciplinar, fazendo um recorte no percurso que temos 

trilhado no judiciário com a temática do adolescente em conflito com a lei, apresentando o 

trabalho junto às unidades de atendimento socioeducativo. 

Localizamos no Estatuto da Criança e do Adolescente alguns mecanismos de resposta à 

violência praticada por adolescentes e jovens, mecanismos que os convocam a se 

responsabilizar por seus atos perante a Justiça especializada: são as Medidas 

Socioeducativas. Estas Medidas se constituem em instrumento para conter e prevenir a 

instalação da delinquência juvenil.  

A ótica do texto jurídico e do movimento empreendido por aqueles que buscam 

compreender o social e propor alternativas para suas problemáticas aponta para a adoção 

de iniciativas que surjam e se estabeleçam na própria comunidade, uma vez que os 

objetivos pretendidos têm caráter educativo e de inserção familiar e comunitária. 

Ocorre que, se aproximarmos nossas lentes da real condição em que se encontram 

muitas de nossas comunidades, será possível rapidamente constatar a ausência de serviços 

mínimos para que necessidades individuais sejam atendidas, ao passo que daí vai 

emergindo a oferta de mecanismos e formas de sobrevivência com o formato da ilegalidade. 

Nestas condições, há que se interrogar sobre o suporte comunitário que se poderia lançar 

mão para a inserção social pretendida no processo socioeducativo. 

 

2. DESENVOLVIMENTO   

 

2.1. Medidas Socioeducativas: a comunidade e a sociedade  

 

Quando o adolescente e sua comunidade estão atados à teia da delinquência, as 

medidas privativas e restritivas de liberdade, internação em estabelecimento educacional e 

inserção em regime de semiliberdade, emergem como primeiro passo de uma trajetória que 

precisa se redefinir coletivamente e, portanto, não pode se limitar ao adolescente, mas deve 

alcançar a sociedade. Os princípios de excepcionalidade e de brevidade que revestem estas 

medidas deixam claro que a ótica da ação socioeducativa não pode ser de segregação. 
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Entretanto, as dificuldades em instalar o debate sobre a temática no seio da 

sociedade, a desarticulação entre os atores e as políticas que devem se voltar ao 

adolescente, a própria arquitetura dos centros de atendimento socioeducativo e sua 

superlotação parecem indicar que a lógica que tem orientado esta ação é a da exclusão, do 

apartheid social. 

Podemos facilmente identificar hoje uma sociedade que se fratura por dentro: 

comunidades rivais, impossibilidade de transitar pelas diversas regiões da cidade, temor ao 

espaço público. Koltai (2007, p.220) se questiona e pensamos que devemos todos nos 

questionar: “se já não vivemos um clima de guerra civil que ainda não ousa dizer seu nome, 

por mais que morram mais pessoas num fim de semana ‘normal’ de nossas metrópoles que 

na faixa de Gaza.” É nesta “guerra” que o “outro próximo” - que está do outro lado do muro 

ou que integra outra camada econômico-social - ganha ares de inimigo. E nesta guerra, nos 

parece, muitas vezes, são identificados os adolescentes e os jovens como uma ameaça 

constante, sendo encarados como um inimigo em potencial ou até como o inimigo número 

um. Neste sentido, vamos concordar com Kolker (2008, pp. 184-185), quando diz que na 

atualidade os jovens pobres assumem o lugar de inimigo da ordem social, lugar que fora, 

em período anterior, ocupado pela “juventude subversiva”. Ressalta ainda a autora, que as 

políticas de segurança que combatem tal inimigo com estratégias de segregação encontram 

acolhida na sociedade pelo fomento do medo e pela quebra dos vínculos de solidariedade. 

Isso nos faz pensar no aumento do fosso entre dois mundos, o da concentração de riquezas 

e o da miséria absoluta, e na fratura dos vínculos comunitários. Vejam-se suas palavras: 

 

Sem perspectiva de vida, legiões de jovens passam a ser empurradas para 
o tráfico, morrendo antes dos 25 anos ou engordando as estatísticas 
penitenciárias. Adaptando-se ao receituário neoliberal, as políticas de 
segurança latinoamericanas migram da ideologia de segurança nacional 
para a ideologia de segurança urbana e elegem um novo inimigo comum, 
agora proveniente das camadas mais pauperizadas da sociedade (...). Para 
esta nova ordem, se revela muito mais funcional alimentar o medo e o 
conflito, quebrando todas as antigas formas de sociabilidade e 
solidariedade. 

 

O fomento desta ordem de segregação encontra na mídia possivelmente um aliado e 

então uma palavra se faz necessária sobre a sua participação não apenas na esfera macro 

do social, mas também na produção de subjetividades, seja como vítimas, seja como 

violentadores. 
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Quanto aos efeitos da mídia na produção de grupos que se colocam e são colocados 

no lugar de classe perigosa, importa lembrar o que destacou Kolke3r ao assinalar que a 

“espetacularização” da violência acirra a divisão na cidade e cria um ambiente propício à 

aceitação das desigualdades, das formas desiguais de tratar a violência segundo a classe 

social dos envolvidos. Fundamental é considerar, como assinala Marin4 (2002), que a mídia 

televisiva vem assumindo o lugar vazio deixado pelos adultos junto às crianças e aos 

adolescentes, lhes oferecendo modelos de identificação. Às múltiplas dimensões da vida em 

sociedade que se expressam na violência vêm se somar os processos em ação no 

momento de adolescer, tornando necessária a união de diversos olhares na busca por 

compreender o cometimento de atos infracionais por adolescentes. 

 

2.2. Medidas Socioeducativas: o adolescente e a instituição 

 

Calligaris (2009, p. 41) percebe a associação entre adolescência e delinquência 

como uma forma de obter o reconhecimento que é negado pelos adultos àqueles que 

adolescem, como tentativas de suscitar a atenção dos adultos. São suas as palavras que se 

seguem: 

 

“Delinquência” não é uma palavra excessiva, embora de fato pouquíssimos 
adolescentes se tornem delinquentes. Mas existe uma parceria de 
adolescência e delinquência, porque o adolescente, por não ser 
reconhecido dentro do pacto social, tentará ser reconhecido ‘fora’ ou contra 
ele – ou, o que dá na mesma, no pacto alternativo do grupo (...). Dentro ou 
fora da prática gregária os jovens não desistirão de tentar suscitar a atenção 
e o reconhecimento dos adultos. 

 

Qual será então o papel da instituição e dos profissionais diante da “provocação 

violenta” do adolescente? O Estatuto, conforme abordamos anteriormente, em atitude 

                                                           
3 Tendo em vista as novas subjetividades que se querem produzir, a gestão midiática do medo e da indiferença 

cumpre um papel fundamental. A violência é oferecida como espetáculo diário aos consumidores em busca de 
entretenimento e adrenalina e a exposição repetida a cenas de violência promovem ao mesmo tempo o terror e a 
banalização. Para isso, espetaculariza-se e cria-se um ambiente de pânico e comoção social generalizados por 
um lado, ou banaliza-se e justifica-se a violência por outro. O objetivo é a aprovação da opinião pública a um 
tratamento maniqueísta da violência de acordo de acordo com a classe social da vítima ou a posição social do 
perpetrador. (KOLKER, 2008, p. 186) 
 
4
 Assim nos fala Marin (2002, p. 139): É inegável que a TV, que tão frequentemente entra para ocupar o espaço 

vazio deixado pelos adultos, torna-se o veículo para produzir a catarse da violência pelo seu efeito espetáculo, 
ou por oferecer modelos identificatórios para que as pessoas encontrem uma forma de lidar com suas pulsões. 
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convocatória, traz as medidas socioeducativas como ação pedagógica que viabilize a 

inserção social do adolescente. Entretanto o formato assumido em nosso estado, em grande 

parte, é o de retirada do adolescente da sociedade e do estigma que a ele é atribuído, o que 

impede qualquer tentativa inclusiva. 

A instituição, com seus profissionais, funcionam como referência para o adolescente 

que delinquiu e para o grupamento familiar e comunitário do qual é integrante. Deve 

possibilitar o encontro com os limites necessários aos contornos do viver em sociedade e a 

oportunidade de acessar meios para uma escrita própria de sua história. E, em articulação 

com outras tantas, tecer a rede de atendimento pela qual o adolescente circulará com seu 

discurso e construirá um lugar possível para si. 

É Sonia Altoé (2004, p. 54 - 55) que, retomando as ideias de Mannoni, nos deixa o 

alerta: 

 

O sentimento que a criança ou jovem tem de seu lugar no mundo é 
igualmente ligado à maneira na qual ele tem 
contado, sido importante ou não, para alguém, sem ter de se apagar como 
sujeito (grifo da autora). Esse contar para o outro também se joga na cena 
institucional de maneira repetitiva. A criança é levada a ocupar vários 
lugares: dos pais, dos amigos, dos irmãos; e neste jogo aparece de maneira 
clara a função ocupada pela doença no campo do Outro – o sujeito conta 
para o Outro valendo como doente, delinquente, incapaz,etc. (Mannoni, 
1994) 

 

Conforme abordamos anteriormente, a instituição que promove o atendimento 

socioeducativo deve desenvolver uma ação pedagógica que viabilize a inserção social do 

adolescente. Então, cabem as questões: Por que não se fazem sentir os efeitos de tal 

trabalho nas condições de vida da população adolescente e jovem do nosso estado? 

 

2.3. A proposta da equipe interprofissional 

 

Com o Estatuto, os profissionais das ciências humanas e sociais foram chamados a 

compor a equipe interprofissional que assessora o magistrado da área da infância e 

juventude. Interrogando-se sobre a atribuição de fiscalização de entidades de atendimento 

que tem o Judiciário e na perspectiva do aperfeiçoamento da ação socioeducativa em nosso 

estado, integrantes da equipe interprofissional (uma psicóloga e uma assistente social) da 
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Terceira Vara da Infância e da Juventude, em 2001, elaboram uma proposta de intervenção 

que buscava alcançar a dimensão interinstitucional. Atualmente, após várias reformulações 

daquela primeira proposta, a intervenção da equipe interprofissional tem buscado 

fundamentar-se nos princípios da “avaliação política de políticas” de forma a possibilitar a 

análise da realidade social e institucional com a qual vem trabalhando, em concordância 

com a perspectiva de Maria Ozanira da Silva e Silva de que 

 

a avaliação de políticas e programas sociais deva ser percebida na relação 
dialética de duas dimensões a ela inerentes: a dimensão técnica e a 
dimensão política. Nesse sentido, a avaliação de políticas e programas 
sociais 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). 

 

Assim, a intervenção assume uma configuração que se constitui de quatro eixos de 

ação: 1) Administrativo; 2) Supervisão, avaliação e orientação às entidades de atendimento; 

3) Acompanhamento de casos complexos; 4) Produção de conhecimentos, formação, 

retaguarda e articulação. Embora o trabalho da equipe não se faça, senão pela integração 

destes eixos, em que as atividades perpassam vários deles simultaneamente, daremos 

ênfase ao segundo e ao terceiro eixos, por entendermos que se constituem em elementos 

imprescindíveis para o processo de fiscalização. 

O trabalho no eixo denominado de supervisão e avaliação institucional ocorre na 

perspectiva de conhecer de forma mais abrangente o atendimento socioeducativo 

possibilitando análises e intervenções qualificadas que devem ocorrer de forma contínua. 

Esta ação proporciona um aprendizado que consiste em pensar, perceber e interpretar a 

realidade, na qual estamos atuando, o que propicia elementos imprescindíveis para a 

efetivação do processo de avaliação. São ações que se voltam ao acompanhamento das 

Executoras das Medidas de Semiliberdade, Internação (Meio Fechado), Liberdade Assistida 

e Prestação de Serviços à Comunidade (Meio Aberto), onde se destacam, entre outras, as 

atividades a seguir: 

 Recebimento, análise e sistematização de dados, de planilhas de adolescentes 

submetidos às medidas socioeducativas, provenientes da Secretaria da Vara e 

das Entidades Executoras de Medida Socioeducativa; 

 Elaboração do planejamento de intervenção (compreendendo no mínimo planos 

de trabalho, pauta para reuniões, guia de visitas e ofícios convite); 
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 Construção e aplicação de instrumental técnico para abordagem aos diversos 

segmentos que compõem a comunidade socioeducativa (gestores, profissionais e 

usuários), bem como a realização de devolutiva; 

 Sistematização e análise dos dados coletados; 

 Análise do Plano Político-Pedagógico do Programa de Atendimento; 

 Realização de visitas e reuniões com os Programas de Atendimento; 

 Visitas para conhecer entidades conveniadas para Prestação de Serviços à 

Comunidade; 

 Elaboração de documentos resultantes da intervenção junto às entidades de 

atendimento (como sejam: atas, relatos de visita, ofícios); 

 Apresentação de relatório circunstanciado, quando da constatação de ato de 

gestor, operador e entidade de atendimento que constitua flagrante desrespeito 

ou descumprimento às diretrizes e determinações da Lei 12.594/2012; 

 Apresentação semestral à autoridade Judiciária de documento que caracterize as 

condições encontradas nas entidades visitadas, bem assim, das providências que 

adotaram com vistas a sua adequação às normas de referência; 

 Participação em reuniões com juízes, representantes do Ministério Público, 

Defensoria Pública, Conselhos de Direito e Tutelares, Entidades Socioeducativas, 

Secretarias Estaduais e Municipais; 

 Participação na avaliação periódica dos Planos de Atendimento Socioeducativo 

Estadual e Municipal, na condição de assessoria multiprofissional ao Juízo da 

Infância e Juventude. 

Com o desenvolvimento destas atividades, o processo de avaliação propicia algumas 

reflexões e análises sobre o sistema socioeducativo que ao serem publicizadas, podem 

contribuir com a formulação e implementação de proposta de políticas públicas. Além disso, 

concordamos com o posicionamento de Maria Ozanira da Silva e Silva ( 2009, p. 10) quando 

destaca que:  

 

a avaliação como um possível instrumento que pode ser utilizado por 
segmentos sociais organizados para fortalecimento da pressão social sobre 
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o Estado no sentido de conquista de direitos sociais, haja vista as 
informações de que a avaliação pode gerar e publicizar sobre políticas e 
programas sociais. 

 

O trabalho referente ao eixo de acompanhamento de casos complexos se volta ao 

adolescente e sua família. A ação ocorre na perspectiva de se apropriar do contexto 

socioeducativo, possibilitando a análise de cada caso e suas demandas, com especial 

atenção às interfaces dos subsistemas que compõem o sistema de garantia de direitos. A 

ação concernente a este eixo inclui adolescentes e seus responsáveis/familiares com 

histórico de ameaça (na comunidade ou na instituição onde cumprem Medida 

Socioeducativa), de sofrimento psíquico ou uso prejudicial de substâncias psicoativas, bem 

como, evadidos da Semiliberdade ou Internação que se apresentem voluntariamente à Vara. 

Assim também, inclui o orientador e outros profissionais da instituição executora. Contará 

este eixo com o desenvolvimento de atividades como as abaixo indicadas: 

 Recebimento dos autos ou documentos que encaminhem o adolescente para a 

equipe interprofissional; 

 Recepção da população com entrevista ao adolescente, familiar e profissional e 

análise da situação apresentada para definição da intervenção adequada ao 

caso; 

 Orientação e encaminhamento a outros serviços; 

 Registro de dados coletados nesta primeira fase, cadastramento, inserção de 

informações em banco de dados; 

 Contato com entidade executora da qual o adolescente é originário ou outros 

serviços de que necessite; 

 Análise das informações coletadas ou estudo do caso com outro profissional da 

equipe interprofissional para construção dos encaminhamentos do caso; 

 Elaboração de documento (relatório, informe, encaminhamento); 

 Entrevista de pré-avaliação de situação de ameaça de morte e preenchimento de 

instrumental de encaminhamento; 

 Articulação de unidades do Sistema Estadual de Proteção à Pessoa, nos casos 

em que o adolescente ou a família encontre-se em risco de morte; 
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 Estudo de caso com profissionais das unidades socioeducativas e de outros 

órgãos (conselho tutelar, serviços de atenção à saúde mental e de tratamento a 

usuários de substâncias psicoativas). 

A proposta assim formatada é fruto de uma caminhada que a equipe interprofissional 

vem traçando junto ao sistema socioeducativo, atravessada por inquietações e por análises 

construídas em conjunto com atores e instituições envolvidas com a temática infracional. 

Como também é oriunda do “lugar” que estes profissionais vêm ocupando na instituição 

como “defensores de direitos humanos”, e na sociedade, como cidadãos que buscam a 

efetivação de políticas públicas que garantam direitos conquistados coletivamente para a 

população infanto-juvenil. 

 

3. CONCLUSÃO  

 

Diante da diversidade de ações e intervenções que permeiam o trabalho da equipe 

interprofissional, acredita-se que o processo de avaliação é capaz de propiciar reflexões e 

análises sobre o sistema socioeducativo, uma vez que é inerente ao processo de avaliação 

a contextualização do processo histórico, social e de produção de conhecimento. 

Sendo assim, entendemos a importância do processo avaliativo e o consideramos 

fundamental na proposta de monitoramento do sistema socioeducativo como ferramenta que 

pode revelar o status e indicar as conquistas necessárias para a comunidade 

socioeducativa.  

Considerando sua função institucional materializada nas ações de avaliação, supervisão, 

orientação e acompanhamento junto às unidades de atendimento socioeducativos a equipe 

interprofissional do Judiciário têm primado em garantir e ampliar os direitos da população 

atendida da comunidade socioeducativa. É bem verdade que ainda enfrentamos muitos 

desafios, mas a direção aponta para o processo avaliativo como ferramenta imprescindível 

no tratamento do adolescente em conflito com a lei como sujeito de direitos em 

desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social que goza de prioridade absoluta.  
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