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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tece uma breve análise da realidade apresentada no cotidiano 

da Equipe Interprofissional Forense, a partir das práticas judiciárias que acontecem no 

âmbito do Juizado da Infância e Juventude (JIJ) da Comarca de Rio Verde, cidade do 

Sudoeste do Estado de Goiás. As expressões da questão social que se apresentam aos 

profissionais do Serviço Social do JIJ originam um número significativo de medidas 

protetivas alinhadas ao artigo 101 da Lei 8.069/1990, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA, contribuindo para a reprodução de práticas punitivas e repressivas por 

parte do Estado.  

Para Barison (2016), o Estado se utiliza de duas estratégias para o enfrentamento 

da questão social, forjadas historicamente em dois campos, acionando-as conforme a 

necessidade de preservação da hegemonia da classe dominante.  

No primeiro campo, Barison (2016) se refere como estratégia à utilização de táticas 

que objetivam o consenso, através da incorporação das reivindicações dos trabalhadores na 

agenda pública com a criação de políticas sociais e a promulgação de leis sociais, com o 

intuito de persuadir os trabalhadores a assimilarem as relações favoráveis a quem detém o 

poder de forma hegemônica.  
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O segundo campo é configurado por ações repressivas e punitivas contra qualquer 

reação de parcelas da classe trabalhadora que expresse ou denuncie as desigualdades 

sociais. O objetivo nesse campo figura entre as funções do aparato policial, militar e 

judiciário, configurando o caráter coercitivo das estratégias de enfrentamento da questão 

social pelo Estado. (BARISON, 2016) 

OBJETIVO 

O estudo tem por objetivo analisar os processos de natureza de medida protetiva 

que tramitam no JIJ da Comarca de Rio Verde e sua relação com as práticas de 

culpabilização das famílias. 

METODOLOGIA 

Para tanto, o percurso teórico-metodológico, caracterizado por uma reflexão crítica 

com base em análise documental e qualitativa dos dados processuais e perícias sociais 

realizados pelos profissionais de Serviço Social no JIJ. 

RESULTADOS 

Diante do exposto, as demandas apresentadas ao JIJ da comarca de Rio Verde, 

requisitam as seguintes práticas, dentre elas:  

Demandas sócio-instituiconais Resposta profissionais 

Produção de provas para responsabilização 
do suposto agressor com relação a vítima de 
abuso sexual. 

Revitimização da vítima por diferentes 
atores sociais que compõe a Rede 
Intersetorial. 

Medida protetiva para crianças/adolescentes 
em contexto de drogadição. 

Criminalização da pobreza; acolhimento 
institucional e destituição do poder familiar 

Conflitos intergeracionais; 
Guarda e responsabilidade para avós 
(paternos ou maternos) 

Sanções disciplinares para os órgãos de 
proteção (Conselho Tutelar); 

Julgar tais comportamentos e legitimando a 
execução das punições. 

Decisões judiciais que apontam para a 
necessidade de inserir adolescentes em 
cursos profissionalizantes. 

Intimação para escolas públicas para que se 
crie a vaga almejada, uma vez que é 
condicionalidade para participar de 
Programa Jovem Aprendiz. 

Apuração de atos infracionais de 
adolescentes em conflito com a Lei. 

Medidas Socioeducativas que não atende as 
necessidades dos adolescentes. 

 

As situações que demandam medidas protetivas são relacionadas às violações de 

direitos das crianças e adolescentes e a negação do acesso destes aos direitos 

fundamentais e sociais. As quais se explicitam em negligência; risco e vulnerabilidade 

social; abuso e exploração sexual; ato infracional e limitações técnicas da rede 

socioassistencial e do sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente.  
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A reprodução de práticas punitivas é corroborada pelas estratégias de coerção no 

trato da questão social, as quais estariam sendo desenhadas pelos complexos processos 

que criminalizam a pobreza e os movimentos sociais, bem como pelo movimento de 

judicialização da questão social. (BARISON, 2016) 

Observa-se que a medida protetiva tem sido reconhecida como medida judicial que 

protege crianças e adolescentes, no entanto, reforçam a culpabilização das famílias - aqui 

compreendidas como espaço de proteção, a qual se deve garantir os direitos fundamentais 

de seus membros - por situações que envolvem violações de direitos. (SOUSA e OLIVEIRA, 

2007) 

Diante dos novos arranjos familiares, com vínculos frágeis e em núcleos familiares 

reconstruídos é comum o comprometimento da capacidade protetiva da família em relação 

aos seus membros, principalmente crianças e adolescentes. (FÁVERO, 2007) 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesse sentido, as reflexões postas ao exercício profissional e a intervenção no 

âmbito sociojurídico evidenciam a transferência da responsabilidade no enfrentamento da 

questão social, do Poder Executivo para o Poder Judiciário, e na garantia do acesso aos 

direitos sociais e à proteção social.  
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