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Resumo 

A pesquisa teve como objetivo analisar a produção 

recente, em um recorte temporal dos últimos três anos 

(2017, 2018 e 2019), em Serviço Social sobre 

adolescentes em conflito com a lei e socioeducação, 

visando identificar se as produções aproximam-se mais 

da análise de políticas públicas ou da questão da 

adolescência. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica de 

caráter exploratório. 

Introdução  

A relevância da pesquisa envolve a área acadêmica 

assim como a sociedade, visto que ela tem por objetivo 

verificar como estão as produções nos últimos anos 

juntamente com a verificação de quais profissionais 

estão escrevendo sobre o assunto e com isso ver se o 

Serviço Social está engajado na produção do 

conhecimento sobre os temas pesquisados, visando 

contribuir com os estudos na área. Com originalidade, a 

pesquisa busca trazer um panorama das produções e 

como elas estão sendo abordadas, e com isso destacar 

a importância de darmos continuidade nesse assunto. 

Material e Métodos 

A presente pesquisa tem natureza bibliográfica, de 

caráter exploratório, com foco em Revistas A1, A2, B1 e 

B2 da área de Serviço Social – Qualis (2012-2016). Ao 

final da fase quantitativa obtivemos um total de 19 artigos 

para análise. Os mesmos passaram por uma leitura 

sistemática e análise de conteúdo temático a fim de 

verificar as noções de adolescente em conflito com a lei 

e socioeducação. A fundamentação teórica da pesquisa 

teve como base autores do Serviço Social demais áreas, 

como Psicologia, que discutem sobre as temáticas. 

Resultados e Discussão 

Ao se analisar a categoria adolescente em conflito com a 

lei e como ela comparece na produção recente em 

Serviço Social, verificamos que esta categoria é retratada 

em quatro sub-categorias distintas, sendo elas: a luz da 

política de atendimento e do tratamento institucional, do 

ato infracional, da realidade social e da trajetória de vida 

e do perfil e estereótipos dos adolescentes. Através da 

análise, notamos que as produções possuem maior foco 

quando se trata da política de atendimento e do 

tratamento institucional e da realidade social juntamente 

com a trajetória de vida. Ao se analisar a categoria 

socioeducação e como elacomparece na produção 

recente em Serviço Social, verificamos que há pouca 

produção que verse sobre esse tema, o que é um ponto 

a ser destacado em nossa área profissional. Apenas 3 

revistas apresentaram produções com uma abordagem 

direta da categoria socioeducação. A primeira relaciona a 

socioeducação com o controle social e penal dos 

adolescentes, a segunda fala da superlotação das 

unidades e a terceira e última abordagem fala do 

aparente trabalho de formação humana que oculta a real 

situação de segregação. Concluindo as discussões do 

recorte temporal pesquisado, os artigos reafirmam que a 

socioeducação ainda tem um caráter repressivo e 

punitivo dos adolescentes. 

Conclusão ou Conclusões 

Conclui-se que as produções sobre o tema dos 

adolescentes em conflito com a lei, especificamente, nas 

revistas da área de Serviço Social ainda tem sido tratado, 

majoritariamente, sob as lentes da política de 

atendimento e da dimensão jurídica do fenômeno. Fica 

evidente que o foco ainda está na punição e repressão 

desses adolescentes, uma política baseada na violência, 

não garantia e negação de direitos. Nas análises sobre o 

tema da socioeducação, por mais que ela ainda seja 

incipiente na área do Serviço Social, observamos que as 

produções revelam que a política que era para ser de 

natureza pedagógica e social, com vistas a construção 

de novos projetos de vida, acaba se resumindo em mais 

uma forma de controle penal e social dos adolescentes 

que já são invisibilizados pela sociedade e pelo Estado. 
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