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A Metodologia de Atendimento Sistêmico é o resultado de uma construção coletiva de uma 

prática sistêmica novo-paradigmática desenvolvida com um “sistema determinado pelo 

problema” (SDP). Decorreu das conversações entre as profissionais da EquipSIS e entre seus 

alunos e elas a partir das reflexões e práticas desenvolvidas com famílias e redes sociais. A 

proposta de desenvolver uma prática coerente com os pressupostos sistêmico-novo-

paradigmáticos com sistemas amplos foi emergindo em nossas distinções, construídas e 

reconstruídas a cada momento, tendo se tornado mais consistente e explicitada com mais clareza 

desde 2007.  

A aplicação da Metodologia de Atendimento Sistêmico se dá pelo processo de coconstrução em 

um contexto de autonomia, seguindo os passos do processo de atendimento sistêmico.1 Ela se 

realiza pelo trabalho em equipe sistêmica transdisciplinar, na qual os profissionais mantêm seu 

mandato profissional e atuam como uma equipe integrada que assume a epistemologia sistêmica 

novo-paradigmática2.  

O primeiro passo da Metodologia consiste na identificação de uma situação-problema por um 

observador e sua definição de forma positiva, ou seja, na forma de uma situação possível de ser 

solucionada. Depois disso, dois momentos são essenciais: 1- a constituição do sistema 

determinado pela situação-problema; 2- a coordenação dos Encontros Conversacionais entre os 

membros desse sistema.. 

Para exemplificar o uso da Metodologia de Atendimento Sistêmico, descrevo uma situação-

problema abordada, apontando aspectos importantes na sua aplicação: a definição de forma 

positiva dessa situação-problema identificada, a distinção e constituição do SDP, os efeitos 

positivos das conversações da rede constituída em torno da situação-problema na busca de 

alternativas de solução para ela 3.  

 

                                                        
1 Ver os textos “O processo de coconstrução em um contexto de autonomia”, no Volume III e “O processo de 
atendimento sistêmico- passos para sua realização”, no Volume II, Tomo 1 da obra “Atendimento Sistêmico de 
Famílias e Redes Sociais”. 
2  Ver o texto “A questão de equipe interdisciplinar”, no Volume II, Tomo 1 da obra acima referida. 
3 Ver o texto de Esteves de Vasconcellos “Distinguindo a “Metodologia de Atendimento Sistêmico como uma 
pratica novo-paradigmática com um “sistema determinado pelo problema”, no Volume III d mesma obra. 
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A situação-problema abordada por equipe sistêmica por meio da Metodologia de Atendimento 

Sistêmica foi identificada no contexto em que há prática de ato infracional, cometido por crianças 

e adolescentes, aos quais é aplicada medida sócio-educativa como forma de inclusão social, no 

Programa de Semi-liberdade, realizado por instituição de uma comunidade. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA – propicia uma nova forma de tratar a questão 

do adolescente, autor de “ato infracional”, sustentada pela ótica da inclusão social. O adolescente 

deve responder por seus atos e, quando julgado, é privado de sua liberdade, passando a cumprir 

pena por meio de medidas sócio-educativas, que são: advertência, obrigação de reparar o dano, 

prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de semi-liberdade, e 

internação em estabelecimento educacional (ECA, 2006). A família, a sociedade e o Estado é que 

devem proteger a nova geração e são responsabilizados, caso isso não aconteça.   

Identificando a situação-problema   

Duas assistentes sociais, uma socióloga e uma psicóloga, que tinham envolvimento em trabalho 

com menor infrator, compartilharam a observação de que havia um alto índice de reincidência do 

ato infracional cometido por adolescentes, após desligamento da instituição onde cumpriram 

medida sócio-educativa, no Programa de Semi-liberdade. Pretenderam propiciar condições para 

as famílias, instituições e as entidades voltadas para esse público poderem utilizar os recursos de 

que a rede de atenção local dispunha (escolas, cursos profissionalizantes etc) como alternativas 

para mudança das situações familiar e social, das quais o adolescente participava após o 

cumprimento da medida.  Desse modo, esperavam que promoção e ressocialização do 

adolescente, por meio da escolarização e da reinserção no mercado de trabalho, passassem a ser 

responsabilidade conjunta do adolescente, de suas  famílias, da comunidade e da sociedade, por 

meio de participação deles na construção de alternativas para a inclusão social do menor infrator 

(Rodrigues et al, 2009).    

Definindo a situação-problema de forma positiva  

A situação-problema ficou definida como: “Inclusão sócio-familiar dos adolescentes como forma 

de prevenir a reincidência do ato infracional” e apresentada para a ONG, que atendia esses 

adolescentes, que, então, a compartilhou e se interessou pela proposta da aplicação da 

Metodologia de Atendimento Sistêmico, tornando-se a Instituição parceira da equipe sistêmica.   

Distinguindo o SDP 
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O SDP distinguido pela equipe sistêmica e pela instituição parceira em conjunto ficou assim 

constituído: equipe sistêmica; 15 adolescentes em cumprimento de medida; 15 famílias de 

adolescentes em cumprimento de medida; técnicos (advogado, assistente social, pedagogo, 

psicólogo, terapeuta ocupacional), motorista, agentes sócio-educativos, professor voluntário de 

violão, coordenadores das duas unidades, membros da direção (todos pertencentes à Instituição 

parceira); escolas; Centro de Saúde; Projeto Crer Sendo do Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial – SENAI; Programa de Profissionalização; Programa de Atenção Protetiva de Saúde; 

Programa Liberdade Assistida; Projeto Travessia (que atende adolescentes egressos da medida); 

Projeto Livre Arbítrio (oficinas para adolescentes); Programa de Proteção a Crianças e 

Adolescentes Ameaçados de Morte; Centro de Atenção Psicossocial – CAPS; Serviço de 

Orientação Sócio-familiar – SOSF; Centro de Referência de Assistência Social – CRAS; Centro 

de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS; Secretaria do Estado de Defesa 

Social; Secretaria de Atendimento de Medidas Sócio-educativas; Conselho Tutelar; Juizado; 

Promotoria da Infância e da Juventude; Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, representantes de igrejas.  

O SDP distinguido pode ser visualizado por meio do Mapa do SDP, ou seja, o mapa da rede em 

torno da situação-problema.  

Foram realizadas conversações com os membros do SDP distinguido para a colocação da 

proposta de participação em Encontros Conversacionais para que todos os participantes que 

compartilhassem a situação-problema como sendo deles (“situação-problema nossa”) buscassem 

em conjunto solução para ela.  

Conversando no SDP 

As conversações no SDP se deram em três Encontros Conversacionais, em que estiveram 

presentes de 14 a 20 pessoas. Participaram, então, dos Encontros Conversacionais: alguns 

adolescentes em cumprimento de medida e outros que já a tinham cumprido e suas famílias (mãe, 

pai, irmãs, avó, amigo, primo); coordenadores; técnicos, estagiários e motorista da Instituição 

parceira; agentes sócio-educativos; representante do Projeto Travessia.   

(Veja abaixo o mapa dos membros do SDP que compareceram às conversações. Note-se que não 

compareceram membros de outras instituições da comunidade e de prestadores de serviço da 

assistência social).          
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 Mapa do SDP que participou dos Encontros Conversacionais 

Inclusão sócio-familiar de 
adolescentes como forma 
de prevenir a reincidência 

de ato infracional

Adolescentes que já 
cumpriram medida

Sistema constituído em torno da situação-problema

Família 1

Família 2

Família 3

Família 4

Adolescentes em cumprimento de
medida

Técnicos da instituição parceira -
ONG 

Motorista da ONG

Agentes sócio-
educativos 

Coordenadores da ONG

Projeto Travessia

Estagiário da 
ONG

 

O conteúdo dessas conversações do SDP versou sobre aspectos da situação-problema, que 

constituíram 4 grupos de idéias. Apareceram posições antagônicas dos participantes, que foram 

objeto de conversação, tendo o coordenador da conversação propiciado um contexto de 

autonomia para que todos se manifestassem. Foram eles: 1- construindo o desligamento; 2- 

construindo novas relações familiares; 3- permanecendo na escola; 4- criando oportunidades de 

trabalho.  

Essas idéias foram sendo encaminhadas, no processo das conversações, no sentido de busca de 

ações e de responsáveis em realizá-las, como forma de solucionar a situação-problema que 

mobilizou essa rede.  

Tomarei como exemplo apenas um desses grupos de idéias, as relacionadas à construção do 

desligamento da medida. As ações propostas sugeriam a efetivação da educação formal do 

adolescente (freqüência à escola), a qualificação profissional como porta de entrada para o 

mercado de trabalho, a responsabilização da família junto ao adolescente para que ele cumpra a 

medida sócio-educativa e também se desligue “dos maus hábitos”, dos “preconceitos”, das “más 

relações” e “más atitudes”, a responsabilização e implicação do adolescente para que o 

desligamento ocorra, a maior aproximação da Instituição parceira com o adolescente e a família, 

tendo mais diálogo entre eles. Nessas ações, foram considerados responsáveis: o adolescente e 

suas famílias, as instituições como Escola e Projetos Sociais, o Governo, sendo considerados 
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parceiros os vários projetos comunitários e programas de inclusão social. No entanto, foram 

ações cuja viabilidade precisava ser questionada, uma vez que estavam contidas na aplicação das 

medidas e eram bastante idealizadas, podendo, assim, correr o risco de não acontecerem. Dessa 

forma, foi escolhida pelos participantes a ação de “construção de novas relações”, iniciando-se 

pela aproximação entre a Instituição que aplicava a medida e as famílias, por meio de novas 

oportunidades que seriam abertas, como intensificação do diálogo entre elas, oferta de 

oportunidades profissionalizantes compatíveis com as aptidões dos adolescentes. E, da parte das 

famílias, acompanhamento da participação colaborativa dos adolescentes durante o cumprimento 

da medida.  

A equipe sistêmica avaliou como uma mudança relacional do sistema a conclusão do SDP de que 

o desligamento do adolescente da medida não se restringia à finalização da medida pelo seu 

cumprimento e liberação do Juiz, mas que dependia da participação conjunta do adolescente, das 

famílias, da Instituição que a realizava e das outras instituições da comunidade, principalmente a 

escola. Observou a importância de ter ocorrido esse diálogo cooperativo entre os membros do 

SDP, que possibilitou o surgimento de uma disposição positiva das famílias em cooperar e 

participar mais efetivamente, parecendo que o que faltava era a articulação da necessidade das 

famílias com a oportunidade de descobrir ações que levassem a supri-las, podendo assim serem 

mais participativas e responsáveis por essas ações.  

Comentários 

Na concretização dos Encontros Conversacionais, foi convidada, inicialmente, somente uma 

parte do SDP distinguido, tendo a equipe sistêmica, em consenso com a Instituição parceira, 

excluído os órgãos fiscalizadores do sistema sócio-educativo em todos os Encontros 

Conversacionais, com receio de que os adolescentes e famílias se inibissem com a presença deles. 

Acredito que, para um 1º. Encontro Conversacional, a presença desses órgãos poderia ser 

ameaçadora para as famílias e que seria necessário o estabelecimento de um contexto de 

segurança e confiança nas conversações preliminares com o SDP, justificando-se que essa 

exclusão ocorresse apenas no 1º Encontro Conversacional. No entanto, achamos que esta 

dificuldade é característica tanto da situação-problema, que envolve cumprimento de pena, 

quanto do contexto institucional que envolve ações judiciárias, sendo necessário que o interesse 

em buscar soluções para essa situação-problema de forma conjunta fosse compartilhado pelas 

famílias e seus adolescentes e por essas instituições, o que requer vários contatos entre a equipe 

sistêmica e elas para avaliar a possibilidade de “acoplamento estrutural” entre a demanda da 

equipe sistêmica e a do SDP.  
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Esse momento de viabilização do “acoplamento estrutural” com os membros do SDP é de 

primordial importância para que esses considerem o “problema como nosso”, ou seja, que 

estejam envolvidos na situação-problema e na busca de soluções para ela. A mobilização da rede 

requer o estabelecimento de vínculos, que ocorrem de forma recursiva em todo o processo de 

coconstrução. Uma vez que convidar para reuniões entre famílias e a Instituição que aplica a 

medida faz parte do cotidiano das práticas profissionais nos contexto de políticas públicas, esse 

contato precisa ser diferenciado, na aplicação da nossa Metodologia, o que requer da equipe 

sistêmica ter assumido uma posição novo-paradigmática. A equipe sistêmica lidou com as idéias 

negativas sobre os adolescentes infratores, geralmente presentes nas instituições que os atendem 

e na comunidade, as quais receiam a ocorrência dos conflitos que comumente acontecem entre 

eles, dificultando reuni-los. Por outro lado, também os adolescentes já têm uma idéia “dessas 

reuniões” como sendo pouco produtivas, “enganações”, implicando uma dificuldade de disposição 

deles em participar. Apesar disso, a equipe sistêmica conseguiu reuni-los nos três Encontros 

Conversacionais. A presença dos adolescentes foi reduzida, embora os que lá estavam, tenham 

tido uma participação colaborativa. Assim, mesmo com poucos presentes, foi-lhes dada voz 

diante dos outros participantes, o que resultou numa relação diferenciada entre os adolescentes e 

os demais participantes.  

A equipe sistêmica avaliou que houve participação considerável das famílias, dando opiniões e 

idéias de ações para solução da situação-problema, levando-se em conta que as ausências se 

deram por motivos de trabalho (muitas famílias monoparentais femininas) e distância do local das 

reuniões de seus domicílios. A participação dos técnicos da Instituição parceira foi crescente, mas 

a de outras instituições não o foi. É justamente no momento dos Encontros Conversacionais que 

surge a necessidade da presença de outros participantes, à medida que vão surgindo sugestões de 

alternativas de soluções, cujas ações implicam na participação desses outros, ficando por conta do 

próprio SDP mobilizar os que estão mais facilmente acessíveis a eles. Assim, observamos que 

“participar” é uma mudança relacional que ocorre nas conversações em rede (SDP), cujo efeito 

beneficia o próprio SDP e faz emergir a autoria e a autonomia em seus participantes. Daí, o 

processo de co-construção em contexto de autonomia ser a forma de evidenciar a posição novo-

paradigmática da equipe sistêmica. 

Outros exemplos de situações-problema, que se inscrevem em contextos específicos de práticas 

profissionais, têm sido abordados e estão descritos no texto “Uso da Metodologia de 

Atendimento Sistêmico nos diferentes contextos de práticas profissionais (Coelho, 2010).  
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