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RESUMO 
 
O presente trabalho originou-se da atuação da pesquisadora como estagiária da 
Unidade Auxiliar Centro Jurídico Social no ano de 2013 e tem como objetivo 
ressaltar o significado do trabalho dos profissionais da Instituição para a população 
usuária de Franca/SP no processo de viabilização de direitos sociais sob a ótica 
interdisciplinar.  Esta investigação se propôs a fazer uma análise dos prontuários do 
ano de 2014 para verificar a realidade dos usuários atendidos, assim como, a 
concepção destes sobre o significado dos atendimentos realizados pela Unidade 
Auxiliar.   Evidenciou-se a Instituição como espaço de formação profissional através 
do estágio supervisionado e destacou-se a mesma como tripé da Universidade, ao 
realizar: ensino – pesquisa – extensão. Salientou- se os desafios encontrados nos 
atendimentos aos cidadãos e os empecilhos cotidianos postos à profissão do 
Assistente Social inserido no contexto sociojurídico. A pesquisa configura-se como 
bibliográfica, documental e de campo, de abordagem qualitativa. A compreensão e 
interpretação dos dados ocorreram por meio da análise de conteúdo. Buscou-se 
explanar como ocorre o processo de efetivação dos direitos dos usuários da 
Instituição e entender o procedimento de acesso à justiça pelos usuários que 
recorrem à Unidade Auxiliar Centro Jurídico Social.  Em suma, ao apreender as 
contradições do movimento do real, a ação do Assistente Social nos diversos 
espaços sócio ocupacionais deve estar em sintonia com o Projeto Ético Político 
Profissional em comprometimento com a garantia dos direitos humanos e sociais e 
condições dignas de vida da população que busca atendimento jurídico para 
viabilização dos mesmos. Pretende-se contribuir para o debate profissional no 
contexto da área sociojurídica.  
 
Palavras-chave: sociojurídico. Serviço Social. trabalho profissional interdisciplinar. 

acesso à justiça. garantia de direitos. 
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ABSTRACT 
 
The present work originated from the researcher's role as trainee of the Auxiliary Unit 
Centro Jurídico Social in the year 2013 and aims to highlight the significance of the 
work of the Institution's professionals to the user population of Franca / SP in the 
process of making social rights viable Under the interdisciplinary perspective. The 
purpose of this study was to analyze the medical records of the year 2014 to verify 
the reality of the users served, as well as their conception of the meaning of the care 
provided by the Auxiliary Unit. The Institution was evidenced as a space for 
professional training through the supervised internship, and it stood out as the tripod 
of the University, when performing: teaching - research - extension. It was highlighted 
the challenges encountered in attending to the citizens and the daily obstacles 
placed in the profession of the Social Worker inserted in the socio-legal context. The 
research is configured as a bibliographical, documentary and field, qualitative 
approach. The understanding and interpretation of the data occurred through content 
analysis. It was sought to explain how the process of effecting the rights of users of 
the Institution occurs and to understand the procedure of access to justice by users 
who turn to the Auxiliary Unit Centro Jurídico Social. In sum, in apprehending the 
contradictions of the real movement, the action of the Social Worker in the various 
social and occupational spaces must be in harmony with the Professional Political 
Ethical Project in commitment to the guarantee of human and social rights and 
dignified living conditions of the population that Seeks legal assistance to make them 
viable. It is intended to contribute to the professional debate in the context of the 
socio-legal area. 
 
Keywords: sociojuridic. Social Work. interdisciplinary professional work. access to 

justice. warranty of rights 
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O estudo realizado tem por finalidade retratar sobre o significado da prática 

profissional do Assistente Social no âmbito sociojurídico, especificamente na 

Unidade Auxiliar Centro Jurídico Social da UNESP – Câmpus de Franca/SP, abordar 

o significado do trabalho dos profissionais da instituição para a população usuária da 

cidade, assim como destacar as possibilidades e limites do trabalho interdisciplinar 

realizado na busca pela efetivação de direitos sociais. 

A aproximação com o tema originou-se a partir da atuação da pesquisadora 

como estagiária da Unidade Auxiliar no ano de 2013 e com a participação da mesma 

desde o período de graduação em grupo de extensão desenvolvido juntamente com 

alunos e profissionais da Unidade. 

Por meio do referencial teórico e da experiência no processo de formação 

profissional – estágio supervisionado foi possível traçar o percurso dessa pesquisa 

acadêmica.  

 A escolha pela realização desta pesquisa também se destaca pelo diferencial 

apresentado pelo Centro Jurídico Social, pois, o mesmo se evidencia por realizar 

atendimento interdisciplinar e ser um campo ligado ao tripé: pesquisa, ensino e 

extensão da universidade. 

A Unidade se localiza na ‗‘Faculdade de Ciências Humanas e Sociais‘‘, criada 

pela Lei Estadual nº 952, em 30 de janeiro de 1976 e foi fundada em 1990 por 

professores do Curso de Direito e Serviço Social, inicialmente intitulada de Setor 

Jurídico Social.    

 

O início das atividades da Unidade Auxiliar Centro Jurídico Social se 
deu no ano de 1990, com o nome de ‗‘Setor Jurídico Social‘‘, sendo 
que nesse período constituía-se somente como um campo de estágio 
na Universidade.1 
 

A princípio, a instituição passou por um período marcado por dificuldades 

relacionadas à falta de estrutura adequada para os atendimentos. Verificou-se a 

necessidade de pleitear a instalação de uma Unidade Auxiliar diante da expressiva 

demanda de solicitações advindas da população. 

                                                           
1
 PINTO, Rafael dos Santos; SILVA, Raquel Renzo da; ROSA, Rosenete Gonçalves. A formação 
profissional na Unidade Auxiliar Centro Jurídico Social. In: OLIVEIRA, Cirlene Aparecida Hilário; 
JOSÉ FILHO, Mário. (Org.). Trabalho Interdisciplinar: Construindo Saberes. Franca: Ed. 
UNESP/FHDSS, 2010. p. 22. 
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Por conseguinte, a partir do ano de 1992 o Centro Jurídico passa a ter 

oficialmente características á prestação de assistência psico-sócio-jurídica e a 

capacitação técnico-profissional dos alunos matriculados no curso de Direito e 

Serviço Social da UNESP – Franca/SP, e de alunos da Psicologia de faculdades 

privadas da cidade. 

 Neste mesmo ano houve processo seletivo para os cargos de Advogados e 

Assistentes Sociais, além de ter sido firmado convênio com a Prefeitura Municipal de 

Franca. 

O espaço institucional se caracteriza como centro de estudos e pesquisas e 

segue as linhas de pesquisa: Formação e Trabalho Profissional; O Mundo do 

Trabalho e as questões sociojurídicas e Políticas Públicas e efetividade dos direitos 

fundamentais. 

Ainda, contando com o apoio dos programas de Pós Graduação dos cursos 

de Direito e Serviço Social da UNESP, oportunizando o processo de orientação/ 

acompanhamento técnico-metodológico; resultando em pesquisas acadêmico-

cientificas como trabalhos de conclusão de curso, dissertações de mestrado, teses 

de doutorado, publicações de livros, congressos, realização de eventos, entre 

outros. 

A Unidade Auxiliar pode ser entendida como espaço privilegiado, devido à 

diversidade de situações a serem trabalhadas, ao número de produções teóricas 

elaboradas durante sua trajetória e a oportunidade de estágio supervisionado para 

os alunos da Universidade. 

O ensino técnico-prático oferecido pela instituição, vinculado ao estágio 

supervisionado dos cursos de Direito, Serviço Social e Psicologia se configura a 

partir da inserção dos estudantes no espaço sócio ocupacional, realizada por 

processo seletivo. É um campo de formação profissional, pois, desenvolve 

capacitação técnico-profissional de estudantes de áreas interdisciplinares. 

Este é um processo complexo, construído através da contribuição de cada 

profissional e que se diferencia em sua qualidade, refletindo diretamente no 

atendimento à população usuária. O compromisso da supervisão realizada entre os 

profissionais e os estagiários faz com que o Centro Jurídico Social se diferencie, 

solidificando o trabalho oferecido. 

A respeito das atividades de extensão universitária, estas correspondem aos 

atendimentos às demandas sociais de maneira concreta frente à realidade, visto 
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que, os projetos e atividades de ensino, pesquisa e extensão desencadeiam a 

expansão das fronteiras internas – universidade x comunidade. 

Dessa forma, a instituição se destina a atender à população residente na 

Comarca de Franca/SP2 não assistida por órgãos públicos ou privados, e 

proporciona aos usuários possibilidades de acesso a seus direitos por meio de 

acompanhamento profissional necessário. Tem como objetivo informar a 

comunidade sobre seus direitos e deveres enquanto cidadãos e oferecer assistência 

gratuita referente às suas necessidades sociojurídicas. 

Segundo o Regimento Interno da Unidade Auxiliar Centro Jurídico Social3 tem 

alguns objetivos:  

 

Art. 3º A UACJS tem por objetivos: 
I – Orientação aos usuários para acesso à defesa e reivindicação de 
direitos, no campo psicossociojurídico, mediante adequada 
apreciação das solicitações; 
II – Colaboração com entidades assistenciais publicas ou privadas, 
para defesa e reinvindicação de direitos dos cidadãos; 
III – Colaboração na formação técnica-ética-profissional dos alunos 
da graduação e pós-graduação dos cursos de Direito, Serviço Social 
e Psicologia, selecionados para estagio e colaboradores especiais; 
IV – Promoção de pesquisas e estudos sobre os direitos humanos, 
envolvendo direito de família, previdenciário, cultura e cidadania, da 
infância e da juventude, e outras áreas relativas à assistência 
psicossociojurídica, a critério do Conselho Deliberativo da UACJS e 
da Equipe Técnica. 
V- Realizar ou apoiar parcerias com órgãos oficiais e empresas 
privadas visando o desenvolvimento dos projetos e pesquisas 
relacionados à área de atuação da UACJS. (UNIDADE AUXILIAR 
CENTRO JURÍDICO SOCIAL, 2008, p.2). 
 

Os pressupostos a respeito do regulamento da Unidade Auxiliar orientam o 

trabalho desenvolvido pela instituição e subsidiam o trabalho profissional 

interdisciplinar. Ainda, de acordo com esses propósitos da instituição, objetiva-se: 

 

VI- Realizar seminários, simpósios, conferências e cursos e manter o 
intercambio técnico-científico e cultural com outras instituições, 

                                                           
2
 A Unidade Auxiliar Centro Jurídico Social atende a população que requer atendimento sociojurídico, 
residentes nas cidades de Restinga, Cristais Paulista, São José da Bela Vista e Ribeirão Corrente. 

3
 Regimento Interno da Unidade Auxiliar Centro Jurídico Social (UACJS), fundada em 1990, 
regulamentada pela Resolução UNESP nº 34 de 26/06/92, e alterada pela Resolução UNESP nº 59 
de 14/11/2008, como Unidade Auxiliar integrada à Faculdade de Ciências Humanas e Sociais 
(FCHS) da UNESP, composta por docentes e funcionários da Unidade e estagiários dos respectivos 
cursos de Direito e Serviço Social. A UACJS tem sua sede na Av. Eufrásia Monteiro Petráglia, 900, 
Jardim Antônio Petráglia, em Franca/SP. 



13 
 

visando à disseminação do conhecimento gerado na Unidade 
Auxiliar. 
VII- Prestar serviços à comunidade sob a forma de atendimento 
jurídico, social e psicológico. 
VIII- A prestação de serviços compreende além das orientações 
psicossociojurídicas, a propositura de ações junto á Justiça Estadual 
e Federal, órgãos e entidades estatais visando á defesa e 
reivindicação de seus direitos, bem como atendimento em Mediação 
Familiar. 
IX- Estabelecer ou apoiar o intercambio com instituições de ensino, 
propiciando a troca de conhecimentos e experiências. 
X- A UACJS tem como objetivo primordial o ensino, a pesquisa e a 
extensão. Com relação ao ensino, UACJS é parte integrante e 
essencial aos cursos de Serviço Social e Direito da FCHS. 
(UNIDADE AUXILIAR CENTRO JURÍDICO SOCIAL, 2008, p.3). 

 

Ademais, importa ressaltar que ao pensar no universo jurídico é preciso 

relembrar a luta de classe para a defesa de direitos negados e bens que precisam 

judicialmente ser legalizados. Assim sendo, no cenário da disputa social que 

atravessa o cotidiano político institucional, o Assistente Social e a equipe 

interdisciplinar são desafiados, num campo contraditório entre manter a ordem social 

– corresponder às imposições do poder estatal e viabilizar direitos. 

O processo de transformação da sociedade brasileira tem expandido 

historicamente a necessidade de requisitar profissionais de Serviço Social aos 

espaços sócios ocupacionais, particularmente, no âmbito do judiciário. 

A ação do Serviço Social junto ao campo sociojurídico ocorre articulada com 

ações de natureza jurídica, subsidiando a decisão de juízes conforme as atribuições 

da profissão, respaldado pelo Código de Ética ao elaborar pareceres, laudos, 

relatórios sociais, realizados diante das demandas apresentadas pelos sujeitos. 

Por meio do conhecimento específico, direcionado à construção de 

alternativas e possibilidades de enfrentamento das mazelas oriundas do sistema 

capitalista, o Assistente Social desenvolve o trabalho social na perspectiva da 

garantia de proteção social, participando de debates e da luta com os usuários que 

atua para proporcionar ações relacionadas à segurança de sobrevivência, de 

rendimento, de autonomia, de acolhida, de convivência em meio à sociedade. 

O processo de trabalho, conduzido pela intervenção crítica e configurada pelo 

processo teórico-metodológico possibilita atividades que têm influência sob a 

mudança na trajetória de vida dos sujeitos. 
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Considerando o homem como ser em transformação, a construção de 

alternativas para acesso aos serviços e benefícios sociais se concretiza de acordo 

com a realidade peculiar de cada sujeito. 

Nesse movimento, a superação de estigmas discriminatórios, penalização, 

culpabilização dos indivíduos, tanto quanto o posicionamento que não reproduza 

falas e ações conservadoras são imprescindíveis, pois, através da heterogeneidade, 

pluralidade, singularidade de cada usuário, será estabelecido vínculos que 

permitirão articulação e ampliação ao acesso aos direitos sociais. 

Frente a isso, notou-se a significância em realizar o processo de investigação 

sobre a temática desta pesquisa, a fim de buscar as respostas paras as indagações 

existentes sobre o tema. 

O trabalho foi organizado em duas partes: a primeira parte situando o 

processo de inserção do profissional de Serviço Social no contexto sociojurídico, 

este, como espaço sócio ocupacional do Assistente Social, destacando o trajeto 

histórico da profissão na prática sociojurídica, assim como, aborda o conceito dos 

direitos sociais, o histórico das lutas e movimentos sociais para o alcance dos 

mesmos, visando às demandas postas na atualidade para a viabilização desses 

direitos e a intervenção do Assistente Social nesse processo no contexto de 

judicialização da questão social. 

 A segunda parte da pesquisa contextualiza o universo estudado, apresenta o 

cenário investigado - a Unidade Auxiliar Centro Jurídico Social, o marco da sua 

origem e, a realidade específica da instituição para análise das demandas sociais 

dos usuários. 

Vale ressaltar que a Unidade destaca-se como oportunidade de campo de 

estágio supervisionado e sua contribuição para a formação profissional do corpo 

discente, tão quanto como local que oferece extensão universitária, propicia 

aprendizado frente às demandas atendidas. Revelam-se reflexões acerca do 

trabalho realizado pelos profissionais da Instituição para a concretização de direitos 

de cidadania. 

Após este percurso, foram caracterizados os processos metodológicos 

adotados para o desenvolvimento da dissertação e o referencial teórico utilizado 

para maior aproximação da realidade para alcançar o objetivo do estudo. Através do 

instrumental para coleta dos dados foi desenvolvido a realização da análise dos 

questionários aplicados com os sujeitos participantes. 
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Esta etapa colaborou significativamente para os apontamentos finais desta 

pesquisa, possibilitando a compreensão ampla do tema abordado. 

Por fim, foram conceituadas algumas reflexões e considerações a respeito da 

temática estudada, ressaltando alternativas e proposições para que este estudo seja 

apenas o início de muitas etapas que possam surgir. 

Acredita-se que apreender as transformações – socialmente construídas - que 

incidem sob os sujeitos e como o contexto social afeta diretamente as relações 

sociais, requer realizar estudos e pesquisas que envolvam a área sociojurídica para 

o entendimento da judicialização dos direitos humanos e sociais. 

Através do aprofundamento e da construção de análises nesta área é 

possível captar as determinações conjunturais e estruturais que levam os sujeitos 

sociais a recorrerem a espaços como a Unidade Auxiliar Centro Jurídico Social na 

reivindicação de justiça para conceber direitos. 

Importa acentuar o quanto é delicado discorrer sobre o trabalho profissional 

do Assistente Social conjuntamente a outras áreas do saber. É preciso refletir, 

indagar, questionar e pensar em propostas além da ação profissional. 

Angústias e descobertas permearam o processo de elaboração da 

dissertação. A construção de conhecimento a respeito da temática ampliará matérias 

de estudo para o Serviço Social, contribuindo para propostas para futuras pesquisas. 

Pode-se afirmar que este é o início de um longo caminho a ser percorrido, 

pois, em uma perspectiva ampla, superar os desafios existentes e traçar 

possibilidades de condições de autonomia para os cidadãos viverem de maneira 

digna em sociedade demanda conhecimento. 

Desta forma, o ato de pesquisar deve se estabelecer de maneira continuada 

para o profissional de Serviço Social, visto que, esta é uma das formas mais 

concretas de compreender a realidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 O CONTEXTO SOCIOJURÍDICO COMO ESPAÇO SÓCIO 

OCUPACIONAL DO SERVIÇO SOCIAL 
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1.1 Caracterização do contexto sociojurídico 

 

Historicamente as instituições jurídicas no Brasil se constituíram marcadas 

pela herança patrimonialista representada por forte influência do clientelismo e da 

subordinação, desde a época do Império tão quanto na República. 

 O desenvolvimento da sociedade, nesse contexto, apresentava forte 

predomínio da riqueza local, grandes latifúndios e a utilização do trabalho escravo 

para a obtenção de produção de mercadorias voltadas para o comércio europeu. 

A organização do poder do Estado, formação do sistema judiciário foram 

constituídas a partir das necessidades e interesses econômicos que contemplassem 

a essa classe dominante. Como afirma Righetti, ‗‘[...] as primeiras legislações e 

instituições Judiciárias do Estado brasileiro foram sendo estruturadas de forma a 

garantir os interesses econômicos de Portugal.‖1 

A legislação em vigor, aplicada em todo território brasileiro era baseada na 

legislação portuguesa, beneficiava e favorecia a metrópole, ou seja, tratava-se de 

uma legislação que discriminava a população da colônia, não abrangendo os 

interesses de modo geral de todos os cidadãos locais. 

 
A organização do Poder Judiciário reproduziu a estrutura portuguesa. 
A administração real escolhia os futuros profissionais da Justiça num 
extenso leque da sociedade portuguesa, com predominância de 
indivíduos de origem social especifica, composta em sua maioria por 
filhos de nobres e funcionários da coroa, cuja presença no 
funcionalismo real refletia o uso que faziam da carreira jurídica como 
canal de ascensão social.2  
 

Reconhece-se a existência do patrimonialismo estatal na perspectiva 

histórica, pois, o Poder Público se constituiu favorecendo exclusivamente uma 

camada social em aliança com a coroa, atendendo os interesses do rei e os donos 

do poder, excluindo a classe dos subalternizados. 

 

Neste contexto de formação do Estado, o povo brasileiro já nasceu 
excluído da construção da legislação e, sobretudo, do processo 
decisório. No Brasil, essa característica patrimonialista e clientelista 

                                                           
1
 RIGHETTI, Carmen Silvia. Poder judiciário e políticas públicas: um estudo sobre as demandas 

sociais na área da infância e juventude. 2006. 136 f. Dissertação (Mestrado em Serviço Social e 
Políticas Públicas) - Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2006. p. 47. 

2
 Ibid. 
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do uso da máquina em proveito pessoal (nepotismo do Estado) 
permeia nossa sociedade até hoje.3  
 

Vale ressaltar a influência do nepotismo e patrimonialismo no exercício de 

cidadania uma vez que a base da Justiça brasileira apresenta traços conversadores 

devido às raízes históricas que acompanharam a sua formação. 

No país que vivemos, o liberalismo foi introduzido a partir de 1822, época em 

que a cultura jurídica nacional recebe influências do ideário liberal. 

 
Assim, o Estado liberal brasileiro nasceu da vontade da elite 
dominante, preocupada com a necessidade de reordenar o poder 
nacional, e não em virtude de um processo revolucionário.  Desta 
forma, o liberalismo brasileiro foi instituído pelas mesmas minorias 
dominantes apegadas às práticas do favor e do clientelismo.4  
 

É possível afirmar que a historia da formação do Poder Judiciário brasileiro 

carrega o caráter tradicional em seu interior, visto que inicialmente apenas atendia 

os interesses de uma parcela da população; as elites, mantendo as estruturas de 

poder herdadas do período colonial. 

Assim, 

 
A constituição dessa cultura jurídica beneficiou a prática do ―favor‖, 
do clientelismo, do nepotismo e permitiu que esse poder de Estado 
se mantivesse até os dias atuais, fortemente submetidos ao Poder 
Executivo, apesar das tensões no sentido de garantir alguma 
independência.5  
 

No decurso da elaboração dos textos constitucionais do Brasil, a estruturação 

política e a divisão dos poderes se estabeleceram por Legislativo, Executivo e o 

Judiciário – poderes independentes e autônomos no interior do Estado. Tais 

condições legais dessa separação se firmaram na Constituição de 1891, até então 

inexistente nas normativas anteriores. 

Atualmente as organizações se dividem em dois sistemas: o da Justiça 

Federal – funciona com Juízes Federais distribuídos em Varas Federais pelo país, 

nas capitais e nas localidades definidas por lei; e o da Justiça Estadual – cabe a 

esses sistemas a solução dos conflitos que envolvem situações relacionadas ao 

                                                           
3
 RIGHETTI, Carmen Silvia. Poder judiciário e políticas públicas: um estudo sobre as demandas 
sociais na área da infância e juventude. 2006. 136 f. Dissertação (Mestrado em Serviço Social e 
Políticas Públicas) - Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2006. p. 48. 

4
 Ibid., p. 50. 

5
 Ibid., p. 51. 



19 
 

direito privado e aos conflitos classificados como comuns, nos quais constituem a 

maior parte das ações judiciais: causas cíveis, criminais, de família, infância e 

juventude. 

 
Em nível federal, as justiças são separadas por especialidades 
estabelecidas pelo critério de matéria a ser julgada. Cada uma possui 
estrutura e grau de recursos próprios.  No nível da União estão 
concentrados o Supremo Tribunal Federal e as Justiças 
especializadas: Federal, do Trabalho, Eleitoral e Militar. Todas 
funcionam na esfera da União, exceto a Justiça Militar que pode ser 
exercida também na esfera Estadual. 6 
 

O Supremo Tribunal Federal (STF) é o órgão máximo da hierarquia do 

judiciário e exerce o papel de Tribunal Constitucional, ao solucionar conflitos entre 

Tribunais Superiores, além de decidir sobre a matéria constitucional e atuar como 

instancia de apelação. 

 
A Constituição de 1988 criou também o Superior Tribunal de Justiça 
cuja finalidade é reduzir a excessiva carga de competência do 
Supremo Tribunal Federal. Sua competência fundamental é a de 
julgar os recursos especiais contra decisões que contrariem a 
legislação federal visando eliminar interpretação divergente, existente 
entre tribunais estaduais.7  
 

A infraestrutura do Poder Judiciário brasileiro favorece sua vinculação com o 

Poder Executivo, pois, as questões de natureza constitucional e as demais questões 

do ordenamento geral da sociedade vinculam o Poder Judiciário ao Poder Executivo. 

Para melhor entendimento, cabe salientar diante dos apontamentos 

realizados, 

 
[...] o Ministério Público não faz parte do Poder Judiciário. Ele é órgão 
do Poder Executivo que goza de autonomia e tem seu 
enquadramento orçamentário reconhecido na Constituição Federal. 
O Promotor de Justiça exerce o papel de fiscal da lei em defesa de 
direitos e de controle de outros órgãos públicos. Ele impetra ações e 
se manifesta nos autos visando requerer providências diversas, mas 
sem referir-se ao mérito da causa. Ao juiz, cabe deferir ou não o 
requerimento, assim como pôr fim ao processo decidindo pelo mérito 
da causa através da sentença judicial.8  
 

                                                           
6
 RIGHETTI, Carmen Silvia. Poder judiciário e políticas públicas: um estudo sobre as demandas 
sociais na área da infância e juventude. 2006. 136 f. Dissertação (Mestrado em Serviço Social e 
Políticas Públicas) - Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2006. p. 52. 

7
 DALLARI, 2002 apud RIGHETTI, op. cit., p. 54. 

8
 RIGHETTI, op. cit.,p. 57. 
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Ademais, todas as ações tramitam em segredo de justiça, independente da 

instância em que a ação judicial estiver referida. 

Com a promulgação da Constituição de 1988 a regulação do Poder Judiciário 

não sofreu alterações, firmando as normas básicas de sistematização e os princípios 

do sistema Judiciário. 

Como consta no texto constitucional, art. 92 ao art.100,  

 
Art. 92. São órgãos do Poder Judiciário: 
I - o Supremo Tribunal Federal; 
I- A o Conselho Nacional de Justiça; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004). 
II - o Superior Tribunal de Justiça; 
II- A - o Tribunal Superior do Trabalho; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 92, de 2016). 
III - os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais; 
IV - os Tribunais e Juízes do Trabalho; 
V - os Tribunais e Juízes Eleitorais; 
VI - os Tribunais e Juízes Militares; 
VII - os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e 
Territórios. 
Parágrafo único. O Supremo Tribunal Federal e os Tribunais 
Superiores têm sede na Capital Federal e jurisdição em todo o 
território nacional. 
§ 1º O Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça e 
os Tribunais Superiores têm sede na Capital Federal. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004). 
§ 2º O Supremo Tribunal Federal e os Tribunais Superiores têm 
jurisdição em todo o território nacional. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004).9 

 

   Na atualidade, o Poder Judiciário pode ser compreendido como o Poder que 

guarda a Constituição brasileira, busca pela preservação dos princípios da 

legalidade e da igualdade. 

Como um dos três poderes clássicos da doutrina e reconhecido como 

autônomo de valor crescente do Estado, sua função não é de administrar a justiça, 

mas, promover a universalização de direitos e garantia de acesso á estes. 

 

 Apenas os órgãos institucionais que compõe o Poder Judiciário, 
previsto na Constituição, pode exercer o ato de julgar. Perante isso, é 
estabelecida pela Constituição Federal de 1988 uma nova concepção 
de justiça. A Carta Magna priorizou o acesso á justiça como um 
direito do individuo. Sendo assim, o Poder Judiciário fica 
encarregado de proteger o acesso à justiça, assumindo o 

                                                           
9
 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Ed. 
Administrativa do Senado Federal, 1988. p. 34.  
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compromisso com os princípios constitucionais que viam garantir a 
cidadania e atender integralmente as necessidades dos indivíduos.10  

 

As atividades do Poder Judiciário se caracterizam em instrumental, política e 

simbólica, uma vez que os profissionais inseridos na instituição consolidam tais 

prerrogativas. O papel típico dessa instância é o jurisdicional, realizando de forma 

coercitiva o julgamento de um caso concreto através da aplicação de leis. 

Desta forma, ―Este pensar é a síntese da noção do Judiciário. As leis são 

regras que se mostram impessoais, comuns, que estipulam formalmente a 

igualdade, mesmo que, de fato, se dê desigualdades.‖11  

As pessoas recorrem a este espaço como ultima alternativa, muitas vezes 

quando já tiveram seus direitos negados ou negada a oportunidade de exporem 

seus problemas, ou seja, o Judiciário é entendido muitas vezes como a última 

possibilidade de solução dos conflitos sociais dos cidadãos. 

Porém, esta é apenas uma coluna, não o alicerce todo para a resolução dos 

problemas sociais que atingem a população, uma vez que as estruturas 

organizacionais fortemente hierarquizadas do Estado não possibilitam o desenvolver 

pleno das funções das instituições para um programa de proteção social abrangente 

e efetivo. 

Enfatiza-se,  

 
Com a constitucionalização dos direitos sociais, com a luta pelo 
reconhecimento de cidadania, com a organização de movimentos 
sociais, com inúmeras reivindicações, politicas, jurídicas e sociais, o 
Judiciário é um espaço a buscar sua parte na distribuição de riqueza 
social e na efetivação dos discursos políticos. Não é um espaço 
restrito a resolução dos seus conflitos individuais. Este meio 
necessita de conduta diferenciada, colocando em pauta o conceito 
de ‗‘justiça‘‘ no âmbito da sociedade.12  

 

Nesse aspecto, o próximo item deste estudo tem como objetivo ressaltar o 

trabalho profissional do Assistente Social no campo sociojurídico, apresentando as 

ações do mesmo como possibilidade para o acesso aos direitos sociais e 

reconhecimento de justiça da população. 

                                                           
10

 BARBOSA, Ana Paula Sampaio. O Serviço Social e o uso da instrumentalidade no Poder 
Judiciário.  2010. 105 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Serviço Social) – 
Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, Universidade Estadual Paulista ―Júlio de Mesquita 
Filho‖, Franca, 2010. p. 15. 

11
 Ibid., p. 20. 

12
 Ibid., p.18. 
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1.2 Situando o trajeto histórico do Serviço Social na prática sociojurídica 

 

Entende-se as conquistas dos direitos de forma contraditória, assim, a 

participação de profissionais de Serviço Social para obtenção desses direitos 

acompanha este contexto entre a efetivação e busca para sua consolidação. 

Com a ascensão e intensificação das manifestações da questão social, o 

quadro de exclusão social contribuiu para o fortalecimento dos movimentos sociais 

em busca dos direitos das classes subalternas. Nesse cenário, o Serviço Social 

como profissão foi introduzido para ampliar a legitimação dos direitos sociais da 

classe trabalhadora e do reconhecimento da classe enquanto classe. 

Inserido em diversos espaços sócio ocupacionais, o Serviço Social tornou-se 

uma prática fundamental também no campo jurídico, devido a crescente discussão 

acerca dos direitos humanos e sociais da população e a ‗‘judicialização‘‘ de políticas 

públicas.  

Desta forma, a profissão neste espaço teve sua trajetória em meados das 

décadas de 1930 a 1940, com a criação dos Juizados de Menores e das primeiras 

escolas de Serviço Social no Rio de Janeiro e na cidade de São Paulo. 

 

A área de atuação junto ao Juizado de Menores foi um espaço 
prioritário de inserção da profissão, sendo uma das primeiras áreas 
de atuação que se abriu para o Serviço Social numa época em que 
as escolas deste curso buscavam conquistar campos de trabalho 
para o Assistente Social e legitimar a profissão, num processo de 
construção de sua pratica e do seu saber.13   

 

Nesse aspecto, é incorporado à instituição para manter o controle almejado 

pelo Estado sobre o problema que se aprofundava no cotidiano urbano e os 

‗‘desajustes‘‘ encontrados na época. 

  

Motivações similares provocaram a inserção de assistentes sociais 
em ações de comissariado de menores, de fiscalização do trabalho 
infantil, entre outras frentes que se relacionavam intrinsecamente 
com o universo ‗jurídico‘, tanto no Rio de Janeiro como em São 

                                                           
13

 BORGES, Suselaine Faciroli. Acesso à justiça: desafios para o Serviço Social. 2006. 143 f. 
Dissertação (Mestrado em Serviço Social) – Faculdade de História, Direito e Serviço Social, 
Universidade Estadual Paulista ―Júlio de Mesquita Filho‖, Franca, 2006. p. 65. 
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Paulo, ainda nas protoformas da profissão, alavancado pela 
aprovação do Código de Menores em 1927.14  
 

Neste momento, as expressões da questão social se fortaleciam 

principalmente na área da criança e do adolescente.  

O Serviço Social brasileiro, tendo como ‗‘matéria-prima‘‘ da profissão as 

consequências trazidas pelo pauperismo em suas variadas manifestações de acordo 

com as particularidades histórico-culturais dos indivíduos, é requisitado a atender 

esta demanda. ―A designação desse pauperismo pela expressão ‗questão social‘ 

aciona-se diretamente aos seus desdobramentos sócio-políticos.‖15 como descrito 

por José Paulo Netto. 

Segundo o autor, 

 
O desenvolvimento capitalista produz, compulsoriamente, a ‗‘questão 
social‘‘ – diferentes estágios capitalistas produzem diferentes 
manifestações da ‗‘questão social‘‘; esta não é sequela adjetiva ou 
transitiva do regime do capital: sua existência e suas manifestações 
são indissociáveis da dinâmica especifica do capital. A ‗‘questão 
social‘‘ é constitutiva do desenvolvimento do capitalismo. Não se 
suprime a primeira conservando-se o segundo.16  
 

Formalmente, junto ao Juizado de Menores, com a promulgação da Lei nº 

560, de 27 de dezembro de 194917, criou-se o ‗‘Serviço de Colocação Familiar‘‘. A 

reorganização desse serviço ocorreu a partir de 1957, como ‗‘Serviço Social de 

Gabinete‘‘.   

 
Com o aumento do número de ações relacionadas á criança e ao 
adolescente, o atendimento foi centralizado no Juizado e a 
descentralização foi ampliada na Comarca de São Paulo com o 
objetivo de atender a população no seu local de origem e agilizar a 
ação da Justiça.18  
 

                                                           
14

 CFESS. Atuação de Assistentes Sociais no sociojurídico: subsídios para reflexão. Brasília, DF, 
2014. p. 13. Disponível em: <http://www.cfess.org.br/arquivos/CFESSsubsidios_sociojuridico2014.pdf>. 
Acesso em: 2 nov. 2015.  

15
 PAULO NETTO, José. Cinco notas a propósito da ‗‘questão social.‖ Temporális, Brasília, DF, ano 
2, n. 3, p. 43, jan./jun. 2001.  

16
 Ibid., p. 45. 

17
 SÃO PAULO (Estado).  Lei nº 560, 27 de dezembro de 1949. Criação do Serviço de Colocação 
Familiar, junto as juízos de menores. Diário Oficial do Estado de São Paulo, São Paulo, 28 dez. 
1949. Disponível em: <https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/1949/lei-560-27.12.1949. 
html>. Acesso em: 8 nov. 2015. 

18
 BORGES, Suselaine Faciroli. Acesso à justiça: desafios para o Serviço Social. 2006. 143 f. 
Dissertação (Mestrado em Serviço Social) – Faculdade de História, Direito e Serviço Social, 
Universidade Estadual Paulista ―Júlio de Mesquita Filho‖, Franca, 2006. p. 66. 
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Objetivando dar conta dessas questões, o primeiro concurso público do 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para o cargo de Assistente Social 

ocorreu em 1967. 

Desta forma, ao considerar os momentos históricos que culminaram com os 

avanços da profissão, a década de 1980 foi marcada pelo significativo momento 

para o Serviço Social, pois, é neste período que ocorre a renovação da profissão e a 

busca em definir novos referenciais que estivessem relacionados com a realidade do 

Brasil – o Movimento de Reconceituação. 

 
O movimento trouxe o diálogo com diferentes matrizes teóricas, 
inspiradas no positivismo/funcionalismo, na fenomenologia e no 
marxismo. Cada uma dessas vertentes vai dar um trato diferente 
para o uso dos instrumentos e técnicas, retomam a discussão de 
maneiras distintas sobre a utilização destes. Neste movimento é 
questionada a necessidade da profissão se debruçar sobre a 
produção de um conhecimento critico da realidade social, para que o 
próprio Serviço Social fosse capaz de construir os objetivos de sua 
intervenção.19  

 

Ao aproximar-se com os referencias da teoria crítica, o Assistente Social dos 

mais diversos espaços sócio ocupacionais e do contexto jurídico, se baseavam em 

entender a sociedade como totalidade complexa, as condições históricas dos 

sujeitos e os conflitos de classe existentes.   

Ainda no que se refere aos avanços, como marco significativo, o 

restabelecimento do Estado Democrático de Direito desencadeou o advento da 

Constituição Federal de 1988, esta como importante referência no campo das 

conquistas da história do Brasil, apresentando ênfase às contradições e 

possibilidades para a prática profissional do Assistente Social. 

Os direitos obtidos através da Constituição brasileira não são direitos naturais, 

mas direitos históricos. A ampliação da cidadania politica configura-se uma 

conquista de baixo para cima. 

A Carta Magna de 1988 propiciou o direito de acesso à justiça e atribuiu ao 

Estado deveres/funções, desencadeando o pleno exercício do direito constitucional 

à população que necessita de ampla defesa e apresenta falta de recursos jurídicos. 

 

                                                           
19

 BARBOSA, Ana Paula Sampaio. O Serviço Social e o uso da instrumentalidade no Poder 
Judiciário.  2010. 105 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Serviço Social) – 
Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, Universidade Estadual Paulista ―Júlio de Mesquita 
Filho‖, Franca, 2010. p. 48. 
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Esta mesma Constituição pode ser compreendida como importante avanço 

 
[...] no campo dos direitos individuais e sociais da sociedade 
brasileira como um todo, trazendo alterações não só na legislação e 
suas diretrizes operacionais, mas também houve um rompimento 
com o pensamento anterior, em que a assistência judiciária era 
identificada somente com o atendimento em juízo.20 

 

Neste seguimento, a revalorização do trabalho profissional no campo 

sociojurídico contribuiu para o reconhecimento dos direitos sociais, civis, políticos, 

tão quanto de acesso à justiça como parte integrante da cidadania. 

 No desdobrar do processo histórico, o Serviço Social consolidou-se e 

expandiu sua atuação através da inserção dos profissionais nos tribunais, 

Ministérios Públicos, Defensoria Pública, Instituições de Acolhimento Institucional, 

Instituições de Cumprimento de Medidas Socioeducativas, entre outras. 

No âmbito do Sistema Penitenciário, a profissão foi inserida com a aprovação 

da Lei de Execuções Penais (LEP), em 1984. 

Mas, foi 

 
[...] a partir da Constituição Federal de 1988, especialmente a partir 
dos anos 2000, descortinam-se outros espaços para o serviço social, 
em instituições que assumem novas funções na defesa de direitos 
difusos e coletivos e/ou individuais, como o Ministério Público e a 
Defensoria Pública.21  
 

Assim, o debate sobre a esfera jurídica ganha no cenário contemporâneo, 

gradualmente, ênfase na concretização da dimensão técnico-operativa do Serviço 

Social e significativa intervenção no cotidiano das instituições que os Assistentes 

Sociais executam o trabalho profissional. 

Diante de uma visão panorâmica, dos anos de 1990 à atualidade, com a 

promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, (ECA), a prática do Serviço 

Social no contexto sociojurídico se fortalece. 

 
No mês de outubro de 1990, foi realizado o primeiro processo 
seletivo para o interior do Estado, pelo Tribunal de Justiça. 
Inicialmente houve a contratação de aproximadamente 250 
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assistentes sociais para o interior do Estado, Pouco depois houve 
também o processo seletivo para contratação de psicólogos em seu 
quadro de funcionários, o que veio a instituir, então, as equipes 
técnicas no interior ou equipes interdisciplinares ou equipes 
interprofissionais do Tribunal de Justiça, como prevê o Estatuto da 
Criança e do Adolescente.22  
 

Requer atentar-nos que neste período, com o crescimento da miséria e a 

pobreza de crianças e adolescentes envolvidos com atos de infração e em situação 

de abandono despertavam atenção de setores da sociedade a respeito da 

intervenção por parte do Estado diante de tais questões. 

Na conjuntura contemporânea a discussão a respeito da categoria profissional 

no contexto sociojurídico teve seu início no 10º Congresso Brasileiro de Assistentes 

Sociais (CBAS), ocorrido no ano de 2001, na cidade do Rio de Janeiro (RJ). As 

iniciativas para a aproximação e conhecimento sobre a atuação profissional nessas 

instituições começavam a ganhar visibilidade. 

Seguindo os importantes encontros, em 2004 o Conjunto CFESS-CRES 

promoveu o 1º Seminário Nacional de Serviço e campo sociojurídico em Curitiba 

(PR). Neste seminário foi recomendada a articulação e sistematização dos 

elementos que caracterizassem o exercício profissional do assistente social nesse 

campo, através da intervenção do CRESS em todo país. 

Os encontros se fizeram fundamentais para que os profissionais trocassem 

experiências, aproximassem reflexões e debates acerca do interesse e participação 

da categoria ao campo sociojurídico. 

Os encontros de profissionais da categoria foram significativos para agregar 

conhecimentos sobre o campo de trabalho e a prática de troca de experiências deste 

espaço sócio ocupacional. 

A partir de 2004 aprofundou-se a discussão de alguns autores a respeito do 

termo adotado ao que se refere à definição utilizada como área‘ sociojurídica e 

‗campo‘ sociojurídico 

Cabe aprofundar, 

 
O termo ‗sociojurídico‘ mantém-se vivo no universo profissional (e se 
expandindo para outras categorias profissionais, como os/as 
psicólogos/as), desde o momento em que os temas passaram a 
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compor a agenda de debates do serviço social brasileiro. A 
insistência no termo revela uma característica importante, que 
informa os debates recentes da profissão: a importância que a 
dimensão jurídica ganhou no cotidiano das práticas profissionais.23  

 

Destarte, a ‗área‘ ou ‗campo‘ sociojurídico apresentou e apresenta ao longo 

de seu trajeto, uma perspectiva singular para a atuação do profissional, que 

apreendeu/apreende o direito como um complexo constituído de contradições, 

possibilitando a ação e busca por novos sentidos para as relações sociais, com o 

proposito de intervenções emancipatórias, distintas da reprodução da ordem 

estabelecida. 

Não se desconsidera a existência do desafio encontrado à efetivação do projeto 

ético-político do Serviço Social ao longo da autonomia da profissão, uma vez que a 

impositividade do ‗jurídico‘ cerca/cercou as demandas inerentes ao sociojurídico, 

intervindo na elaboração dos instrumentos privativos da ação profissional. 

Nesta situação cabe ressaltar o sociojurídico como, 

 
[...] o lugar que o serviço social brasileiro ocupa neste espaço sócio-
ocupacional, após seu redirecionamento ético e político, disposto a 
analisar a realidade social em uma perspectiva de totalidade e em 
meio a contradições sociais profundas.24  
 

Assim, ao adentrar no mundo do direito, o Assistente Social requer apreensão 

para reflexão sobre o universo jurídico, em razão da atividade realizada junto à 

ideologia jurídica. 

O cerne da reflexão aqui proposta é captar  

 
Direitos são construídos a partir de relações sociais concretas e 
buscam responder a necessidades sociais historicamente produzidas 
por classes e segmentos de classes. Dar-lhes o caráter impositivo 
depende das correlações de forças, das formas de organização 
política, da força de tradições culturais, das disputas ideológicas que 
se travam em torno dos interesses e projetos em questão. A 
universalidade do direito, bandeira defendida arduamente pelo 
projeto da modernidade, esbarra na desigualdade e nas contradições 
próprias da realidade concreta, marcada pela luta de classes e por 
inúmeras formas de discriminação, opressão, dominação e 
exploração.25   
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Considerando a relação entre teorização e a objetivação no campo prático as 

categorias intrínsecas à proposta emancipatória, o jurídico tem se apresentado como 

estrutura suporte para o status quo. 

Em tal lógica, o fundamento do Estado burguês apresenta as soluções 

baseadas em um desenvolvimento societário através da exploração e das múltiplas 

formas de dominação. 

 
[...] para os/as assistentes sociais, outra dimensão é necessária: a de 
contribuir para trazer, para a esfera do império das leis, a 
historicidade ontológica do ser social, pela via das diversas 
possibilidades de intervenção profissional, balizadas pelo projeto 
ético-político profissional.26  
 

Nessa perspectiva, entende-se que o direito e o ‗jurídico‘ não são sinônimos, 

uma vez que o direito que se transfigura em lei é o direito positivado, porém, o 

conceito do jurídico pode ser entendido como ciência do direito, concernente à 

justiça, isto é, ultrapassa as colocações estabelecidas em leis e se faz efeito para 

reconhecer as necessidades humana. 

Logo, a forma da positivação do direito na lei depende da correlação de 

forças, dos interesses em disputa, da organização e mobilização das classes. 

 
Ao ser positivado em lei, o direito ganha status de norma a ser 
seguida, e protegida pelo Estado. Portanto, o ‗jurídico‘ é ―antes de 
tudo, o lócus de resolução dos conflitos pela impositividade do 
Estado.27  

 

Este apontamento possibilita o entendimento para caracterizar o 

‗‘sociojurídico‘‘. 

O Estado burguês dispõe de mecanismos e instituições coercitivas e, aciona-

os quando se faz necessária a manutenção da ordem social – demarcada pelas 

contradições sociais. 

Os mecanismos mobilizados vão desde o uso do poder de interferir na 

realidade social – em forma de leis e normas jurídicas – ao uso da força física. 

As demandas apresentadas como ‗jurídicas‘ ou como ‗normativas‘ são 

ideologizadas no campo do direito, pois elas são essencialmente sociais e se 
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convertem em demandas ‗jurídicas‘ ou de ‗preservação da ordem‘ pela necessidade 

do controle da sociedade e da normalização de condutas sociais estabelecidas pelos 

interesses dominantes. 

Nota-se de acordo com Conselho Federal de Serviço Social, 

 
Embora o debate sobre o sociojurídico se instale com maior 
preponderância somente nos últimos anos no seio da categoria, a 
relação entre a sociabilidade capitalista e a impositividade do Estado 
é historicamente constatada. Chega mesmo a apresentar uma 
participação determinante nos processos de judicialização das 
diversas dimensões da sociabilidade e, fundamentalmente, nos 
espaços onde se efetiva o exercício profissional.28  
 

A criminalização das práticas sociais, consideradas ‗impróprias‘ para 

determinada ordem, requer um controle ‗selecionado‘ sobre classes e segmentos 

populacionais designados. 

A mobilização coercitiva do Estado é reafirmação do neoliberalismo, quer 

seja, do processo de redução de direitos. 

Portanto, trata-se de situações apresentadas ao sociojurídico que remetem a 

sujeitos que tiveram seus direitos violados e retratam formas de luta e resistência, 

tanto na realidade particular como nos interesses coletivos – estes muitas vezes 

desafiam as diretrizes que validam a ordem social. 

 
Por isso, os significados de justiça, de ordem pública, de cidadania e 
tantos outros estão em disputa socialmente e, por isso, atravessam o 
cotidiano político-institucional na Defensoria Pública, no sistema 
penitenciário, nos programas da política pública de segurança, nos 
tribunais, nas polícias, nas entidades de acolhimento institucional, 
nos conselhos profissionais, no Ministério Público, na 
socioeducação.29  
 

A forma jurídica – institucional de se referir as concepções citadas expressa 

uma perspectiva que está condicionada á determinado contexto histórico. 

Tal realidade desafia o exercício profissional do assistente social a defrontar 

contra a identificação de a categoria ser interpretada como ‗tecnicismo. ‘ 

Nessa lógica, a dimensão técnico-operativa do serviço social não se funde 

com as imposições postas pelo jurídico. 
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Por meio da ação qualificada do profissional, é possível estabelecer barreiras 

de resistência ao projeto dominante e atingir a compreensão da realidade. 

Com base na práxis é plausível um enfrentamento politico e ideológico 

estruturado nos diversos mecanismos coercitivos do poder estatal. Esta 

transformação material da realidade e das estruturas sociais concerne ao assistente 

social, pois o mesmo 

 
[...] lida com essas múltiplas expressões das relações sociais da vida 
cotidiana, o que permite dispor de um acervo privilegiado de dados e 
informações sobre as varias formas de manifestação das 
desigualdades e da exclusão social em sua vivencia pelos sujeitos, 
de modo que a ele é facultado conhecer a realidade de maneira 
direta: a partir da sua intervenção na realidade, das investigações 
que realiza, visando responder a esta realidade.30  

 

A instrumentalidade e o trabalho profissional do assistente social no campo 

sociojurídico pode ser apreendido pelo significado sócio histórico da profissão. 

Neste espaço sócio ocupacional concerne aos profissionais de serviço social 

o questionamento e estudo sobre a lei, a relação de classe e os complexos que a 

condicionam. O posicionamento embasado pelo saber teórico-prático tem 

potencialidade de influir nas decisões das figuras de autoridade. 

A realidade, aos ser analisada através de conhecimentos adquiridos pela 

formação profissional intercede diretamente sobre a vida dos cidadãos. 

Conforme Fávero  

 
O assistente social é solicitado pelo Judiciário como sendo o 
elemento neutro perante a ação judicial para trazer subsídios, 
conhecimentos que sirvam de provas, de razoes para determinados 
atos ou decisões a serem tomadas. Através de técnicas de 
entrevistas, visitas domiciliares, observações, registros, realiza o 
exame da pobreza e dá o seu parecer sobre a situação investigada e 
a medida mais adequada a ser aplicada.31  

 

O estudo e a pesquisa sobre determinadas situações, realizados pelo 

assistente social não são conduzidos com neutralidade e sim elaborados por sua 
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visão de mundo, o saber e critérios adotados pela categoria para atender a demanda 

do sociojurídico e nos mais diversos espaços sócio ocupacionais. 

Os instrumentais utilizados pelo profissional caracterizam a intervenção do 

mesmo e através da fundamentação teórica, ética e técnica o assistente social 

expressa sua autonomia nas ações cotidiana. 

A atuação no atendimento ao campo sociojurídico é realizada através das 

atribuições e competências do trabalho profissional, são apresentadas através do 

estudo social, perícia, relatório social, encaminhamentos, visita domiciliar, laudos, 

parecer técnico no desenvolver das investigações do Assistente Social. 

 
O assistente social informa e interpreta ao usuário a função do Poder 
Judiciário, seus trâmites burocráticos e sua estrutura, explicitando o 
significado e as contradições existentes na realidade através de sua 
ação profissional e utilizando seus instrumentais. Acima de tudo, o 
assistente social sistematiza as varias dimensões da realidade social 
que se fazem presentes no seu cotidiano profissional e têm a 
consciência de que o seu saber e suas ações estão articulados com 
politicas e projetos sociais. Todo processo interventivo sustenta-se 
em um saber e não num instrumento auxiliar (dito neutro), 
desprendido de um contexto sócio-historico32.  

 

Diante da direção social que o Serviço Social construiu no Brasil a partir dos 

anos de 1980, a organização da profissão resultou na perspectiva de interpretar as 

demandas postas aos Assistentes Sociais por meio da perspectiva crítico-dialética 

da ação profissional. Esse direcionamento está relacionado ao posicionamento 

ético-político adotado pelo profissional. 

As formas como a realidade é pesquisada fornecerá as bases para propostas 

de mudança ou transformação dessa mesma realidade, ou seja, por meio do 

conhecimento específico do Serviço Social e do caráter político da profissão é 

possível traçar planos para intervenção no âmbito de propor politicas sociais para a 

população. 

Assim, as situações estudadas não podem ser consideradas em sua 

singularidade, mas, em uma perspectiva de totalidade, com fundamentação teórica e 

cientificidade. 
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Para isso, é importante que o assistente social tenha um 
conhecimento teórico profundo sobre as relações sociais 
fundamentais de uma determinada sociedade (universalidade), e 
como elas se constituem naquele determinado momento histórico, 
para que possa desta forma, superar essas ‗‘armadilhas‘‘ que o 
senso comum do cotidiano prega e que muitas vezes acaba por 
mascarar as reais causas e determinações dos fenômenos sociais33.  

 

Refletindo nesse norte ressalta-se a importância dos documentos produzidos 

pelo profissional de Serviço Social, uma vez que estes instrumentos representam 

uma forma de resgatar histórias, compreender as relações sociais, conhecer de 

forma aprofundada a respeito de questões específicas que envolvem a população 

usuária. 

 Reafirmar sobre a atuação do Assistente Social no campo sociojurídico é 

imprescindível, pois, cabe a este o compromisso de construção e reconstrução de 

novos caminhos para aqueles que quase sempre são excluídos de direitos materiais 

e afetivos. 

É neste contexto institucional que o Serviço Social se funde como profissão 

de destaque para esse estudo, visto que, apresenta papel fundamental para o 

desenvolvimento de uma ordem social mais justa e contribui a partir do 

conhecimento especifico da profissão possibilidades para a construção de novas 

alternativas de ação, visando propostas viáveis para a proteção social dos sujeitos. 

Neste segmento o acesso aos direitos sociais é uma questão de politicas 

públicas que raramente atendem a população como um todo. 

 
Além desta realidade, as contradições decorrentes do modo de vida 
da sociedade moderna fazem com que a todo instante seja retomada 
no cotidiano a questão da justiça. Assim, os dilemas e os embates do 
mundo moderno levam os sujeitos a uma procura mais acentuada 
das instituições de justiça para solucionar seus conflitos que antes 
eram resolvidos em âmbito familiar e/ou em outros recursos sociais34.  
 

Diante deste fato, o direito de acesso á justiça assume destaque na 

sociedade atual à medida que se coloca como ponto de interligação entre a garantia 
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do exercício de cidadania da população como um todo e o funcionamento das 

instituições de justiça para a viabilização dos direitos dos sujeitos. 

Pode-se dizer que a inserção do Assistente Social no cenário jurídico 

representa possíveis alternativas de uma ação profissional que ultrapasse o mero 

senso comum e esteja destinada a não reprodução da prática conservadora e 

enraizada desse contexto. 

Na atual conjuntura, as situações que chegam até o sociojurídico representam 

a violência e exclusão social e expressam o quanto a pobreza e a desigualdade 

social atingem a vida de milhares de cidadãos que buscam visibilidade e 

reconhecimento. 

Se por muito tempo as instituições jurídicas representaram lugares de ‗‘poder‘‘ 

e ‗‘controle‘‘ social, hoje, como espaço sócio ocupacional do Serviço Social revela-se 

como possível área de construção e transformação, ainda que esteja proposto a 

responder pelas imposições estatais. 

Nesse sentido, cabe à categoria profissional direcionar-se ao fortalecimento 

dos projetos e lutas das classes subalternizadas na sociedade, necessariamente 

numa dimensão política, colocando o significado e a direção social da profissão em 

evidência.  

É inegável que o próprio campo sociojurídico apresente contradições e 

desafios para o desenvolver do trabalho do Assistente Social, porém, compete ao 

mesmo proporcionar alternativas contratas de intervenção e negociação política no 

âmbito das políticas sociais. 

Realizar a práxis diante das expressões das desigualdades sociais 

desencadeadas pela sociedade capitalista e acompanhar o movimento das 

demandas colocadas na contemporaneidade. Trata-se de uma profissão que possui 

uma identidade e que historicamente se possui reconhecimento de suas atribuições 

e competências na divisão social do trabalho no espaço sociojurídico. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 CONCEPÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS 
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2.1 As demandas postas no campo sociojurídico e os desafios para garantia de 

direitos sociais 

 

A partir da segunda Revolução Industrial, contrastante com o avanço da 

globalização cresce a possibilidade de acesso aos produtos das mais diversas partes 

do mundo tão quanto acesso à cultura, à ciência, às informações e ao meio tecnológico.  

Tal evolução desencadeou o acirramento da desigualdade social produzida 

pela sociedade capitalista – a questão social. ―A ‗questão social‘ é constitutiva do 

desenvolvimento do capitalismo. Não se suprime a primeira conservando-se o 

segundo.‖1 

A tensão causada aos sujeitos que vivenciavam os contrastes mediatizados 

por fatores culturais, históricos, políticos, despertou aos mesmos a formação de 

movimentos sociais para lutar pelos seus direitos frente à miséria e violência que 

atingia a classe trabalhadora e suas famílias. 

De acordo com Iamamoto, 

 
Os movimentos sociais constituem a forma politicamente legitima de 
organização e mobilização dos trabalhadores, como meio de 
expressão e enfrentamento coletivo de suas necessidades e 
interesses de classe no cenário politico.2  

 

Nesse momento o Estado passa a intervir para integração da população 

excluída, se apresentando como cuidador e protetor ao apresentar possíveis 

‗‘soluções‘‘ para as demandas da sociedade da época e viabilizar políticas públicas 

que respondessem as demandas dos segmentos populacionais. 

Porém, o objetivo discorrido pelo Estado não se concretizou na prática. 

Devido à crise que se oriunda historicamente do processo de acumulação do capital 

e agrava a pobreza constantemente, a conquista social resultante da mobilização 

dos grupos sociais foi alcançada com a intervenção estatal garantindo o mínimo 

social aos cidadãos. 

O Estado neoliberal e a intervenção mínima no aspecto social e econômico 

distanciam a regulamentação e efetivação das políticas sociais e atua por meio do 

enxugamento das conquistas no plano político. 
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 Esse processo intensificou/intensifica fenômenos como desemprego, trabalho 

precário, terceirização, afetando radicalmente as condições de vida de mulheres e 

homens. O desmonte das políticas sociais ocasiona gradativamente a negação de 

direitos. 

A fragmentação de programas sociais, a redução dos investimentos em 

projetos que incluam universalmente os cidadãos, a realização de ações pontuais e 

recortes – destinados apenas para os sujeitos que se encontram em extrema miséria 

– são reflexos da desresponsabilização do regime político. 

Contudo, a contradição existente diante desse quadro exige reflexão: ainda 

que a proteção social implementada pelo Estado não contemple permanentemente a 

sociedade de maneira abrangente, conquistas se fazem essenciais na trajetória 

histórica da sociedade brasileira para que entendamos os avanços alcançados nos 

dias atuais, ―[...] em decorrência da organização e pressão de movimento constituído 

por diversos segmentos organizados da sociedade civil, que têm promovido 

modificações na correlação de forças sociais.‖3
  

Como importante marco das evoluções obtidas, a promulgação da 

Constituição Federativa de 1988, entendida como a lei maior e regulatória para as 

políticas sociais contribuiu para o fortalecimento dos direitos humanos e sociais e 

ferramentas de cidadania. 

 
[...] considerada marco normativo do Estado Democrático de Direto, 
e tudo que dela derivou em termo da construção de direitos, a 
exemplo do Código de Defesa do Consumidor, da Lei de Tortura, do 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), da Lei Maria da Penha, 
entre outros, impôs além de um reordenamento institucional, 
condições para se reconstruir instituições, também a redefinição de 
poderes e responsabilidades, mas igualmente concepções, de modo 
que o acesso aos direitos, materializados sob a forma de política 
pública ultrapassasse, assim, o entendimento da norma, ganhando 
terreno e inscrição na realidade.4  
 

A conquista social se traduz pela implantação de um processo legislativo que 

resultou nos direitos civis – direito de ir e vir/ direito de igualdade de justiça, de 

acordo com o texto constitucional federal, 

 
                                                           
3
 FÁVERO, Eunice T. Serviço Social, práticas judiciárias, poder: implantação e implementação do 
serviço social no juizado de menores de São Paulo. São Paulo: Veras, 1999. p. 24. 

4
 CFESS. II Encontro Sociojurídico. CFESS Manifesta, Brasília, DF, 2009b. Disponível em: 
<http://www.cfess.org.br/js/library/pdfjs/web/viewer.html?pdf=/arquivos/sociojuridico.pdf>. Acesso em: 5 
dez. 2016. 
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Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade.5 

 

Ademais, os direitos sociais – direito à educação, saúde, transporte, cultura, 

lazer, moradia, previdência, entendidos como ‗‘direitos básicos de sobrevivência‘‘ e 

os direitos políticos – direitos eleitorais, direitos aos sindicatos, partidos, protestos, 

manifestações. 

Cabe ressaltar a disputa e construção de tais direitos como uma construção 

de aspectos diante de necessidades que se transformaram e foram implementados 

de acordo com as necessidades básicas apresentadas pelos indivíduos, ou seja, 

direitos que não se originaram de maneira natural, mas resultantes da luta de 

classes e grupos subalternizados. 

A cidadania se explica por direitos e deveres que a população adquire em 

uma determinada sociedade, composta pelos direitos: civis, políticos e sociais. 

Compreender o conceito de cidadania implica entender quais direitos os indivíduos 

possuem e quais deveres cabem aos mesmos. 

Como mencionado, os direitos sociais são resultado das lutas e movimentos 

sociais que almejavam a visualização por parte do Estado frente ás demandas 

socialmente desencadeadas sob o prisma do modo de produção capitalista. 

Dentro dessa perspectiva, 

 
Em contraposição a tendência de concebê-los como concessão, 
observa-se sob a compreensão dos direitos sociais sob o enfoque da 
conquista onde o Estado reconhece e legitima as demandas 
populares. Tal processo é contextualizado em um momento de forte 
mobilização e lutas sociais efetivado por sujeitos conscientes e com 
poder de pressão diante das relações de poder, com o intuito de 
garantir mínimas condições de vida á população, sob a ótica da 
desigualdade de acesso aos bens socialmente produzidos, 
configurando o princípio fundante dos direitos sociais.6  
 

                                                           
5
 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Ed. 
Administrativa do Senado Federal, 1988, p.9. 

6
 LONARDONI, Eliana; OLIVEIRA, Juliene Aglio de. Serviço Social e direitos sociais: entre a garantia 
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No prisma dos direitos civis, os quais constituem a condição da cidadania 

atual, operam com um conceito dos antagonismos de classe e reaparecem na luta 

dos trabalhadores pelos direitos sociais. 

Dessa forma, entende-se, através da autora, 

 
Em outros termos, a noção de cidadania e da igualdade que lhe 
acompanha, de igual participação de todos os indivíduos na 
sociedade, tem como contrapartida as classes sociais em confronto, 
que convivem numa relação desigual, tanto econômica quanto 
política.7  
 

Porém, destaca-se  

 
O mero reconhecimento do fundamento moral ou do fato de serem 
desejáveis bons e justos, não transforma direitos declarados em 
direitos consagrados. A generalização e o acesso só se consagram 
por meio de medidas que assegurem ―capacidade jurídica‖ e por 
―políticas de proteção práticas‖. Isso se deve ao fato dos valores, que 
fundamentam os direitos humanos – e, portanto, a cidadania -, 
precisarem ser ―justificados e protegidos‖, já que ―não são 
inquestionáveis, nem irresistíveis.‖8 
 

Para tal, ao buscar entender como as distintas concepções de direitos sociais 

e como contribuem para o Serviço Social, é preciso resgatar algumas 

considerações. 

As medidas não envolvem só a apresentação dos direitos, tão quanto requer 

operação por parte de governos que reconheçam os direitos das classes que 

compõem as minorias. 

Neste intuito, 

 
Ressaltamos ainda que os direitos são uma conquista e não uma 
dádiva, portanto, são dinâmicos e inacabados, exigindo que sejam 
constantemente conquistados e reconquistados, diante das relações 
de poder e de dominação que o cercam, para atacá-lo.9  
 

A existência dos direitos sociais permite compreender que os mesmos são 

fruto de ações que problematizam suas demandas, exigindo um sistema de garantia 

                                                           
7
 IAMAMOTO, Marilda Villela; CARVALHO, Raul de. Relações sociais e Serviço Social no Brasil: 
esboço de uma interpretação histórico-metodológica. 3. ed. São Paulo: Cortez, 1985. p. 91. 

8
 BOBBIO, 1992, p. 18, 22 apud LONARDONI, Eliana; OLIVEIRA, Juliene Aglio de. Serviço Social e 
direitos sociais: entre a garantia e o legal acesso. ETIC: Encontro de Iniciação Cientifica, Presidente 
Prudente, v. 3, n. 7, p. 4, 2007. Disponível em: <http://intertemas.unitoledo.br/revista/index.php/ 
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9
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de proteção diante da exclusão e vulnerabilidade vivenciada, ações contra a ordem, 

uma vez que indicam novos padrões de convivência e sociabilidade na sociedade. 

 
Entretanto, a existência de garantias legais não se traduz 
necessariamente em garantias efetivas, não bastando somente 
afirmar legalmente um direito para vê-lo respeitado e materializado 
como uma realidade, visto que existe uma grande fratura entre o 
anuncio do direito e sua efetiva materialização.10  
 

Destarte, nota-se no art. 6º da Constituição Federativa do Brasil direcionados 

para impulsionar a melhoria nas condições de vida da população e destinados a 

diminuir as desigualdades sociais. 

 
Portanto, a garantia desses direitos de se dar exclusivamente por 
meio de leis que proíbem do estado certos procedimento lesivos ao 
ser humano. È imprescindível leis, regulamentos e medidas públicas 
de promoção e fortalecimento desses direitos, pois os direitos sociais 
somente poderão ser realizados por meio das políticas públicas, que 
fixam de maneira planejada, diretrizes e atitudes da ação do Poder 
Público perante da sociedade.11  
 

A ausência ou ineficiência de direitos como saúde, educação, moradia, 

alimentação, cultura, assistência, previdência social, lazer, desencadeiam 

dificuldades ao pleno direito è vida digna, impedindo o exercício dos direitos 

humanos e fundamentais. 

 
Assim sendo para assegurar os direitos sociais do cidadão é 
necessário um conjunto coerente de ações de iniciativa dos poderes 
públicos e das sociedades que irão garantir, através das políticas 
sociais, os direitos referentes à saúde, à previdência e à assistência 
social. Abranger os direitos sociais, a educação, a saúde, o trabalho, 
a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 
maternidade e à infância e a assistência aos desamparados. Sendo 
necessário que estas políticas públicas, sejam bem organizadas e 
eficazes.12  
 

É possível entender que os direitos sociais são denominados ‗‘sociais‘‘ uma 

vez que sua aplicabilidade é de maneira coletiva, não são direitos da classe 
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individual, destinados á atender a parcela da população e concretizados em forma 

de políticas públicas. 

Além disso, requer a sua efetivação por meio da justiça, do reconhecimento e 

do respeito aos cidadãos, agindo de maneira equilibrada e equivalente á todos. 

 
Os direitos sociais estão expostos no texto da Magna Carta com a 
finalidade de nivelar as desigualdades existentes em nossa nação, 
por isso a doutrina afirma que a sua natureza jurídica é o direito a 
igualdade. 
Pois os direitos sociais sãos os que mais se aproximam do princípio 
da dignidade da pessoa humana e da cidadania, pois visam a reduzir 
as desigualdades entre as pessoas, ajustando os indivíduos as mais 
completas e dignas condições de vida.13  
 

No Brasil, além da Carta Magna de 1988, esta, como marco que representa o 

importante avanço no que se diz respeito aos direitos sociais e a reorganização de 

direitos e deveres, a Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS (1993) originam-se 

para reforçar políticas públicas de proteção social. 

A Lei Orgânica de Assistência Social, entendida como direito do cidadão e 

dever do Estado compõe o tripé da seguridade social e é destinada especialmente 

aos sujeitos que se encontram em situações de vulnerabilidade, risco pessoal e 

social, tem como finalidade garantir atendimento das demandas apresentadas pelo 

cotidiano das camadas empobrecidas através de ações do poder publico e da 

sociedade civil. 

 
A população, em situação de vulnerabilidade social, tem o direito de 
receber do Estado e da sociedade os mínimos sociais para uma vida 
digna, sem o que não se pode falar em cidadania. Essa política é, 
por isso, condição da sustentabilidade social do crescimento 
econômico, se integrada a outras que, no mínimo prazo possível, 
retire a mesma população da situação de vulnerabilidade e, 
emulativamente, lhe propiciem as condições de auto-suficiência.14 
 

Nesse aspecto, situamos a importância da contribuição do Serviço Social 

meio ao cenário de lutas por justiça para a obtenção de direitos. 

 
Nesse contexto de lutas e construções coletivas insere-se o Serviço 
Social, enquanto profissão interventiva e comprometida com os 
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interesses das classes populares, atuando como co-participante na 
construção de processos emancipatórios que produzam impactos na 
ação e construção de sujeitos sociais.15  
 

O Serviço Social enquanto profissão se legitima a responder as necessidades 

sociais desencadeadas pelo modo de produção vigente e tem como compromisso 

ético-político a defesa pelos direitos da classe trabalhadora, o enfrentamento da 

questão social e o fortalecimento das organizações sociais. 

 
Portanto, o perfil predominante do assistente social, historicamente, é 
o de um profissional, que implementa políticas sociais e que atua na 
relação direta com a população usuária. Por isso, os assistentes 
sociais, em seus diferentes locais de trabalho e enquanto sujeitos 
sociais organizados, dedicam-se ao processo de luta pela 
implementação das políticas públicas e pela universalização dos 
direitos sociais, direcionando sua prática profissional, para a defesa e 
ampliação da esfera pública em favor da coletividade. Evidenciam, 
portanto, a dramática situação das instituições sociais e dos 
municípios, que tentam se estruturarem para atender a população 
carente, com sérios limites e fragilidades.16  
 

O Assistente Social, ao se comprometer com o trabalho social desenvolvido 

com os usuários, conduz a participação e o envolvimento dos cidadãos a partir do 

entendimento do homem como sujeito de direitos e a partir da noção de cidadania 

estar relacionada à configuração dos indivíduos enquanto sujeitos sociais em 

constante transformação. 

 
Assim, os sujeitos sociais, enquanto foco de expressão privilegiada 
dos interesses da classe trabalhadora, expressa uma sociedade ativa 
e propositiva, vislumbrando a possibilidade de efetiva materialização 
de seus direitos e adquirir visibilidade as demandas e necessidades 
socialmente produzidas.17  
 

A categoria afigura-se como interlocutora apta a mobilizar as capacidades e 

as forças sociais, no dever de articular a população e certifica-la para obter 

transformações nas relações sociais. 

 
O compromisso do Serviço Social com a classe trabalhadora, não se 
esgota na sua afirmação, é preciso que esse seja mediado por 
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estratégias concretas e articuladas a capacidade de objetivá-lo por 
meio de estratégias de ação, orientada por uma direção social, que 
pressupõe a transformação social. Nessa perspectiva, os sujeitos 
não podem ser compreendidos tão somente como sujeitos que lutam 
por melhores condições de vida, mas também como produtores da 
historia, resultante de suas ações transformadoras.18  
 

Elencar o trabalho profissional do Assistente Social no campo jurídico, como 

intuito desta pesquisa, exige apresentar o seu trabalho na perspectiva de 

rompimento com a concepção de assistencialismo e a transição do reconhecimento 

da assistência como direito subjetivo público, declarada como dever do Estado. 

 
De fato, a sua invocação, tão-somente como direito subjetivo, não 
teria eficácia se não declarasse sua contrapartida como obrigação 
objetiva. Por isso também declara que a esse direito corresponde o 
dever estatal de assegurá-la.19  
 

Assim sendo, por meio da Lei Orgânica de Assistência Social, a Assistência 

Social representa a maioridade jurídica na história brasileira, e instaurou seu 

estatuto como política pública de Estado. 

Como descrito pelo autor em tela, 

 
A LOAS foi aprovada sob influência do CFESS, faculdades de 
serviço social, lideranças profissionais e gestores públicos de 
assistência social. Sob este aspecto, representa um marco na 
historia da assistência e da justiça social. Pela primeira vez, em um 
texto legal brasileiro, os excluídos aparecem como cidadãos, 
destinatários da norma, titulares de direitos e sujeitos do processo 
jurídico-político.20  
 

A categoria em seu conjunto dispõe do compromisso ético-político vinculado 

ao processo de aproximação á vida cotidiana dos usuários e se compromete 

organizar ações concretas que materializem os direitos humanos e sociais e não os 

coloque apenas como uma declaração de conquista. 

 
Garantir direitos, no atual contexto de negação e desmonte destes é 
um grande desafio que, no entanto, não o é somente para o Serviço 
Social, não sendo um dever deste garanti-los. Essa visão o colocaria 
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como um herói, dotado de poderes especiais para sozinho realizar tal 
tarefa, além de sucumbir e ofuscar a importante atuação dos 
movimentos e das lutas sociais a favor dos direitos, assim como do 
Estado, diante de seu dever constitucional.21  
 

A relação do Serviço Social com o Estado, no âmbito da área sociojurídica, 

mediada pelas políticas públicas para o enfrentamento da questão social se traduz 

em uma batalha cívica na historia da construção da sociedade nacional. 

Nessa conjuntura, a disputa social atravessa o cotidiano politico institucional, 

expressa a condição do contexto histórico dos sujeitos desafiando o Assistente 

Social nos mais diversos espaços sócio ocupacionais, na vertente contraditória entre 

manter a ordem social e a viabilizar direitos. 

 
[...] participando da criação e prestação de serviços que atendem ás 
necessidades sociais. Ora o Serviço Social reproduz-se como um 
trabalho especializado na sociedade por ser socialmente necessário: 
produz serviços que atendem às necessidades sociais, isto é, tem 
um valor de uso, uma utilidade social.22  
 

Conceitua-se o homem como ser em constante mudança. Dessa forma, a 

construção de alternativas para acesso aos serviços sociais e benefícios se 

concretiza de acordo com a realidade peculiar de cada sujeito, ou seja, o profissional 

de Serviço Social por meio do método dialético apreende a realidade e realiza a 

mediação entre entender a sociedade como totalidade e a articulação das relações 

sociais.  

Destarte, juntamente com uma rede interprofissional, o Assistente Social 

desenvolve o trabalho social no campo sociojurídico na perspectiva de formalizar a 

justiça e ligar os cidadãos ao acesso ás políticas públicas, tão quanto promover a 

garantia da proteção social no processo de democratização. 

 
O Serviço Social enquanto profissão e sua legitimação respondem as 
necessidades sociais derivadas do modo de produção vigente, tem 
um compromisso ético-político com a classe trabalhadora com o 
intuito de fortalecer a organização e os processos de resistência 
dessa classe para o enfrentamento da Questão Social e a defesa de 
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seus direitos e interesses, objetivando novos padrões de 
sociabilidade.23  

 

Nesse movimento, a superação de estigmas discriminatória, tanto quanto o 

posicionamento ético profissional são imprescindíveis, pois, através da 

heterogeneidade, pluralidade, singularidade de cada usuário, serão estabelecidos 

vínculos que permitirão articulação com os serviços de politicas publicas. 

As afirmações postas permitem explanar os desafios colocados á categoria 

profissional de Serviço Social para a garantia dos direitos sociais no campo 

sociojurídico. Para tal, é preciso realizar um resgate histórico para compreensão da 

relação entre viabilizar direitos sociais e atender as demandas exigidas pelo poder 

estatal nessa área. 

Segundo Fávero,  

 
O debate sobre a história do Serviço Social no campo sociojurídico a 
partir do cotidiano profissional e, particularmente, as construções 
históricas dessa profissão no Judiciário paulista e seus desafios 
remetem à reflexão sobre a relação entre demandas com as quais os 
profissionais se deparam diariamente, a precarização do trabalho e a 
necessária organização coletiva para fazer frente às condições 
adversas do labor cotidiano. E isso com o propósito de fortalecer o 
potencial que o Serviço Social tem para contribuir com o acesso à 
Justiça e aos direitos humanos e, no seu interior, os direitos sociais.24 

 

Como já abordado neste estudo, o espaço do judiciário se fez um dos 

primeiros campos de trabalho do Assistente Social e emergiu na esfera publica 

inicialmente no Juízo de Menores do Rio de Janeiro, chamado pelo Estado a 

contribuir para a aplicação de leis, diante do agravamento dos problemas 

relacionados à ‗‘infância pobre‘‘, ‗‘infância abandonada‘‘, incorporado á esta 

instituição para manter os controle social almejado pelo regime político da época. 

As transformações ocorridas na relação com o ‗‘jurídico‘‘ possibilitou a 

expansão da atuação do Assistente Social na elaboração do antigo Código de 

Menores, atualizado e substituído pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (1990).   
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   A partir das décadas de 1940 e 1950, os profissionais foram inseridos em 

ambientes como o Ministério Público, Defensoria Pública, Sistema Penal, 

delegacias, Poder Judiciário, Execuções Penais, Varas da Família, Infância e 

Juventude, entre outras, na defesa de direitos coletivos e ou/individuais. 

Embora o progresso tenha ocorrido sobre o reconhecimento da profissão no 

âmbito sociojurídico, é imprescindível destacar, 

 
Tais transformações dependem de os profissionais se indagarem e 
se posicionarem em relação às atividades que realizam no tempo 
presente e em que condições: em relação à ética profissional, às 
condições e relações de trabalho, à judicialização e à criminalização 
de expressões da questão social, às tentativas de uso desvirtuado do 
trabalho do assistente social para obtenção de provas testemunhais 
com vistas à responsabilização penal, e tantas outras questões e 
desafios com os quais os profissionais se deparam lá na ponta do 
exercício cotidiano de trabalho.25  

 

Logo, este espaço sócio ocupacional do Serviço Social brasileiro se faz como 

campo disposto a analisar a realidade social e as profundas contradições sociais 

apresentadas por ações judiciais alicerçadas pela desproteção e agravadas pela 

violência social cotidiana. 

 
Hoje, o rigor técnico é fortemente exigido, administrativa e 
judicialmente, e com a valoração ética estritamente subordinada à 
objetividade da ética constitucional e da ética profissional, com plena 
isenção, quando aos aspectos valorativos de crença religiosa, raça, 
cor, gênero e ideologia.26  
 

Pensar no universo jurídico remete á busca dos sujeitos permeados pela 

pobreza e pela violação de direitos humanos para o alcance de direitos que foram 

negados por instâncias estatais. 

Destinada á população que não possui recursos para arcar com as ações 

judiciais em busca da legalização de direitos, constata-se o sistema de assistência 

jurídica, como se observa o art.5º, inciso LXXIV: ‗‘O Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. ‘‘ 
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[...] a assistência jurídica gratuita e integral é devida ás pessoas que 
comprovem insuficiência de recursos para arcar com as despesas 
processuais e honorários advocatícios, esta isenção das custas 
processuais tem o fim de não prejudicar o próprio sustento da parte 
envolvida no processo e os de sua família.27 

 

Estabelecer o exercício profissional cotidiano na perspectiva de desenvolver 

ações interdisciplinares ao atender os indivíduos que recorrem á assistência jurídica 

exige o entendimento sobre os processos que apresentam particularidades da 

questão social.  

 
[...] e que essas expressões expõem violações de direitos, 
geralmente provocadas por situações estruturais e conjunturais — 
entendimento que pressupõe a análise crítica das dimensões que 
constituem esse processo de trabalho. Para isso, torna-se 
fundamental imprimir ao trabalho cotidiano a dimensão investigativa 
crítica, efetivando o processo de conhecimento da demanda que 
chega concretamente para o atendimento e a partir da qual a 
intervenção é desencadeada. E isso exige o domínio dos meios de 
trabalho, dos recursos materiais e, em especial, dos recursos 
teóricos, metodológicos, técnicos e éticos; exige processar o 
conhecimento da realidade social, seus movimentos, as correlações 
de forças e as suas possibilidades, tendo clareza da finalidade do 
trabalho. Ou seja, ter clareza do que é necessário conhecer, qual é a 
finalidade desse conhecimento, no interior das competências técnica, 
política e ética inerentes à área profissional, que revelam que 
profissão é essa e quem são os profissionais que a exercem.28  

 

É preciso frisar o comprometimento existente no enfrentamento de interesses 

divergentes e com a construção de uma nova cidadania na vida social.  

O Assistente Social insere-se nas ações definidas pelos contornos da 

Constituição e nas múltiplas políticas públicas na esfera estatal, por isso 

 
[...] é uma profissão que somente será bem exercida se tiver como 
diretiva o projeto ético-político, fundado em um ideal que supera a 
concepção meramente técnica, de modo a se capacitar, para 
formular respostas profissionais qualificadas, tecnicamente 
adequadas, face ás diversas expressões dos conflitos sociais; uma 
profissão comprometida com uma conduta eticamente irrepreensível, 
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lastrada em valores, que apontem para autonomia e a emancipação 
próprias da cidadania dos excluídos e dos pobres.29  

 

Neste sentido, é necessário refletir sobre a formação profissional dos 

assistentes sociais e as condições colocadas para a profissão na atualidade. 

As necessidades sociais das classes subalternas passam a exigir 

profissionais que não reproduzam o antigo Serviço Social conservador, 

principalmente nos espaços do sociojurídico que se apresenta como espaço 

permeado de contradições. 

A busca pela concretização de politicas sociais via ações judiciais 

representam a falha que existe na concretização de direitos de cidadania 

principalmente em tempos de fortes ações neoliberais por parte dos governos atuais. 

 
Em função da crise fiscal do Estado em um contexto recessivo, são 
reduzidas as possibilidades de financiamento dos serviços públicos; 
ao mesmo tempo, preceitua-se o ‗‘enxugamento‘‘ dos gastos 
governamentais, segundo os parâmetros neoliberais. Cabe 
entretanto indagar: o enxugamento do Estado para quem? 30 

 

A desproteção e fragilização social decorrentes do estado neoliberal tem 

evidenciado gradativamente o paradoxo entre a afirmação de direitos da sociedade 

brasileira e posições do trato da desigualdade social pelo espaço do judiciário. 

 
Entendemos, entretanto, que este ente estatal teria uma ação 
infinitamente mais impactante e transformadora nas relações sociais 
se agisse na prevenção dos conflitos sociais, detendo-se mais ao 
interesse coletivo do que ao despacho de ações ingressadas, via de 
regra de forma individual e por um reduzido segmento da população 
que conhece os seus direitos e possui condições de acessar o 
Sistema de Justiça. Se, por um lado, comemora-se o ingresso de 
ações judiciais que exigem a garantia de direitos, por outro, tem-se a 
realidade do esgotamento da capacidade de resposta a estas ações 
que tendem a ser, em larga escala, coincidentes, pelo Sistema de 
Justiça.31  
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É exatamente essa concepção de justiça social que defendemos, ou seja, o 

profundo conhecimento da realidade por parte dos profissionais que compõe a 

equipe do campo sociojurídico, para que através da perspectiva de totalidade a 

consciência do fenômeno que se refere ao agravamento da questão social seja 

desvelada. 

Através de Iamamoto, 

 
[...] articular a profissão e a realidade é um dos maiores desafios, 
pois entende-se que o Serviço Social não atua apenas sobre a 
realidade, mas atua na realidade. Nesta perspectiva, compreende-se 
que as analises de conjuntura – com o foco privilegiado na questão 
social -, não são apenas o pano de fundo que emolduram o exercício 
profissional; ao contrario, são partes constitutivas da configuração do 
trabalho do Serviço Social, devendo ser apreendidas como tais.32 
 

Para tanto, o Assistente Social se respalda no Código de Ética Profissional 

para defender os direitos humanos e a justiça social, como colocado em seu artigo 

2º, ―[...] defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do arbítrio e do 

autoritarismo.‖ 

Sendo assim, no dizer da autora, 

 
[...] torna-se fundamental o entendimento de direitos humanos como 
universais, indivisíveis, interdependentes e inter-relacionados 
(consoante art. 5º da Declaração de Viena, 1993). Implica 
reconhecê-los como um conjunto de direitos – civis, políticos, 
econômicos, sociais, culturais, incluindo também os direitos à 
solidariedade, à paz, ao desenvolvimento e a um ambiente sadio.33  
 

O desafio consiste na realização da práxis de acesso á justiça em seu amplo 

sentido e que as soluções dos problemas da população não sejam apenas 

identificadas. 

As questões não são apenas jurídicas, são questões políticas e sociais, 

carecendo articulação entre usuários, políticas públicas e que leis sejam de fato 

cumpridas. 

Além do mais, o Código de Ética Profissional do Assistente Social expressa 

em seu art. 5º, ‗‘Posicionamento em favor da equidade e justiça social, que assegure 
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universalidade de acesso aos bens e serviços relativos aos programas e políticas 

sociais, bem como sua gestão democrática.‘‘  

Importa reconhecer que é no centro das falhas das práticas jurídicas que o 

Assistente Social inscreve seu exercício profissional no campo jurídico. 

Portanto, fazer justiça social se constitui em trabalhar na construção de 

direitos humanos, superar a estigmas e materializar o Projeto Ético Político dos 

profissionais de Serviço Social e desenhar possibilidades no intuito de desenvolver 

um trabalho interdisciplinar, que se comprometa com a viabilização de direitos 

sociais. 

 
[...] não se trata de negar a importância ao acesso à justiça em seu 
sentido estrito. Entretanto, importa reconhecer que esta via não 
poderá dar conta, sozinha, do enfrentamento à questão social, que é 
histórica e estrutural, demandando um movimento maior que possui, 
junto à esfera pública, seu palco privilegiado de disputa. Desta forma, 
há que se empreender uma práxis de acesso à justiça em seu 
sentido amplo, sem uma análise reducionista e ingênua de que a 
justiça será outorgada pelo Estado, como um ator neutro e 
comprometido com o bem comum.34  
 

O compromisso do entendimento da realidade remete-se aos Assistentes 

Sociais inseridos no campo sociojurídico para que através do saber profissional os 

sujeitos tenham suas condições históricas levadas em consideração e sejam 

reconhecidos enquanto coletivo. 

A categoria profissional é incitada a contribuir para as práticas jurídicas e 

intervir nas expressões da questão social embasado no direcionamento ético-

político, assim sendo, cabe entender a necessidade de profissionais qualificados e 

críticos, que não sejam apenas executivos, mas que pesquisem e decifrem a atual 

realidade através do viés investigativo. 

À vista disso, salienta a precisão de um profissional que esteja consonante 

com a análise dos processos sociais, do movimento da sociedade para a 

compreensão dos acontecimentos presentes, das mudanças cotidianas para que se 

construam novos rumos na história de vida dos sujeitos sociais. 

Implica afirmar a relevância da capacitação continuada dos profissionais da 

área jurídica para que a qualificação do Assistente Social tão quanto da equipe 
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interdisciplinar esteja conciliada com os novos tempos, possibilitando ao exercício 

desses profissionais a formulação de propostas que ultrapassem o discurso 

genérico, possibilidades entre indivíduo e sociedade sejam trilhadas e a garantia de 

políticas sociais seja alcançada nesse campo permeado por histórias de injustiça e 

violência social. 

 

2.2 Processos de intervenção do trabalho profissional do Assistente Social 

 

No decurso da trajetória da profissão, o Serviço Social tem construído formas 

que expressam sua identidade profissional enquanto categoria e legitimado o 

método de construir conhecimento e desenvolver a intervenção no exercício 

profissional. 

O aumento da procura ao Poder Judiciário para a solução de conflitos e a 

complexidade em atender toda a demanda têm representado a imprescindível 

necessidade do entendimento sobre a atual conjuntura e a judicialização do 

contraste social. 

Nessa discussão, os desafios que se apresentam ao Assistente Social 

inserido ao contexto sociojurídico tem exigido continuamente o aprofundamento 

teórico-metodológico e ético-político ao desempenhar apontamentos para a 

transformação social apregoada pelo projeto profissional. 

O que se observa é a participação do trabalho profissional nas relações 

sociais no seu cotidiano, juntamente aos segmentos empobrecidos e 

subalternizados da sociedade, na defesa da cidadania e redemocratização.  

 
A profissão resulta de circunstâncias históricas definidas e se 
consolida na medida em que se constituem no país as Políticas 
Sociais e seus (precários e insuficientes) padrões de Proteção 
Social.35 

 

As demandas e particularidades do trabalho social se caracterizam através 

das condições materiais, sociais, políticas e culturais da vida da população, situando 

a categoria frente á projetos coletivos, programas, serviços que desenvolvam 

atividades para a viabilização de direitos sociais através da ação socioeducativa. 
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Como recorte deste estudo, pretende-se destacar a respeito da intervenção 

da profissão juntamente ao campo sociojurídico e salientar as dificuldades 

encontradas. 

É importante deixar claro que este campo se estabelece através da mescla de 

execução das instituições que fazem parte do Sistema Judiciário, Órgãos de 

Segurança, Sistema Penitenciário, Direitos Humanos, dentre outras que dispõe do 

trabalho profissional do Assistente Social. 

No contexto do jurídico o Assistente Social é chamado para colaborar nas 

decisões judiciais por meio de instrumentos específicos da profissão. Ao estudar 

determinada realidade social, o profissional se fundamenta na construção de laudos, 

pareceres, relatórios e através de instrumentos da comunicação oral, como 

entrevistas, atendimentos individuais/grupos, visitar domiciliar, entre outros. 

 A atividade realizada pela categoria é solicitada por ser identificada como a 

que mais se aproxima das mazelas oriundas da questão social e que possui 

capacidade para apreender a realidade social encontrada. 

 
É importante mencionar que, especificamente, a requisição dos 
profissionais de Serviço Social para intervir nas demandas que 
desembocaram no judiciário não se deu por acaso. É, na verdade, 
fruto de modificações transcorridas ao longo dos anos pela 
sociedade brasileira, passando pela redemocratização, pela crise 
econômico-social que aprofundou as desigualdades sociais, pelos 
avanços nos direitos proclamados pela Constituição Federal de 1988 
e pelas legislações subsequentes, e depois, contraditoriamente, com 
a conjuntura política instalada a partir dos anos 1990, com a ofensiva 
neoliberal em resposta à crise mundial do capital.36 
 

Como já situado em outro momento dessa análise, partimos do pressuposto 

de que direitos sociais são resultado da intensa mobilização social, uma vez que 

esse movimento de conquista pela regulamentação e efetivação dos direitos ocorreu 

de forma lenta e gradual nos mais diferentes países. 

A intervenção do Estado, em relação ás ações sociais sistematizadas ocorreu 

num campo contraditório, para o atendimento das necessidades básicas dos 

indivíduos por meio de politicas sociais e por outro direcionamento pela forma de 

manter o controle sob a classe trabalhadora. 
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Diante de tal histórico o Serviço Social se fixa juntamente na luta e 

organização dos sujeitos e se direciona aos processos de criação de condições 

essenciais para a reprodução social da vida dessa classe. 

Como expendido, o ordenamento jurídico originado da Constituição de 1988 

trouxe direitos individuais e coletivos  

 
[...] especialmente para aqueles que cotidianamente veem seus 
direitos violados pela impossibilidade de usufruir das necessidades 
fundamentais, como: alimentação, educação, saúde, habitação, 
segurança, dentre outras. Essa problemática da negação de direitos 
é tensionada pela onda neoliberal que se instalou no país, com o 
incentivo dos organismos internacionais que regulam a política 
econômica e interferem nas instâncias estatais, defendendo, por 
exemplo, a redução dos gastos públicos.37 
 

Na cena atual, a redução dos gastos públicos tem despertado a judicialização 

das políticas públicas de maneira constante e intensificado as manifestações da 

questão social que permeiam as relações no âmbito familiar, institucional, social e 

privado, ‗‘[...] o processo de judicialização merece destaque entre os assistentes 

sociais visto incidir diretamente sobre as formas de gestão da questão social.‘‘38  

 
Para uma atuação efetiva e de qualidade do trabalho dispensado por 
este profissional, é necessário o reconhecimento da questão social 
como objeto de intervenção, numa perspectiva de leitura crítica da 
realidade com a qual trabalha, identificando quais as condições 
materiais de vida dos indivíduos para que possam ser apresentadas 
respostas para o enfrentamento da questão social. 39  

 

O aumento da interferência das organizações de controle judicial sobre a 

pobreza se classifica entre proteção e defesa dos direitos de cidadania tão como 

para a repressão dos comportamentos penalmente puníveis. 

De tal modo, é possível constatar que a realidade em sua complexidade 

expressa uma série de desafios para a função jurisdicional do Estado, engrossando 
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os processos do Poder Judiciário em detrimento da falta do compromisso mais 

efetivo do poder estatal. 

Afirma-se 

 
Por isso, não é por coincidência que o Serviço Social tem nessa área 
uma longa história que acompanha sua inserção no Brasil. Na 
atualidade, é requisitado para atuar nos conflitos de toda a ordem, 
nos quais utiliza seu saber-poder e sua competência para desvendar 
as nuances dos conflitos sociais que têm determinações mais 
amplas.40 
 

Em consonância, através do entendimento de Yazbek, 

 
No conjunto desta ação profissional institucionalizada, o assistente 
social é reconhecido como o profissional da ajuda, do auxilio, da 
assistência, da gestão de serviços sociais, desenvolvendo uma ação 
pedagógica, distribuindo recursos materiais, atestando carências, 
realizando triagens, conferindo méritos, orientando e esclarecendo a 
população quanto a seus direitos, aos serviços, aos benefícios 
disponíveis, administrando recursos institucionais, numa mediação 
da relação: Estado, instituição, classes subalternas.41  

 

No que concerne à questão do saber e poder das profissões no espaço 

sociojurídico é importante considerar os aspectos históricos das mesmas, refletir 

sobre autonomia técnica e a relação com o planejamento na formulação de 

propósitos para atingir os objetivos do trabalho das áreas envolvidas no campo. 

 
Quando trabalham em equipes interdisciplinares, eles terminam 
estabelecendo uma relação que faz interface aos saberes de sua 
área de formação técnica, como exemplo aqueles que atuam nas 
instituições de Justiça: juízes, promotores, advogados, psicólogos, 
assistentes sociais e pedagogos.42  
 

As áreas de diversos saberes são dotadas de um saber específico e numa 

ação conjunta com a equipe interdisciplinar desenvolvem suas intervenções por 

meio da análise, do estudo e planejamento das ações que serão direcionadas aos 

indivíduos. 
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O momento de intervenção é um procedimento de alcance mais profundo 

para o profissional de Serviço Social, visto que, a este concerne além dos 

conhecimentos da própria profissão; cabe a apreensão sobre leis, estatutos, 

legislações, desvelamento da demanda que se apresenta no imediato, 

aprofundamento a respeito do sofrimento, dúvidas e inquietações que acometem a 

população e sua interferência no espaço judicial.   

Diante disso, o Assistente Social realiza sua práxis através da dimensão 

investigativa do saber profissional por meio de técnicas de pesquisa para obter 

elementos e conhecimento acerca dos determinantes que estão postos na 

problemática apresentada pelos usuários. 

Os instrumentos utilizados e as ações realizadas têm fundamento na ética e 

no compromisso com os sujeitos em todos os espaços sócio ocupacionais, mas no 

jurídico se fazem imprescindíveis, 

 
[...] visto que, ao sugerir uma determinada medida sobre uma 
situação de conflito, essa sugestão, quando acatada, o que em geral 
acontece, sela o destino das pessoas envolvidas nessas situações. 
Assim, podemos dizer que a autonomia profissional está presente, 
englobando a esfera do conhecimento, do saber, do poder e da ética, 
conferindo uma dimensão técnica com legitimidade ao exercício.43  
 

No trabalho profissional, as mediações entre a construção teórica, a projeção 

e a intervenção ocorrem de maneira complexa: buscam responder á questões muito 

concretas, sociais, econômicas e politicas de uma sociedade abrangente, diante de 

adversidades específicas. 

A identidade do Assistente Social é instituída pelos valores éticos, autonomia 

profissional, visão política e criticidade, proposto a regulamentar os direitos sociais.  

 
O exercício profissional dos assistentes sociais possui relevância 
pública e implicações éticas, provoca impactos significativos nas 
condições e nos modos de vida dos usuários pelo acesso às 
politicas, serviços, programas, projetos e benefícios sociais, para a 
construção do protagonismo social, e de mudanças nas condições 
sociais e econômicas, na direção de novas formas de sociabilidade.44  
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No ambiente jurídico, ainda que o Assistente Social atenda às solicitações 

exigidas pelo juiz, e responde-as através da apreensão da realidade e análise 

investigativa, sua autonomia para exercer suas funções se concretiza através do 

Código de Ética Profissional, e na Lei de Regulamentação da Profissão (Lei nº. 

8.662, de 7 de junho de 1993) – lei que dispõe sobre a profissão de Serviço Social, 

na qual se evidenciam as atribuições privativas da categoria profissional (CFESS, 

1993; BRASIL, 1993). 

A atuação se estabelece com a articulação do saber-poder nas relações de 

poder. O exercício profissional é apresentado através de relatórios, pareceres, 

laudos, isto é, sob a compreensão de determinados aspectos sociais para intervir 

nas ações judiciais, que são denominados instrumentos técnico-operativos do 

Serviço Social. 

A intervenção do Assistente Social sob a dinâmica da realidade se explica 

através da instrumentalidade do Serviço Social, e fundamenta-se como: 

 
[...] peculiaridade operatória, ao aspecto instrumental-operativo das 
respostas profissionais frente às demandas das classes, aspecto 
este que permite o reconhecimento social da profissão, dado que, 
por meio dele o Serviço Social pode responder às necessidades 
sociais que se traduzem (por meio de muitas mediações) em 
demandas (antagônicas) advindas do capital e do trabalho. Isto 
porque as diversas modalidades de intervenção profissional tem um 
caráter instrumental, dado pelas requisições que tanto as classes 
hegemônicas quanto as classes populares lhe fazem.45 
 

Ainda, segundo a autora, 

 
Reconhecer a instrumentalidade como mediação significa tomar o 
Serviço Social como totalidade constituída de múltiplas dimensões: 
técnico-instrumental, teórico-intelectual, ético-política e formativa 
(Guerra, 1997), e a instrumentalidade como uma particularidade e 
como tal, campo de mediações que porta a capacidade tanto de 
articular estas dimensões quanto de ser o conduto pelo qual as 
mesmas traduzem-se em respostas profissionais.46 
 

No processo de constituição de sua atuação nas instituições do contexto 

sociojurídico, a profissão revestiu-se de elementos específicos, identificando-se por 

sua competência social e técnica, a forma de expressar o mundo social por meio da 
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dimensão investigativa, sucedendo uma visão esclarecedora e subsídios sobre a 

situação estudada e auxiliando a decisão judicial.   

 
O assistente social tem a capacidade de intervir em ações concretas 
do cotidiano que atravessam as relações familiares e sociais. Nos 
seus estudos ele traduz o que viu, ouviu e observou, demonstrando 
nas suas sugestões as problemáticas que lhe são apresentadas in 
loco, num esforço para não destituir as possibilidades de acesso aos 
direitos dos indivíduos. Esses aspectos da ação profissional devem 
ser considerados, visto que o assistente social está sujeito às 
implicações éticas que suas ações podem desencadear, da mesma 
forma que tem propriedade para afirmar e materializar os princípios 
previstos no Código de Ética Profissional.47  

  

É por essa e outras razões que na área sociojurídica o Serviço Social é uma 

profissão reconhecida institucionalmente para observar, analisar e estudar a 

possibilidade do indivíduo em alcançar um determinado benefício ou um direito 

social, ou seja, direciona seu trabalho no acesso e garantia de direitos. 

Historicamente o conjunto das ações que os Assistentes Sociais desenvolvem 

no campo sociojurídico se fazem presentes desde a inserção do profissional ao 

Poder Judiciário. A intervenção social é imprescindível, firmada pelo sigilo 

profissional e objetivada pelo fundamento das condições de concessão de direitos. 

De fato,  

 
[...] o Serviço Social termina exercendo um poder entre a instituição e 
sobre as pessoas envolvidas no processo indicando alternativas. Não 
é raro que o Serviço Social seja a porta de entrada da população na 
acessibilidade à justiça, além de, nas situações em que é chamado a 
atuar, iniciar um estudo detalhado sobre a vida dos sujeitos e das 
famílias.48  
 

Hoje, a presença da categoria nessa área simboliza de maneira expressiva a 

insubstituível contribuição da profissão acerca das questões conjunturais que 

refletem sobre as desigualdades sociais, uma vez que cabe ao profissional contribuir 

no sentido de promover a aproximação do jurídico da consideração com a 

conjuntura de existência dos indivíduos. 
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Convém destacar algumas contradições existentes no universo jurídico e 

refletir a respeito desse espaço. Trata-se de buscar compreender a avalanche de 

mudanças que vêm ocorrendo cotidianamente, as transformações sociais e a própria 

função que tem sido destinada ao judiciário. 

Cabe considerar, 

 
Trata-se de um processo contraditório que avança com a expansão 
da atividade judicial e o declínio das politicas sociais. Portanto, se 
hoje assistimos a uma invasão da sociedade na justiça, isso ocorre 
porque o Poder Executivo tem se negado a assumir a 
responsabilidade com a efetivação dos direitos, conforma consta na 
nossa Constituição e nas leis infraconstitucionais.49  

 

Simultaneamente, o processo de informações sobre direitos e deveres chega 

de forma mais rápida aos cidadãos da era atual se comparados ao modelo de 

sociedade antiga. Diante disso, a presença da população aos espaços de orientação 

sobre como garantia desses direitos tem expandido. 

Esse fato representa a contradição existente na realidade cotidiana. Se por 

um lado as pessoas estão adquirindo cada vez mais consciência do que podem 

usufruir como direito, por outro, o aumento da demanda ás instituições jurídicas para 

legalização e execução de tarefas representam a desproteção do Estado aos grupos 

sociais. 

Assim, envolvido nesse contexto, juntamente com profissionais da área do 

direito e da psicologia, o Assistente Social desenvolve sua ação especializada para 

projetar ações e prever resultados que favoreçam as condições de vida dos sujeitos. 

 
Fica claro então, que através da Assistência Social e demais políticas 
sociais, o profissional do Serviço Social está correlacionado na busca 
de justiça social, onde se conquista o acesso da população à renda, 
emprego, educação, previdência social, entre outros.50  
 

O aprofundamento acerca da complexidade do campo de intervenções 

profissionais, entendida no prisma contraditório e tenso das relações sociais 
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capitalistas requer aproximação com a perspectiva de conhecimento e 

profissionalidade do Serviço Social. 

Nas palavras do autor, 

 
[...] o âmbito da intervenção profissional do assistente social 
constitui-se de infindáveis refrações da questão social 
multidimensionais, pode-se deduzir que este se apresenta 
atravessado por um enervamento de mediações onde se entrelaçam 
as refrações da ‗‘questão social‘‘, assumindo formas sociais 
matizadas por ações e reações dos segmentos envolvidos direta e 
indiretamente na trama da reprodução social da força de trabalho.51  

 

Desse modo, quando se aborda a intervenção profissional do Assistente 

Social principalmente nas instituições sociojurídicas, é inegável mencionar a 

complexidade existente nas estruturas organizacionais determinadas historicamente 

em suas posições de função social. 

As demandas dos cidadãos que procuram orientações sobre procedimentos 

legais para legalizar seus direitos estão condicionadas aos fenômenos sociais, não 

permitindo o intervir isolado e fragmentado, mas, a investigação e compreensão em 

sua essência, levando em consideração os significados, crenças, valores, atitudes. 

A busca pelo entendimento do modo de vida dos sujeitos exige aproximação 

com a população usuária. Nesse momento, ao criar laços de confiança com grupos 

sociais a articulação e comunicação necessita ser de maneira acessível, uma vez 

que o profissional não utilize de termos jurídicos complexos. 

Cada área do saber, Direito, Psicologia e Serviço Social desenvolve seu 

trabalho no esclarecimento de diretos, deveres e encaminhamentos para a 

resolução de conflitos sem que a complexidade da vida e do ser social seja perdida. 

Em consonância com a autora, ―O que observamos é que existe uma 

proposta entre as áreas de conhecimentos, pois trabalham com uma mesma 

finalidade, com a preocupação de oferecer um trabalho de qualidade à população.‖52  

Esta preocupação significa valorizar a ação interdisciplinar no sentido do agir 

dos profissionais estarem direcionados ao objetivo fundamental: a viabilização dos 

direitos humanos e sociais dos cidadãos, respeitando o universo de cada área. 
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Logo, pensar concretamente a resolução do conflito implica ter a 
perspectiva profissional de que o usuário possa reelaborar 
reinterpretar e ressignificar as expressões da questão social que 
estão produzindo e reproduzindo conflitos nas suas relações sociais 
e que, muitas vezes, contribuem (ou não contribuindo) para mantê-lo 
sob a tutela da justiça.53  

 

O Serviço Social, como as demais profissões, na medida em que se faz se 

refaz e se reconstroem nas relações, na sociedade, vão-se formalizando, 

reconstruindo e reorganizando suas práticas, muito embora nesse processo não 

sejam superados os limites das relações postas pelo capitalismo e pelas conjunturas 

sociopolíticas que vivenciam. 

A partir dessa perspectiva, a diversidade dos aspectos que permeiam a vida 

em comunidade exige por parte da equipe de profissionais do jurídico a cobrança 

dos órgãos e do poder executivo, os direitos dos cidadãos usuários para o acesso á 

bens e serviços garantidos legalmente. 

A intervenção profissional é realizada perante as situações apresentadas, tão 

quanto em forma de reivindicação ás instâncias responsável pela afirmação das 

mesmas. É preciso compreender que as questões que chegam representadas por 

processos e são solucionadas no âmbito extrajudicial não expressam apenas a 

realidade como um todo. 

 
A assistência judiciária é meio eficaz na garantia de direitos para a 
população e atuação profissional do Serviço Social deve ir além de 
única e exclusivamente à atuação de atendimento de solicitação, que 
a população traz para a instituição. É preciso ir além da burocracia 
do atendimento nos espaços de trabalho para compreender a 
realidade concreta as pessoas que buscam o Serviço Social no 
contexto sociojurídico.54  
 

 O crescimento do interesse da sociedade pelas questões que envolvem a 

justiça e o número de pessoas que demandam as instituições jurídicas procurando 

soluções para conflitos não resolvidos em outras instâncias sociais estão 

relacionados às transformações do mundo contemporâneo. 
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A situação de crise social e às consequências da modernidade no cotidiano 

da sociedade contribuiu para produzir novas necessidades sociais, levando a ciência 

do Direito a requerer o auxílio das ciências Humanas e Sociais, com o objetivo de 

acrescentar e amparar as decisões e os procedimentos jurídicos em situações nas 

quais o aporte teórico-metodológico do Serviço Social é necessário. 

 O Assistente Social como parte integrante da equipe interdisciplinar, contribui 

com seu conhecimento específico para a construção de novas alternativas de ação 

no campo sociojurídico e atua para a universalização da proteção social assim como 

para o fortalecimento dos grupos sociais enquanto sujeitos de direitos humanos e 

sociais. 

 
Assim, para seguir os preceitos do projeto profissional hegemônico, o 
profissional deve investir em sua formação cultural e critica, ter 
competência teórico-crítica, compromissos ético-políticos e ainda ter 
domínio de bases técnico-instrumentais para transcender as 
demandas solicitadas pelo mercado. Estas são as três dimensões 
constitutivas da intervenção profissional do Serviço Social, as quais 
possuem uma unidade, mas devem ser estudadas em suas 
particularidades.55  

 

O direcionamento do exercício da profissão exige observação da própria 

sociedade, dos movimentos sociais para o entendimento do aumento da 

pauperização. Nesse momento é imprescindível analisar as alterações que vêm 

ocorrendo no mundo do trabalho, no qual insere e/ou exclui os segmentos 

populacionais com os quais o Assistente Social trabalha em seu cotidiano. 

A intervenção profissional não deve ser de maneira isolada, mas associada 

ao conjunto das relações e condições sociais, pois, as possibilidades e os limites 

profissionais condicionam o caráter do trabalho realizado. 

A categoria possui capacitação e apropriação para intervir diante das 

desigualdades acentuadas pelo modo de produção capitalista. 

 
Os assistentes sociais realizam assim uma ação de cunho 
socioeducativo na prestação de serviços sociais, viabilizando o 
acesso aos direitos e aos meios de exercê-los, contribuindo para que 
necessidades e interesses dos sujeitos sociais adquiram visibilidade 
na cena pública e possam ser reconhecidos, estimulando a 
organização dos diferentes segmentos dos trabalhadores na defesa 
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e ampliação dos seus direitos, especialmente os direitos sociais. 
Afirma o compromisso com os direitos e interesses dos usuários, na 
defesa da qualidade dos serviços sociais.56 
 

O debate contraditório se explica na dinâmica dos processos sociais, se 

apresentando através do movimento do capital e dos direitos, valores, princípios que 

simbolizam a luta dos trabalhadores. 

Assim, o exercício profissional participa da possibilidade entre manter a 

sociedade de classes ou criar possíveis transformações através de estratégias 

político-profissionais. 

Para tal, é preciso que a dimensão investigativa realizada pelo Assistente 

Social seja executada de forma crítica e teoricamente fundamentada, articulada em 

defesa dos direitos sociais, seja nos espaços ocupacionais do poder executivo, da 

previdência, da saúde, da educação, da assistência social, etc. 

 
O exercício da profissão exige um sujeito profissional que tenha 
competência para propor, para negociar com a instituição os seus 
projetos, para defender o seu campo de trabalho, suas qualificações 
e atribuições profissionais. Requer ir além das rotinas institucionais 
para buscar apreender, no movimento da realidade, as tendências e 
possibilidades, ali presentes, passíveis de serem apropriadas pelo 
profissional, desenvolvidas e transformadas em projetos de 
trabalho.57  
 

O diálogo com as políticas públicas pautado na concretização dos direitos 

fundamentais dos usuários retrata uma forma de intervenção efetuada pelos 

profissionais de Serviço Social. 

A autonomia na práxis do Assistente Social se refere á atividade realizada 

pela categoria através dos instrumentais e técnicas para o exercício profissional. A 

competência e atribuições privativas são norteadas pelo projeto profissional e pelo 

Código de Ética da profissão. 

Dessa forma, o Conselho Federal de Serviço Social explana 

 
Art. 1°. A elaboração, emissão e/ ou subscrição de opinião técnica 
sobre matéria de SERVIÇO SOCIAL por meio de pareceres, laudos, 
perícias e manifestações é atribuição privativa do assistente social, 
devidamente inscrito no Conselho Regional de Serviço Social de sua 
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área de atuação, nos termos do parágrafo único do artigo 1º da Lei 
8662/93 e pressupõem a devida e necessária competência técnica, 
teórico-metodológica, autonomia e compromisso ético.58 
 

Ademais, dispõe de orientações sobre as condições dos recursos materiais e 

espaço físico para atendimentos individuais ou em grupo. Essa mesma resolução 

destaca a respeito do sigilo profissional e da elaboração de documentos do 

Assistente Social enquanto especificidade de Serviço Social. 

O significado do trabalho do Assistente Social no contexto jurídico e nos 

demais espaços ocupacionais não apresenta resultados automaticamente. Nesse 

processo, a intervenção é realizada juntamente com outras instituições, política de 

assistência, programas sociais, somado á profissionais de outras áreas. 

 
O desafio atual é tornar esse projeto um guia efetivo para o exercício 
profissional e consolidá-lo por meio de sua implementação efetiva. 
Para tanto, é necessário articular as dimensões organizativas, 
acadêmicas e legais que sustentam esse projeto com a realidade do 
trabalho cotidiano.59  

 

Essa perspectiva indica compreender o complexo das novas determinações e 

mediações essenciais para explanar o significado do Serviço Social inserido nas 

instituições sociojurídicas, tal como captar o direcionamento socialmente disposto ao 

Assistente Social nesse campo. 

A possibilidade do exercício e intervenção profissional contribuir para um novo 

direcionamento social emana da autonomia de que dispõe o Assistente Social 

resguardado pela legislação da profissão. 

Nas palavras da autora, 

 
Essa autonomia é dependente da correlação de forças econômica, 
política e cultural em nível societário e se expressa, de forma 
particular, nos distintos espaços ocupacionais construídos na relação 
com sujeitos sociais determinados: no Estado (no Poder Executivo e 
Ministério Público, no Judiciário e no Legislativo); nas empresas 
capitalistas; nas organizações político-sindicais; nas organizações 
privadas não lucrativas e nas instâncias públicas de controle 
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democrático (Conselhos de Políticas e de Direitos, conferências, 
fóruns e ouvidorias).60  

 

Nesses espaços ocupacionais a categoria profissional exerce suas atribuições 

e competências, fundamentada pela legislação do Serviço Social, referida 

anteriormente. A autonomia se concretiza nas ações do trabalho profissional no 

processo das relações sociais, frente ás necessidade dos cidadãos, condicionada á 

relação de poder na cena conjuntural. 

A dimensão da práxis social no terreno das tensões e contradições no campo 

jurídico exige a reflexão sobre os aspectos socioculturais e históricos sobre esse 

campo para não reprodução do aspecto de disciplina e controle social dos sujeitos. 

 Compreender a criação desse espaço como possibilidade de viabilizar 

judicialmente direitos sociais demanda reconhecer além da identidade profissional 

como parte da equipe técnica, reconhecer os sujeitos, dar visibilidade aos mesmos e 

incitar o fortalecimento dos grupos sociais. 

 
Isso requer tanto competência teórico-metodológica para ler a 
realidade e atribuir visibilidade aos fios que integram o singular no 
coletivo quanto à incorporação da pesquisa e do conhecimento do 
modo de vida, de trabalho e expressões culturais desses sujeitos 
sociais, como requisitos essenciais do desempenho profissional, 
além da sensibilidade e vontade políticas que movem a ação.61  
 

Esse é um desafio histórico e constante para o Serviço Social: compreender a 

multiplicidade das expressões de desigualdade na atualidade e instituir formas de 

resistência e de defesa dos direitos humanos e sociais, direcionado ás novas formas 

de sociabilidade. 

Nesse sentido, a participação do Assistente Social na trama da viabilização 

de direitos no espaço sociojurídico, por sua legitimação como prática qualificada e 

atribuições privativas está vinculada com a formulação e de políticas sociais 

universais. ‗‘Trata-se da reconstrução histórica, da reconciliação com a vida, com o 

movimento, fonte da própria vida62.‘‘  

                                                           
60

 IAMAMOTO, Marilda. O Serviço Social na cena contemporânea. In: CFESS : ABEPSS. Serviço 
Social: direitos sociais e competências profissionais. Brasília, DF, 2009. p. 32-33. Disponível em: 
<http://ava.unit.br/dokeos/conteudo/pdf/SS_Conteporaneidade.pdf>. Acesso em: 3 abr. 2017.  

61
 Ibid., p. 33. 

62
 MARTINELLI, Maria Lúcia. Serviço Social: identidade e alienação. São Paulo: Cortez, 2001. p. 152. 

http://www.abepss.org.br/arquivos/anexos/o-servico-social-na-cena-contemporanea-201608060403123057450.pdf
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Defere-se que a intervenção dos profissionais de Serviço Social na esfera do 

sociojurídico se materializa na construção da particularidade profissional através das 

possibilidades e limites de sua ação. 

A este respeito significa destacar a importância da elaboração dos elementos 

estabelecidos para a intervenção sob a perspectiva teórico-metodológica e política, 

direcionada para a transformação das relações sociais. 

O Assistente Social é o profissional que possibilita colaborar para a ampliação 

de estudos e pesquisas que condizem aos direitos dos grupos subalternos, o 

acúmulo do capital - divisão de classes e o acirramento das expressões da 

desigualdade social. 

À categoria cabe formação crítica e qualificada, pois, a repercussão do 

trabalho profissional quando não representada pelo teoricismo e conservadorismo 

possui notável resultado na vida de mulheres e homens que buscam a concretização 

de seus direitos e pela proteção social. 

Desta forma, trabalhar na área do Serviço Social no contexto jurídico sob a 

ótica do processo investigativo fundamentado pela produção do conhecimento do 

movimento complexo da realidade, significa afirmar respostas ao plano do imediato 

– garantir acesso às políticas públicas – quanto na proposta de conscientização dos 

usuários e fortalecimento da organização dos segmentos excluídos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 A UNIDADE AUXILIAR CENTRO JURÍDICO SOCIAL E A 

POPULAÇÃO ATENDIDA NA COMARCA DE FRANCA/SP 
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3.1 Apresentando a Unidade Auxiliar Centro Jurídico Social e as demandas 

sociais dos usuários 

 

O cenário de estudos desta pesquisa é a Unidade Auxiliar Centro Jurídico 

Social, campus de Franca/SP, e a identificação do significado do trabalho realizado 

por esta com a população. 

Dessa maneira torna-se importante contextualizar a respeito do universo no 

qual o estudo foi realizado. 

Caracterizada por ser a 9ª cidade maior do interior de São Paulo, Franca é 

conhecida como a Capital Nacional do Calçado. O cenário urbano é representado 

pela economia do setor calçadista, produção de café, curtumes, entre outros. 

Como tradição do município, a cidade se destaca pela história do basquete, 

pois, nessa modalidade esportiva, o clube francano é o que adquiriu mais títulos. 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, através da 

pesquisa realizada no ano de 2016, a população estimada é de 344.704 habitantes. 

Pode-se considerar o crescimento contínuo devido à intensa atividade econômica e 

com isso alterações da estrutura social da cidade. 

Significativamente a cidade de Franca está localizada na região nordeste do 

estado de São Paulo, onde o campus da ‗‘Universidade Estadual Paulista ―Júlio de 

Mesquita Filho‘‘ – UNESP Franca, está instalado. 

Em 1962, denominada Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Franca, 

dispunha de ensino superior isolado. Em 1968, suas instalações foram transferidas 

para o Colégio Nossa Senhora de Lourdes – caracterizado como monumento 

histórico da cidade com 110 anos de existência.  No ano de 1976 que a instituição 

se incorporou à UNESP, juntamente com demais institutos. 

A Faculdade de Ciências Humanas e Sociais – UNESP Franca oferece os 

cursos de Direito, História, Relações Internacionais e Serviço Social.  

Como marco importante, o Programa de Pós Graduação em Serviço Social foi 

implantado na universidade na década 1992, marcado por ser o único programa 

gratuito do Estado de São Paulo e formar de maneira pública, discentes que 

pretendem se inserir na docência. 

A universidade recebe pessoas de todo território nacional. O programa de Pós 

Graduação contribui para o aperfeiçoamento profissional tão como na formação de 
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pesquisadores, supervisores, docentes, incentivando a pesquisa e a produção 

científica do curso de Serviço Social. 

 
A área de concentração da pós-graduação em Serviço Social é 
‗‘Serviço Social – trabalho e sociedade‘‘. Dessa maneira, as 
dissertações e teses do curso stricto sensu privilegiam estudos sobre 
a realidade brasileira, a desigualdade social e as maneiras de 
enfrentamento das manifestações da questão social na sociedade, 
em busca da formação por um profissional crítico e propositivo.1 

 

O programa recebe inclusive candidatos de outras áreas que possuem 

interesse à subárea das Ciências Sociais Aplicadas. Trata-se de sujeitos envolvidos 

com questões da sociedade, sejam educacionais, políticas, culturais e sociais, que 

permeiam as expressões da questão social e buscam qualificação para intervenção 

em organizações governamentais assim como não governamentais. 

Além disto, a cidade de Franca é demarcada pela qualidade das faculdades 

de Direito, pois, além do curso ser ministrado na UNESP, há outras duas faculdades 

que oferecem o mesmo, sendo uma de iniciativa privada e a outra municipal. Desse 

modo, há disposição de atendimentos jurídicos gratuitos nessas universidades, tanto 

quanto na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). 

Esses locais recebem a população que não possui condições de arcar com as 

despesas advocatícias. Entretanto, a Unidade Auxiliar Centro Jurídico Social, 

localizada na UNESP campus Franca ocupa lugar de destaque nesse quesito, pois é 

o único local que oferece atendimento sociojurídico interdisciplinar, por meio de 

profissionais de Direito, Psicologia e Serviço Social. 

O Centro Jurídico Social, Unidade Auxiliar da Faculdade de Ciências 

Humanas e Sociais, foi criado em 23 de maio de 1990 e oficializado em 26 de Junho 

de 1992, conforme a resolução UNESP nº 34. 

A iniciativa ocorreu por parte de alguns professores do curso de Direto e 

Serviço Social na década de 1988 e que se concretizou em 1990. 

Inicialmente, a articulação dos departamentos dos cursos de Direito e Serviço 

Social receberam o apoio da direção da universidade, resultando em 1990 no Centro 

Interdepartamental – Setor Jurídico Social, destinado ao atendimento jurídico social 

à população considerada economicamente carente. Em 1992, a instituição foi 

intitulada como Unidade Auxiliar Centro Jurídico Social. 

                                                           
1
 Unesp apud OLIVEIRA, Nayara Hakime Dutra. Recomeçar: família, filhos e desafios. São Paulo: 
Ed. UNESP; São Paulo: Cultura Acadêmica, 2009. p. 112. 
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Os objetivos da instituição não se limitam em orientar os cidadãos sobre seus 

direitos, mas, é um campo privilegiado para os alunos ao oferecer formação ético-

técnico-profissional dos estudantes selecionados para estagiar. 

A integração entre o curso de Direito e de Serviço Social para o atendimento 

da população se fez necessária devido às demandas apresentadas não apenas nas 

questões judiciais, mas também em seus aspectos sociais. 

Ademais, a necessidade em unir as duas áreas do conhecimento decorreu 

devido à formação profissional dos estudantes dos referidos cursos, fazendo com 

que os mesmos se mobilizassem para a implantação do acompanhamento e 

orientação das atividades de estágio e para a aproximação com a comunidade 

através do processo de trabalho oferecido pela prestação de serviços 

interdisciplinar.  

 
O Centro Jurídico Social é também um espaço de formação 
profissional, atendendo o tripé ensino-pesquisa-extensão, 
constituindo-se em um campo de estágio privilegiado para os alunos 
dos cursos de Direito e Serviço Social da Unesp Franca.2  

 

A capacitação profissional realizada pela Unidade é oferecida através do 

estágio supervisionado e pela extensão universitária que permite aos estagiários 

estabelecer contato com a realidade da comunidade através dos projetos 

desenvolvidos pelo Centro Jurídico. 

O estágio supervisionado interdisciplinar possibilita a troca de saberes, 

respeitando a especificidade de cada área. Os estagiários desenvolvem importante 

participação no processo de orientar os cidadãos que necessitam de informações, 

pois, muitos dos usuários desconhecem seus direitos e as maneiras de reivindica-

los. 

Acerca da extensão universitária, esta pode ser compreendida como um dos 

principais elos de aproximação com os cidadãos, pois, através de estudos, 

pesquisas, análise da dinâmica social e vivências, apresentadas pelos sujeitos é 

possível estabelecer a integração do ensino e pesquisa que poderão ser 

transmitidos para os mesmos.  

Enquanto campo privilegiado, visto que, atende ao tripé da universidade, o 

Centro Jurídico Social caracteriza-se por oferecer, 

                                                           
2
 OLIVEIRA, Nayara Hakime Dutra. Recomeçar: família, filhos e desafios. São Paulo: Ed. UNESP; 
São Paulo: Cultura Acadêmica, 2009. p. 113. 
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[...] atividade de ensino através do estágio supervisionado e seu 
processo de orientação/ acompanhamento técnico-metodológico; 
desenvolve a pesquisa acadêmico- científica através de trabalhos de 
conclusão de curso, pesquisas de iniciação científica, dissertações 
de mestrado e teses de doutorado; e configura-se como extensão 
universitária mediante a prestação de serviços através do 
atendimento sociojurídico à população da comarca de Franca.3 

 

No tocante ao ensino teórico-prático na Unidade Auxiliar, o estágio 

supervisionado está diretamente ligado a uma das principais características do 

surgimento da Instituição, pois, desde seu advento já havia a preocupação a 

respeito da formação profissional dos alunos. Os profissionais da área do Serviço 

Social, Direito e Psicologia têm como exercício fundamental a orientação das 

atividades elaboradas pelos estagiários. 

A instituição dispõe de autonomia na organização do trabalho e, entendida 

como importante campo de formação profissional se direciona para a capacitação 

técnico-profissional.  

 
Dessa forma, promove estudos, pesquisas sobre os direitos do 
homem, cultura e cidadania, infância e juventude, do consumidor, da 
proteção e meio do meio ambiente e do patrimônio artístico e cultural 
e demais áreas relativas à assistência social, para a concretização 
de seus objetivos principais.4  
 

 O compromisso dos profissionais do Centro Jurídico Social com o estágio 

supervisionado solidifica-se através da pesquisa acerca da realidade social. Esta 

atividade é entendida como significativo meio para a o entendimento do cotidiano 

dos sujeitos e possível construção de propostas de trabalho no impulso de 

realização de mudanças para a vida dos mesmos. 

Neste seguimento, de acordo com dados construídos pela Instituição, 

observa-se a construção de pesquisas e trabalhos científicos envolvendo a Unidade 

Auxiliar. Tais publicações foram divididas em anais, capítulos de livros, e-books, 

dissertações de mestrado, trabalhos de conclusão de curso, artigos. Buscou-se 

explanar os trabalhos publicados no período do ano de 2013 á 2016 realizados por 

estagiários e profissionais da Unidade, totalizando 32 publicações no período citado. 

                                                           
3
 OLIVEIRA, Cirlene Aparecida Hilário da Silva. Introdução. In: ______.; JOSÉ FILHO, José. (Org.). 
Trabalho interdisciplinar: construindo saberes. Franca: Ed. UNESP/FHDSS, 2010. p. 9. 

4
 OLIVEIRA, Nayara Hakime Dutra. Recomeçar: família, filhos e desafios. São Paulo: Ed. UNESP; 
São Paulo: Cultura Acadêmica, 2009. p. 113. 
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Em outras palavras, o domínio teórico-metodológico só apresenta eficácia 

quando associado à pesquisa que aborde a realidade, ou seja, as manifestações 

históricas particulares que envolvem a vida cotidiana da população usuária e os 

desafios para a concretização do trabalho profissional na instituição. 

As pesquisas e publicações realizadas representam a Unidade Auxiliar como 

laboratório de estudos, associada à construção do conhecimento interdisciplinar. 

Ainda assim, com relação à extensão universitária, esta se caracteriza como 

etapa educativa, cultural e científica, ligando o ensino e a pesquisa de forma 

indissociável, e possibilita a relação transformadora entre o meio acadêmico e a 

sociedade civil. 

 
A extensão não se reduz, portanto, a um laboratório ou 
supermercado de prestação de serviços definidos pela estrutura 
técnica ou burocrática da universidade, impostos à população de 
cima para baixo, à revelia dos interesses e necessidades dos 
diferentes segmentos a que se dirige. Nem pode ser uma 
‗‘substituição‘‘ de responsabilidades afetas ao poder público 
municipal/ estadual.5  

 

Em vista disso, uma das particularidades da extensão é o atendimento ás 

demandas sociais através de projetos e atividades de ensino e pesquisa, permitindo 

expandir as fronteiras da universidade e alargando a dimensão pública do ambiente 

universitário, que deve ser de utilização da comunidade. 

As atividades dos programas de extensão retratam as parcerias com outras 

instituições e devem dar espaço aos usuários por meio de suas prioridades 

identificadas, estabelecendo o atendimento das demandas apresentadas pelos 

mesmos. 

A Unidade Auxiliar prioriza a prestação de serviços à população usuária 

desde o início de sua trajetória, objetivando atender suas necessidades 

sociojurídicas, por intervenção dos estagiários, sob orientação dos profissionais. 

Para fazer parte da equipe da instituição, os alunos interessados em realizar o 

estágio supervisionado no Centro Jurídico Social participam de um processo seletivo 

dividido em etapas. 

                                                           
5
 OLIVEIRA, Cirlene Aparecida Hilário da Silva. Introdução. In: ______.; JOSÉ FILHO, José. (Org.). 
Trabalho interdisciplinar: construindo saberes. Franca: Ed. UNESP/FHDSS, 2010. p. 11. 
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Atualmente, juntamente com a equipe de profissionais, há 18 estagiários do 

curso de Direito, 6 estagiários do curso de Psicologia e 6 estagiários de Serviço 

Social no Centro Jurídico Social. 

 
Os estagiários são inseridos no campo a partir de um processo 
seletivo composto por avaliação teórica e metodológica, dinâmica de 
grupo, entrevista individual/ e ou grupal. Os trabalhos são 
desenvolvidos mediante o código de ética de cada categoria 
profissional.6  

 

Segundo os dados estatísticos da Unidade Auxiliar, foram registrados no ano 

de 2016, aproximadamente 1.687 atendimentos psicosociojurídicos diretamente na 

instituição. 

Em relação aos diferentes projetos desenvolvidos pela Unidade, com 

finalidade da prestação de serviços de extensão à comunidade se divide atualmente 

em:  

 ●CENTRO JURÍDICO SOCIAL: ESPAÇO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

– O trabalho desenvolvido nesse projeto condiz em estagiários oferecerem 

atendimento e orientação aos usuários que procuram a Unidade, encaminhando os 

processos judiciais e quando necessário, acompanhar os mesmos até seu deslinde, 

após recursos cabíveis. 

●INCLUSÃO PREVIDENCIÁRIA – Objetiva divulgar os benefícios 

previdenciários junto á população em geral, na perspectiva de que a inclusão 

previdenciária é um grande passo para a inclusão social. Prioriza as divulgações em 

escolas, para alunos do ultimo ano de ensino médio e cursinhos, tendo em vista que 

os mesmo estão iniciando sua vida laborativa, e, portanto, além de serem 

multiplicadores do conhecimento (educação previdenciária), poderão já aproveitá-lo 

em causa própria. 

●ORIENTAÇÃO SOCIOJURÍDICA ITINERANTE – Tem como intuito contribuir 

com o acesso à justiça à população economicamente carente, levando aos bairros 

periféricos o mesmo atendimento realizado no Centro Jurídico Social. O trabalho é 

realizado através de parcerias com associações de moradores e entidades, como o 

Abrigo Provisório e a APAE. O projeto contribui para o acesso à justiça, o 

                                                           
6
 OLIVEIRA, Nayara Hakime Dutra. Recomeçar: família, filhos e desafios. São Paulo: Ed. UNESP; 
São Paulo: Cultura Acadêmica, 2009. p.118. 
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conhecimento de direitos sociais relativos às áreas cível e previdenciária, bem como 

a propositura de ações processuais. 

●ARTE DE SER MULHER: PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DA 

VIOLENCIA DOMÉSTICA NA PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR – este projeto 

tem como objetivo esclarecer os direitos das mulheres atendidas na Unidade 

Auxiliar, possibilitando o efetivo acesso à justiça. Através dos atendimentos 

realizados procurar a identificar a problemática apresentada, num processo de 

apreensão da realidade social, econômica e jurídica das usuárias e seus familiares, 

para a prestação de atendimento jurídico e acompanhamento social.  

●OFICINA DA FAMÍLIA: UMA ANÁLISE INTERDISCIPLINAR SOBRE A 

EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS DOS IDOSOS – Este projeto desenvolve-se por meio 

da divulgação e ampla informação, a fim de prover às famílias que participam da 

assistência interdisciplinar, estimulando a prevenção de preconceitos e estimulando 

o respeito, à conivência e à reciprocidade entre as gerações. Visa a garantia dos 

direitos de cidadania da pessoa idosa. 

●FALAR DE FAMÍLIA: É FAMILIAR – Realiza um trabalho social por meio de 

oficinas, reuniões temáticas e visitas domiciliares com as famílias de instituições de 

educação infantil, nas regiões periféricas da cidade de Franca/SP, no tocante às 

necessidades sociais que as mesmas possuem no cotidiano da vida familiar. 

●MEDIAÇÃO FAMILIAR E ENCONTRO DE PAIS: PROCESSOS 

CONVERSACIONAIS – Visa oferecer atendimento em mediação com a finalidade de 

reduzir o desgaste emocional dos envolvidos, preservar os vínculos relacionais e 

propiciar a pacificação social.  

Através dos projetos de extensão citados anteriormente, é possível identificar 

o Centro Jurídico Social como um dos principais elos entre a universidade e a 

comunidade quando se observa o número de atendimentos realizados – estes 

representam também a grande procura pela Unidade Auxiliar como o seu significado 

na rede institucional do município de Franca. 

 
Como Unidade Auxiliar, o Centro Jurídico Social é um espaço 
privilegiado para o cumprimento do papel social da universidade, 
através da assistência sociojurídica e o consequente acesso á 
defesa e reivindicações dos direitos dos cidadãos.7 

 

                                                           
7
 OLIVEIRA, Cirlene Aparecida Hilário da Silva. Introdução. In: ______.; JOSÉ FILHO, José. (Org.). 
Trabalho interdisciplinar: construindo saberes. Franca: Ed. UNESP/FHDSS, 2010. p. 13. 
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Dessa forma, o Centro Jurídico Social como instituição extensionista, situado 

na academia, de forma autônoma, se caracteriza por desenvolver atividades 

juntamente com a comunidade economicamente carente que necessita de 

atendimento para o acesso à justiça, encaminhamentos e acompanhamentos 

sociais, representando uma forte possibilidade de inserção social por meio da 

extensão universitária. 

Entende-se, como ação dos profissionais da instituição: 

 
[...] atender a população economicamente vulnerabilizada, que 
necessite de orientação, atendimento e acompanhamento 
sociojurídico.  
Além disso, busca-se através da reflexão, que os usuários tenham 
conhecimento de seus direitos e responsabilidades como cidadãos, 
sensibilizando-os enquanto sujeitos do processo político, econômico, 
social e jurídico.8  

 

Cabe refletir: se a justiça existe para ser acessível de maneira integral, por 

que algumas pessoas não possuem acesso à mesma? 

Ainda que a ideia de democracia e cidadania tenha se constituído em 

premissa social e política inelutável, é preciso reconhecer o número de pessoas que 

não têm acesso à justiça, acompanhamento social e estão distantes das práticas de 

cidadania. 

Espaços de trabalho profissional como a Unidade Auxiliar Centro Jurídico 

Social têm se originado para interceder e exprimir respostas na esfera da 

competência em minimizar a contradição do acesso à justiça pelos grupos sociais. 

O propósito da instituição enquanto campo de formação profissional dos 

alunos dos cursos de Direito, Psicologia e Serviço Social é constituir-se como 

mecanismo para os usuários se reconhecerem enquanto sujeitos de direitos e 

deveres, na perspectiva interdisciplinar e transmissão de saberes. 

Os atendimentos realizados não se restringem aos prestados na Unidade 

Auxiliar, sendo desenvolvidos também nos projetos de intervenção sociojurídica. 

Para uma reflexão acerca do envolvimento dos alunos estagiários com a 

pesquisa e a extensão, faz-se necessário abordar alguns pontos centrais no 

processo de formação no qual reflete diretamente nas ações e perfil dos futuros 

                                                           
8
 PINTO, Rafael dos Santos; SILVA, Raquel Renzo da; ROSA, Rosenete Gonçalves. A formação 
profissional na Unidade Auxiliar Centro Jurídico Social. In: OLIVEIRA, Cirlene Aparecida Hilário; 
JOSÉ FILHO, Mário.  (Org.). Trabalho Interdisciplinar: Construindo Saberes. Franca: Ed. 
UNESP/FHDSS, 2010. p. 23. 
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profissionais. Dentro disso é preciso aprofundar sobre a construção do saber prático 

dentro das atividades de extensão. 

A crise do ensino jurídico e do aspecto metodológico ainda são presentes nas 

universidades. Esta crise é oriunda da dogmatização do conhecimento jurídico tanto 

quanto pela marginalização das técnicas profissionais muitas vezes reproduzidos 

pelo corpo docente. 

Esta realidade possibilita compreender que o estágio supervisionado da 

Unidade Auxiliar Centro Jurídico Social oportuniza uma das atividades fundamentais 

à formação profissional dos discentes, a troca de saberes interdisciplinar e 

orientações advindas da supervisão de estágio. 

De acordo com a Lei 17.788, de 25 de setembro de 2008, em seu art.1º 

dispõe: 

 
O estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no 
ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho 
produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular 
em instituições de educação superior.9  
 

Considerado atividade curricular, estabelece além da descrição considerada 

acima, aproximação efetiva do estagiário com a realidade da sua área de atuação, 

como a possível relação teoria-prática, essencial à construção de conhecimento e da 

identidade profissional. 

Em relação à formação profissional em Serviço Social, há uma preocupação 

constante a respeito do ‗‘ensino da prática‘‘. Essa inquietação está atrelada ao 

estágio supervisionado enquanto processo de ensino-aprendizagem e atividade 

curricular obrigatória da área. 

Esse procedimento desencadeia a troca de experiências entre os sujeitos 

envolvidos processo: estagiário e supervisor, assim como possíveis construções e 

capacitação do aluno para o exercício do trabalho profissional. 

Por intermédio da supervisão ocorrem importantes momentos de reflexão, 

acompanhamento e fundamento no plano de estágio – criado entre unidade de 

ensino e campo de estágio. 

                                                           
9
 PINTO, Rafael dos Santos; SILVA, Raquel Renzo da; ROSA, Rosenete Gonçalves. A formação 
profissional na Unidade Auxiliar Centro Jurídico Social. In: OLIVEIRA, Cirlene Aparecida Hilário; 
JOSÉ FILHO, Mário.  (Org.). Trabalho Interdisciplinar: Construindo Saberes. Franca: Ed. 
UNESP/FHDSS, 2010. p. 36-37. 
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A atividade de estágio como espaço de aprendizagem é fundamental para a 

elaboração do domínio da dimensão técnico-operativa e na relação da teoria e 

prática. 

 
Como atividade, o estágio supervisionado se caracteriza de modo 
geral, como: 

 Atividade curricular obrigatória com exigência de carga horaria 
mínima para o Serviço Social e opcional para o Direito; 

 Processo de Ensino-aprendizagem profissional realizado no 
contexto de trabalho; 

 Exercício de habilidades técnicas profissionais em diversos 
espaços de trabalho; 

 Espaço de execução de atribuições profissionais; 

 Espaço de formação, capacitação pessoal e profissional.10  
 

Nesse sentido, além da dimensão educativa do estágio e da supervisão, a 

possibilidade de tomar decisões frente às situações do cotidiano requer 

acompanhamento do profissional de sua área específica de trabalho. 

A participação direta do aluno estagiário diante da realidade da vida dos 

usuários demanda referencial teórico e criticidade. 

No conjunto das atividades desenvolvidas pelos estagiários destaca-se o 

estudo, a pesquisa, o atendimento à população, elaboração de documentos, 

participação em reuniões, supervisão individual e grupal. 

Cabe ao estagiário do curso de Serviço Social realizar atendimento 

sociojurídico, entrevista socioeconômica, através do instrumental elaborado por 

profissionais da Unidade Auxiliar (ANEXO C), estudo social, relatório social, assim 

como, quando necessário, visita domiciliar e institucional e encaminhamentos. 

As atividades e os atendimentos realizados envolvem os estagiários das três 

áreas: Direito, Serviço Social e Psicologia, visando intercâmbio e integração dos 

saberes. 

A ação interdisciplinar oferece abertura à compreensão de aspectos ocultos 

das áreas envolvidas, além de agregar conhecimento e outras perspectivas de 

apreender o movimento da realidade. 
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 PINTO, Rafael dos Santos; SILVA, Raquel Renzo da; ROSA, Rosenete Gonçalves. A formação 
profissional na Unidade Auxiliar Centro Jurídico Social. In: OLIVEIRA, Cirlene Aparecida Hilário; 
JOSÉ FILHO, Mário.  (Org.). Trabalho Interdisciplinar: Construindo Saberes. Franca: Ed. 
UNESP/FHDSS, 2010. p. 38. 
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Nesse sentido, estágio na UACJS busca a aquisição de novos 
conhecimentos no que se refere à relação teoria/prática, 
instrumentais, metodologias e quanto à produção de novos 
conhecimentos relacionados à vivência da prática profissional e à 
troca de saberes e experiências com os profissionais, desvelando as 
expressões da questão social, através da horizontalidade, respeito, 
diálogo, entre os diversos sujeitos históricos.11  
 

A proposta de realizar o trabalho interdisciplinar desafia os distintos 

profissionais a reconhecerem as outras áreas do saber tão necessárias quanto as 

que dominam. Essa interlocução é inevitável no universo do conhecimento e quando 

aliada á mútua compreensão e respeito pode propiciar qualidade no atendimento á 

defesa dos direitos da população usuária do serviço sociojurídico. 

Nessa perspectiva, efetivar a interdisciplinaridade demanda uma postura 

profissional embasada nos princípios éticos de cada profissão, ao desenvolver suas 

ações no cotidiano e se utilizar da diversidade de conhecimentos acerca de 

determinada realidade social. 

No desenvolver da rotina diária é que as condições de vida se transformam e 

consolidam. Diante disso, a práxis oportuniza realizar uma análise de conjuntura 

acerca das relações sociais existentes. Nesse momento, os referenciais teóricos 

adotados para realizar essa atividade tem relevante significado. 

O contato estabelecido entre profissional e o estagiário faz com que esse 

aprofunda seus conhecimentos sobre as demandas a serem trabalhadas e entenda 

a relação teoria – prática ao se aproximar e se aprofundar sobre as questões da vida 

dos sujeitos. 

Esse momento singular no processo de formação profissional proporciona o 

desenvolvimento da postura ética, construção da identidade profissional, utilização 

de instrumentais e técnicas, ou seja, estabelecimento da autonomia, 

responsabilidade, comprometimento com os usuários. 

Embora existam barreiras para a construção da identidade profissional na 

fase de formação, o estágio pode ser entendido como importante espaço para 

desenvolver-se a postura ético-política, tão quanto de o discente constituir-se 

enquanto ser humano. 
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 PINTO, Rafael dos Santos; SILVA, Raquel Renzo da; ROSA, Rosenete Gonçalves. A formação 
profissional na Unidade Auxiliar Centro Jurídico Social. In: OLIVEIRA, Cirlene Aparecida Hilário; 
JOSÉ FILHO, Mário.  (Org.). Trabalho Interdisciplinar: Construindo Saberes. Franca: Ed. 
UNESP/FHDSS, 2010. p. 39. 



77 
 

O estágio proporciona a aquisição de novos conhecimentos no que 
se refere à relação teoria-prática, instrumentais, metodologias, e 
quanto á produção de novos conhecimentos relacionados á vivencia 
da pratica profissional e à troca de saberes e experiências com os 
profissionais, desvelando as expressões da questão social, através 
da horizontalidade, respeito, diálogo, entre os diversos sujeitos 
históricos.12  
 

O desafio posto aos estagiários desse campo interdisciplinar se apresenta no 

estabelecimento do contato direto com as demandas apresentadas à sua área de 

atuação e na relação com as outras áreas envolvidas na ação cotidiana. 

Esta atividade deve estar pautada na concepção da prática, respaldada na 

dimensão pedagógica, ou seja, fundamentada pela concepção das diretrizes 

educacionais. 

A reflexão sobre os elementos que constituem o processo de intervenção do 

Assistente Social ocorre de maneira continuada, pois, o acompanhamento das 

demandas e dos sujeitos atendidos na Unidade determinam prosseguir além do que 

é verificado no imediato. 

Nesse contexto, a busca pelo conhecimento acerca da realidade exige do 

Serviço Social do sociojurídico o entendimento das diversas dinâmicas e 

modificações estruturais da sociedade e que afetam diretamente na vida dos 

seguimentos populacionais que usufruem dos serviços da instituição. 

 
O Serviço Social é uma profissão de caráter interventivo, portanto 
esta aproximação acaba por e configurar em um dos elementos 
fundamentais para o exercício profissional, este pensando em suas 
dimensões ético-política e teórico-metodológica. A questão social 
precisa ser entendida, compreendida e apreendida nesta dinâmica 
considerando as diferentes realidades vivenciadas pelos sujeitos.13  
 

O trabalho sociojurídico oferecido pela Unidade Auxiliar se efetiva com base 

no plano legal que faz parte do sistema judiciário. Nesta configuração cabe destaca-

la como ambiente diferenciado na prestação de atendimento à comunidade 

francana, pois, em seu conjunto institucional a mediação e a interdisciplinaridade 

são elementos para reflexão quando se refere ao Serviço Social. 
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 PINTO, Rafael dos Santos; SILVA, Raquel Renzo da; ROSA, Rosenete Gonçalves. A formação 
profissional na Unidade Auxiliar Centro Jurídico Social. In: OLIVEIRA, Cirlene Aparecida Hilário; 
JOSÉ FILHO, Mário.  (Org.). Trabalho Interdisciplinar: Construindo Saberes. Franca: Ed. 
UNESP/FHDSS, 2010. p. 40 

13
 FARIA, Denise Jesuína. Serviço Social: mediação e interdisciplinaridade elementos para reflexão. 
In: OLIVEIRA, Cirlene Aparecida Hilário; JOSÉ FILHO, Mário.  (Org.). Trabalho interdisciplinar: 
construindo saberes. Franca: Ed. UNESP/FHDSS, 2010, p. 126.  
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Entender esses elementos como aspectos fundantes para a intervenção 

profissional exige compreender a prática social e a teoria em constante movimento.  

Como mencionado em outro momento desse estudo, a inserção e legitimação 

do Serviço Social nessa área se formaliza no espaço intermediário entre a 

população e a autoridade do juiz. 

Sabe-se que ao exercer e operacionalizar ações referentes aos direitos 

fundamentais dos usuários, o Assistente Social que compõe a organização 

sociojurídica deve ter consciência sobre leis, legislações, expressões utilizadas pelo 

judiciário e aprofundamento sobre as contradições que envolvem os direitos sociais. 

Nessa ótica, o espaço institucional referido nessa pesquisa se caracteriza 

pela construção e reprodução do saber e do poder. Contudo, uma vez que a atuação 

profissional esteja aliada na força do poder e desconsidere a condição dos sujeitos 

atendidos, o significado dos pressupostos constituído no projeto ético-político do 

Serviço Social perderá relevância. 

Para que a ação do Assistente Social não se efetue embasada no 

metodologismo, entender a história de vida da população é determinante, visto que, 

 
A população que chega ao judiciário, já passou por inúmeros meios 
de tentar atingir suas expectativas, sendo essa sua última chance 
de conquista de direitos. É uma população que já foi cercada de 
muitas maneiras pelos desafios que a própria vida lhes ofereceu e 
que está desacreditada de possibilidades de superação desses 
desafios.14  
 

Além do mais, ao que concerne aos procedimentos oferecidos pelo Centro 

Jurídico Social é cabível destacar sobre a importância da informação como 

instrumento de trabalho dos profissionais. 

 Além de fornecer orientação e acompanhamento pela atividade 

interdisciplinar, ―A informação possui papel de extrema importância na sociedade, 

pois existem muitas pessoas que não possuem conhecimento de seus direitos .‖15  

Sabe-se que embora vivamos na era da tecnologia e dos meios de 

comunicação, ainda grande parte da comunidade não possui informações sobre 

seus direitos e deveres enquanto cidadãos civis.  

                                                           
14

 OLIVEIRA, Nayara Hakime Dutra. Recomeçar: família, filhos e desafios. São Paulo: Ed. UNESP; 
São Paulo: Cultura Acadêmica, 2009. p. 126. 

15
 Ibid., p. 125. 
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O conhecimento e acesso a projetos, benefícios, programas e auxílios quando 

divulgados de forma horizontal aos sujeitos proporciona o envolvimento e o 

fortalecimento da classe trabalhadora e conscientiza-os no sentido de conceberem 

políticas públicas sociais. 

 A intervenção profissional para a divulgação e reafirmação dessas políticas 

representa o compromisso da categoria com os usuários tão quanto envolver os 

mesmos a espaços que lhes proporcionam visibilidade, como participação em 

Conselhos, reuniões, oficinas, entre outros. 

O comprometimento de implementar propostas de ação no campo das 

políticas públicas sociais frente à dinâmica do cotidiano do trabalho se coloca como 

desafio ao profissional de Serviço Social, assim como atender ao universo cultural, 

decifrar códigos e as peculiaridades da expressão da vida social em suas diversas 

formas. 

Conforme Iamamoto, ―Captar as formas de explicitação social, cultural e 

política de seus interesses e necessidades, criadas no enfrentamento coletivo e 

individual de situações de vida, de experiências vivenciadas.‖16  

Implica afirmar que as manifestações da desigualdade social dos usuários do 

Centro Jurídico Social se apresentam de múltiplas formas. 

 
Diante dessa realidade, pautado nos princípios éticos, políticos, 
teóricos e metodológicos, o Serviço Social pode planejar sua 
intervenção nas mais variadas ações, uma vez que não são as ações 
jurídicas que determinarão a metodologia de trabalho profissional do 
Serviço Social, mas as manifestações da questão social nas 
realidades apresentadas, buscando a reflexão constante sobre a 
realidade da singularidade, particularidade e totalidade das questões 
apresentadas.17  
 

O cenário composto pelas diferentes situações pressupõe a práxis do 

Assistente Social direcionada aos direitos sociais e acesso á cidadania. É neste 

sentido compreender a cidadania, 

 
[...] voltada para a incorporação política progressiva dos setores 
excluídos de direitos na prática social, ainda que tidos como 
necessários e válidos para a produção da riqueza social, como 
riqueza para outros. Cidadania dos produtores, que impulsione a 

                                                           
16

 IAMAMOTO, Marilda Villela. O serviço social na contemporaneidade: trabalho e formação 
profissional.  11. ed. São Paulo: Cortez, 2007. p. 197. 

17
 OLIVEIRA, Nayara Hakime Dutra. Recomeçar: família, filhos e desafios. São Paulo: Ed. UNESP; 
São Paulo: Cultura Acadêmica, 2009. p. 129. 



80 
 

criação de novas formas de sociabilidade, assentadas na relação 
entre o Estado e a sociedade civil e não apenas nas relações entre o 
Estado e indivíduo isolado, ultrapassando os marcos da ideologia 
liberal.18  
 

O profissional de Serviço Social com a perspectiva crítico dialética capta, 

diante da realidade apresentada, a necessidade dos usuários, procurando trabalhar 

com eles as possibilidades de transformação das próprias realidades. 

Nesse seguimento, o atendimento e acompanhamento social e jurídico 

realizado pela Unidade Auxiliar não se limita ao imediato. O Assistente Social 

planeja sua ação de acordo com a demanda verificada, levando em conta questões 

particulares e o contexto no qual os usuários estão inseridos. 

Constatam-se as diversas formas de intervenção importantes, pois, ‗‘Sair do 

limite institucional pode trazer ao profissional uma possibilidade de criatividade e de 

planejamento de ações diferenciadas para determinada população.‖19  

Ao realizar a interlocução com a realidade, o Assistente Social não obtém 

respostas prontas e generalizadas, mas, conforme os questionamentos são 

apresentados, o profissional identifica a realidade específica explanada pelos 

usuários e a partir do primeiro contato orientará os mesmos sobre as possibilidades 

e limitações na efetivação de seus direitos. 

 
Ao exercitar nossa prática profissional respondemos a situações 
reais envoltas nos aspectos econômicos, políticos, culturais, sociais, 
ideológicos e outros. Nossas ações expressam mediações, quando 
na interlocução de saberes e vivencias, na interação e busca, trocas 
são realizadas, conhecimentos são gerados, encaminhamento são 
realizados e a construção de novas realidades são vislumbradas 
como possíveis.20  

 

Ao Assistente Social em seu exercício junto ao contexto sociojurídico é 

designado a operacionalização dos estudos sociais e uso dos instrumentais 

técnicos. No Centro Jurídico Social, o profissional utiliza do estudo social, relatório e 

parecer social. Nesses documentos contém informações sobre a vida dos sujeitos, 
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 IAMAMOTO, Marilda Villela. O serviço social na contemporaneidade: trabalho e formação 
profissional.  11. ed. São Paulo: Cortez, 2007. p. 199. 
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 OLIVEIRA, Nayara Hakime Dutra. Recomeçar: família, filhos e desafios. São Paulo: Ed. UNESP; 
São Paulo: Cultura Acadêmica, 2009. p. 131. 
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 FARIA, Denise Jesuína. Serviço Social: mediação e interdisciplinaridade elementos para reflexão. 
In: OLIVEIRA, Cirlene Aparecida Hilário; JOSÉ FILHO, Mário.  (Org.). Trabalho interdisciplinar: 
construindo saberes. Franca: Ed. UNESP/FHDSS, 2010b. p. 129. 
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as expressões da questão social decorrentes do sistema capitalista e do Estado 

neoliberal, a violência social que cerca a vida de diversos cidadãos. 

Dessa forma, 

 
[...] neste processo de oferecer subsídios aos tramites judiciais via 
estudos sociais realizados, traz nesta atribuição um desafio 
permanente no sentido de levar para o processo ou autos, 
principalmente, a condição de sujeito daquelas pessoas que figuram 
como parte nas ações judiciais. Através de um conhecimento dado 
pela formação em Serviço Social.21 

 

As desigualdades expostas através da questão social configuram a vida de 

mulheres e homens que reivindicam por seus direitos e buscam pela justiça. 

Considerando a Unidade Auxiliar Centro Jurídico Social como loco central deste 

estudo, verificamos acerca das demandas judiciais dos usuários que recorrem à 

instituição para atendimentos e orientações. 

A seguir, nota-se a incidência de casos atendidos nos anos 2013 e 2014 – 

períodos escolhidos para realização dessa pesquisa. 

 

Tabela 1- Atendimentos de 2013 

ÁREA QUANTIDADE % 

CÍVEL (família, sucessões e 

outros) 

730 55,10 

PREVIDENCIARIO 575 43,40 

ADMNISTRATIVO 03 0,20 

TRABALHISTA 12 0,92 

PENAL 05 0,38 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 00 0,00 

TOTAL 1325 100% 

Fonte: Elaborado por Amanda Gabriela Porta baseado nos dados retirados do relatório elaborado 
pela Equipe Técnica do Centro Jurídico Social – 2013. 

 

 

 

 

                                                           
21

 FARIA, Denise Jesuína. Serviço Social: mediação e interdisciplinaridade elementos para reflexão. 
In: OLIVEIRA, Cirlene Aparecida Hilário; JOSÉ FILHO, Mário.  (Org.). Trabalho interdisciplinar: 
construindo saberes. Franca: Ed. UNESP/FHDSS, 2010b. p. 130. 



82 
 

Tabela 2 - Atendimentos de 2014 

AREA QUANTIDADE % 

CÍVEL (família, sucessões e 

outros) 

840 56 

PREVIDENCIARIO 623 41,51 

ADMNISTRATIVO 15 1 

TRABALHISTA 5 0,34 

PENAL 7 0,48 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 10 0,67 

TOTAL 1500 100% 

Fonte: Elaborado por Amanda Gabriela Porta baseado nos dados retirados do relatório elaborado 
pela Equipe Técnica do Centro Jurídico Social – 2014. 

 

Embora o intuito desse estudo seja relatar os dados comparativos do ano de 

2013 e 2014, implica fundamentar os dados do ano de 2015, visto que, os 

atendimentos realizados totalizaram 1.823.  

Através das informações atualizadas, constatadas no relatório institucional, 

observou-se diante dos atendimentos realizados no ano de 2016: 

 

 

Tabela 3 - Atendimentos de 2016 

ÁREA QUANTIDADE % 

CÍVEL (família, sucessões e 

outros) 

981 58,15 

PREVIDENCIÁRIO 667 39,54 

ADMNISTRATIVO 24 1,42 

PENAL 08 0,47 

TRABALHISTA 06 0,36 

OUTROS  01 0,06 

TOTAL 1687 100% 

Fonte: Elaborado por Amanda Gabriela Porta baseado nos dados retirados do relatório elaborado 
pela Equipe Técnica do Centro Jurídico Social – 2016. 

 

Tais incidências de casos por área, citadas em tela se fundamentam em: - 

Área Cível: divórcio, alimentos, execução de alimentos, regularização de guarda e 
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visita, interdição, alvará judicial, homologação de acordo, revisão contratual, 

destituição do poder familiar cumulado com adoção e outros.  

- Área Previdenciária: benefícios assistenciais, auxílio doença cumulado com 

aposentadoria por invalidez, auxilio reclusão, ações acidentarias, ações 

declaratórias e outros. 

 - Área Administrativa: recursos em face do INSS. 

 - Área Penal: orientações. 

 - Área Trabalhista: orientações. 

A atuação interdisciplinar das áreas do saber do Direito, Psicologia e Serviço 

Social, configuram-se com a finalidade de aproximação e desvelamento das 

múltiplas manifestações do cotidiano atual, representadas pelas incidências 

observadas acima. 

 
O esforço que se tem neste momento, para a realização do referido 
estudo por meio de um trabalho integrado das diferentes áreas do 
conhecimento, pauta-se na busca de uma prática cooperativa, de 
troca, diálogo e planejamento, para que possamos aproximar da 
realidade vivida pelos sujeitos da intervenção na busca da efetivação 
e garantia de direitos.22  
 

A intensa demanda pelo atendimento sociojurídico retrata a exclusão social 

de mulheres e homens que muitas vezes adquirem a visibilidade enquanto cidadãos 

civis em espaços sócio ocupacionais como o Centro Jurídico Social. 

Com isso, a atuação interdisciplinar é desafiante, tendo em vista condições 

como o dogma jurídico, normas e regras doutrinárias, a legalidade formal escrita e a 

própria relação com profissionais de cargos elevados, hierarquizados. 

 
Nesta perspectiva entendemos ser de suma relevância para o 
Serviço Social compreender a história da sociedade democrática, o 
Direito, seus limites, avanços a legislação inseria e elaborada em 
seus momentos históricos diversos, com vista a estabelecer uma 
relação de trocas e de reciprocidade, principalmente na perspectiva 
de visualização das leis como um instrumento profissional de defesa 
de direitos e cidadania.23  

  

A superação da visão parcial e fragmentada na busca de construção do 

trabalho interdisciplinar no campo sociojurídico carece ultrapassar a segmentação 
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 FARIA, Denise Jesuína. Serviço Social: mediação e interdisciplinaridade elementos para reflexão. 
In: OLIVEIRA, Cirlene Aparecida Hilário; JOSÉ FILHO, Mário.  (Org.). Trabalho interdisciplinar: 
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de cada área do conhecimento e desencadear a compreensão da complexidade da 

realidade, resgatando a centralidade do homem, compreendendo-o como ser 

determinante e determinado sem desconsiderar os aspectos culturais, sociais e 

econômicos que o envolvem. 

Entende-se a formação acadêmica pautada na experiência pratica 

interdisciplinar como possibilidade de construir profissionais críticos e conscientes a 

respeito das questões encontradas na realidade e as possíveis resoluções para as 

mesmas.  

Assim sendo,  

 
A partilha de saberes é algo que precisa ser vivenciado, 
experimentado. O trabalho interdisciplinar provoca envolvimento, 
compromisso, reciprocidade diante dos conhecimentos, ou seja, 
atitudes e condutas interdisciplinares. Essa prática cotidiana 
possibilita a transformação do olhar profissional, tornando-o mais 
abrangente, inclusivo, colaborativo e responsável.24  
 

Por conseguinte, explorar sobre a temática é imprescindível na cena atual, 

considerando articulação com as práticas profissionais das distintas áreas do saber 

no espaço da Unidade Auxiliar Centro Jurídico Social, na consolidação da cidadania 

e garantia de direitos civis, políticos e sociais da classe subalterna. 

 

3.2 Reflexões sobre o significado do trabalho realizado pelos profissionais da 

Instituição para a viabilização de direitos de cidadania 

 

O Serviço Social atua cotidianamente no campo sociojurídico com trajetórias 

de vida demarcadas pela inclusão mínima de bens sociais ou da exclusão máxima 

dos mesmos. 

Entende-se exclusão como situação de privação de acesso, inclui a 

discriminação, pobreza, a subalternidade. O Assistente Social dessa área aponta as 

medidas sociais e legais que são possíveis para atender as situações de conflitos 

apresentadas pelos usuários. 
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 BARROS, Juliana Maria Polloni de. O atendimento às famílias sob a perspectiva sociojurídica. In: 
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A intervenção é desenvolvida diante das particularidades de cada demanda e 

se associa com as áreas do Direito e da Psicologia para viabilização dos direitos 

reivindicados. 

Nesse momento, os profissionais utilizam de legislações e leis que 

subsidiarão a discussão dos direitos, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, 

Constituição Federativa de 1988, Lei Maria da Penha, Nova Lei de Adoção, Política 

Nacional de Assistência Social, Código Civil, entre outras. 

A ação do Assistente Social tão quanto dos demais profissionais das outras 

áreas, envolve conhecimento em termos de leituras específicas e pesquisa para 

propostas de intervenção interdisciplinar. 

Refere-se organizar os procedimentos técnico-operativos para efetivar os 

direitos e enfrentar os problemas sociais encontrados. Nesse processo, os 

instrumentos elaborados para subsidiar a decisão judicial apresentam informações 

sobre a realidade dos sujeitos. 

Segundo a autora, 

 
Queremos recordar que o assistente social, ao se posicionar sobre 
uma demanda, judicial ou extrajudicialmente, tem que ter clareza de 
seus objetivos, identificar os sujeitos envolvidos, analisar a 
viabilidade de sua metodologia, fazer um relato analítico da situação 
e emitir uma conclusão, um parecer indicativo de alternativas e que 
expresse o posicionamento profissional frente à questão em estudo. 
E isso demanda estudo, maturação de conhecimento. Cabe ao 
assistente social não apenas se reportar a direitos sociais 
constitucionalmente previstos ou em vias de consolidação em 
legislação específica (Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 
Orgânica da Assistência Social, Estatuto do Idoso, Política de 
Seguridade Social, Código Civil nos dispositivos relacionados à 
família, Lei de Execução Penal, Lei Maria da Penha etc.), mas 
também demonstrar que os dados da realidade se conectam ou se 
contradizem no tocante à lei.25  

 

A reflexão proposta se faz a partir da visibilidade da demanda atendida e 

compreendida através do trabalho e intervenção interdisciplinar realizada pelo local 

de referência para a cidade de Franca/SP e universo desse estudo.  Dessa forma, 

debruçar sobre os aspectos específicos da ação profissional do Assistente Social do 
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Centro Jurídico Social para que a população acesse seus direitos implica entender o 

trâmite que perpassa pelo jurídico e se articula com o social. 

 
A reflexão se faz a partir de possibilidades e práticas profissionais, 
comprometidas com a transformação da realidade, num perspectiva 
da emancipação humana, em sua dimensão subjetiva. A formação 
profissional deve estabelecer relações que permitam a expressão da 
subjetividade, partindo da premissa que os usuários são seres 
‗‘sujeitos de direitos‘‘. 26 

 

O trabalho realizado pelos profissionais da Unidade Auxiliar, particularmente 

do Assistente Social, norteia-se pelo projeto ético-político da profissão e realiza-se 

por objetivos que são elaborados pelo profissional.  

O desenvolvimento da ação e direcionamento de cada profissional que 

compõe a equipe interdisciplinar e tem o comprometimento com os pressupostos do 

Código de Ética para realização de sua atuação é fundamental para o atendimento à 

população usuária da Instituição. 

Assim, considerar a interdisciplinaridade como possível maneira de superação 

dos limites colocados para os sujeitos acessarem seus direitos sociais, é necessário 

ao referir-se ao agravamento das expressões da questão social que atravessam o 

cotidiano dos sujeitos atendidos. 

O Serviço Social tem como elemento central de sua intervenção a questão 

social, e no dia a dia articula as ações para possíveis soluções e amenização da 

desigualdade enfrentada pelos cidadãos. 

A exclusão social e a invisibilidade dos usuários reforçam os aspectos da 

conjuntura capitalista que retrata a violência social de mulheres, homens, idosos e 

crianças. Desse modo, é preciso entender a categoria histórica dos grupos, levar em 

consideração as condições que os envolve na atualidade. 

     
A questão social, dos últimos decênios, tem penalizado mais de um 
terço da população brasileira. Ela tem causas estruturais, que 
atingem organizações e classes sociais, geram desestabilização, 
exclusão e conflitos que implicam em mecanismos de lutas e 
resistências da população pela melhoria da prestação de serviços e 
concretização dos direitos de cidadania. O profissional necessita 
tomar ―um banho de realidade brasileira, munindo-se de dados, 
informações e indicadores que possibilitem identificar as expressões 
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particulares da questão social, assim como os processos sociais que 
as reproduzem.‖27 
 

A intervenção do Assistente Social juntamente aos processos judiciais dos 

cidadãos que reivindicam por direitos da área Cível e Previdenciária é estabelecida 

de acordo com as diretrizes do histórico da profissão, da criticidade adotada pelo 

profissional e mediante a política interna da Unidade Auxiliar Centro Jurídico Social. 

Como pressuposto do Regimento Interno da instituição, segundo o Capítulo 

VII, 

 
Art.22 – Compete aos Assistentes Sociais, admitidos ou colocados à 
disposição da UACJS por entidade publica ou privada: 
I- Realizar estudo socioeconômico para levantamento e 
conhecimento da situação socioeconômica do usuário, definindo seu 
enquadramento nos critérios de elegibilidade definida pela Unidade 
Auxiliar; 
II- Realizar atendimentos individualizados e/ou grupais, para 
conhecer a problemática apresentada pelo usuário, num processo de 
investigação da realidade, desenvolvendo estudo e reflexão acerca 
dessa situação apresentada, analisando as possibilidades de 
intervenção e propondo alternativas das expressões da questão 
social; 
III- Supervisionar sistematicamente, de forma individual e grupal, 
estagiários de Serviço Social, na discussão e operacionalização do 
processo de intervenção de cada usuário e na elaboração dos 
relatórios sociais (registro da pratica profissional) e de outras 
documentações específicas; 
IV- Fazer encaminhamentos institucionais para os recursos da 
comunidade, de acordo com as necessidades apresentadas pelos 
usuários; 
V- Planejar suas atividades, de acordo com os recursos 
disponíveis, de forma a atender as necessidades apresentadas pelos 
usuários ou pela comunidade atendida; 
VI-  Realizar visitas domiciliares e institucionais objetivando 
conhecer o cotidiano do usuário e os recursos da comunidade, para 
a elaboração de diagnósticos ou orientações sobre assuntos de sua 
competência; 
VII- Planejar, elaborar, executar e avaliar programas e projetos 
relativos à assistência e serviços sociais; 
VIII- Coordenar reuniões com usuários, familiares e pessoas 
envolvidas nos casos em atendimento, discutindo e orientando 
questões de seu interesse; 
IX- Participar dos trabalhos envolvidos no âmbito da UACJS, 
elaborando relatórios estatísticos; 
X- Participar, sempre que oportuno, de encontros com entidades e 
profissionais especializados, intercambiando experiências e 
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informações com a finalidade de obter novos subsídios para a 
elaboração de diretrizes, programa de ação social e atos normativos; 
XI- Auxiliar e divulgar medidas alternativas, preventivas e 
assistenciais recomendadas pelos órgãos competentes ou 
estabelecidas pela UACJS; 
XII- Zelar pelo material existente e pelos equipamentos colocados á 
sua disposição; [...]. 

 

O Serviço Social, enquanto profissão constituída de maneiras dinâmica 

colocadas na prática é considerada indispensável para traçar estratégias de 

resistência para que os direitos não sejam institucionalizados, visto que, a Unidade 

Auxiliar se direciona a defesa dos direitos da pessoa humana. 

A competência técnica, embasada na teoria, para decodificar as demandas da 

realidade que não são compreendidas no imediato exige gradualmente dos 

profissionais o rompimento da estigmatização da pobreza. 

Dialogar e conhecer os sujeitos envolvidos nos processos judiciais, na 

superação de juízos de valor, do preconceito e conservadorismo institucional e 

profissional é necessário para o exercício profissional do Assistente Social, seja no 

âmbito sociojurídico ou nos demais espaços sócio ocupacionais. 

Em relação aos atendimentos realizados com os usuários é imprescindível 

não reproduzir ações individualistas que os segregue. Isto é, entender que os 

cidadãos estão incorporados à comunidade, à cidade e são permeados por 

particularidades externas que afetam o modo de sobreviver em sociedade. 

 
Para atuação na área jurídica e para contribuir para a justa aplicação 
da lei o assistente social necessita saber os fundamentos do Serviço 
Social, da realidade social da criança, do adolescente, da família, da 
sua relação com as políticas sociais, a cidade, o trabalho, o que 
significa ser criança e ser adolescente, nesse contexto, é sua 
prerrogativa definir os meios para atingir os fins propostos.28  
 

Nessa perspectiva, alguns desafios são colocados para a categoria 

profissional, como o desvendamento das situações oriundas pela lógica do 

capitalismo contemporâneo, ou seja, as mudanças no mundo do trabalho, os 

processos de desestruturação do sistema da proteção social, o aumento da 
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judicialização dos direitos sociais entre outras transformações recorrentes nos dias 

atuais. 

Intervir na sociedade vigente, frente às situações sociais, econômicas, 

politicas, culturais, relacionais, é desafiador. 

Nesse seguimento, ação profissional do Assistente Social como parte da 

equipe profissional do Centro Jurídico Social realiza-se por meio de atendimentos de 

assistência jurídica gratuita, direcionados á desmistificar as questões que ocorrem 

no cotidiano e afetam os cidadãos. 

 Ademais, o Serviço Social, enquanto profissão constituída de maneira 

dinâmica da prática é considerada indispensável para traçar estratégias de 

resistência para que os direitos não sejam institucionalizados. 

A profissão, nesse espaço sócio ocupacional se realiza através das atividades 

afins da universidade – ensino, pesquisa e extensão, caracteriza-se pelo 

atendimento psicosociojurídico à comunidade, tão quanto pelo desenvolvimento da 

supervisão de estágio acadêmico para estudantes do curso de Serviço Social da 

UNESP, devidamente orientados pelos profissionais – Assistentes Sociais. 

A categoria profissional, inserida no contexto da precarização dos serviços 

públicos, ao trabalhar com as mais diversas configurações dos grupos sociais pode 

ser entendida pela historicidade de exercer uma profissão desencadeadora de 

transformações e condições, desde seu marco regulatório. 

 
Dessa forma, o exercício da profissão envolve a ação de um sujeito 
profissional que tem competência para propor, para negociar com a 
instituição seus projetos, defender seu campo de trabalho, suas 
qualificações e funções profissionais que extrapolem ações rotineiras 
e decifrem realidades subjacentes, revertendo-as em ações 
concretas de benefícios à população excluída. Suas ações vão 
desde a relação direta com a população até o nível do planejamento, 
tendo inclusive a árdua tarefa de priorizar os que têm e os que não 
têm direitos de acesso aos serviços e equipamentos sociais.29  
 

As mediações estabelecidas entre os interesses da classe trabalhadora e da 

classe dominante se constituem pelo profissional competente, que acompanhe a 

dinâmica das relações sociais e articule conhecimento, habilidades, valores, ética, 

compromisso com os usuários atendidos. 
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A população que recorre ao judiciário, já enfrentou desigualdades nas mais 

variadas concepções, decorrentes dos processos de poder, cultura, política, renda. 

São pessoas que têm a vida marcada pelos desafios que a própria vida lhes impõe e 

por consequência estão em busca de possibilidades de superação e maneiras de 

recomeçar. 

Destaca-se nesse cenário a importância da eliminação de todas as maneiras 

de preconceito – um dos princípios fundamentais para a efetivação da ação 

profissional e afirmação da democracia. 

Considerando Iamamoto,  

 
Democracia envolve a luta pela ampliação da cidadania, com vistas â 
efetivação dos direitos civis, políticos e sociais de todos os cidadãos. 
Uma cidadania para todos, extensiva ao conjunto dos segmentos 
trabalhadores na sua heterogeneidade. Mas também, uma cidadania 
impulsionadora de novos direitos, que contribua na luta para a 
ampliação da legalidade institucional. Requer a defesa intransigente 
das conquistas sociais obtidas na Carta Constitucional de 1988 em 
sua dimensão de universalidade, ameaçadas pelas politicas 
neoliberais. A luta pela manutenção do caráter universalizante das 
politicas sociais públicas – em especial a seguridade social – no seu 
tripé formado pela previdência, saúde e assistência social – é um 
desafio que se atualiza no dia-a-dia do assistente social.30  
 

Refletir o significado que a profissão do Assistente Social possui na vida dos 

usuários tão quanto no âmbito institucional sociojurídico reforça a necessidade de 

espaços serem ocupados por profissionais que apresentem um perfil propositivo, 

envolvido com a atualização constante das questões cotidianas.  

Considera-se um profissional que esteja sintonizado com a pesquisa, a 

formação intelectual e cultural, com finalidade de extrair possibilidades de inovação 

de trabalho, alternativas que motivem a diferença nos serviços sociais prestados. 

Como colocado anteriormente, o trabalho da Unidade Auxiliar Centro Jurídico 

Social tem o envolvimento dos profissionais das áreas de Direito, Psicologia e 

Serviço Social juntamente á grupos de extensão com os estagiários das respectivas 

áreas. 

Tais atividades desenvolvidas nos projetos de extensão possibilitam a 

aproximação com as múltiplas expressões da questão social, isto é, no exercício da 

prática profissional é possível ultrapassar o primeiro contato dos atendimentos 
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realizados dentro da Instituição, acrescentando cada vez mais experiências e 

conhecimento aos profissionais. 

Entende-se, ‗‘A práxis profissional, definida enquanto relação entre teoria e 

prática, ocorre em um processo simultâneo de reflexão e ação. ‖31  

No momento em que articulação do profissional se estabelece com a 

profundidade da dinâmica social na qual o usuário se insere, frente a frente, a 

realidade se concretiza.  Conseguir visualizar as condições que envolvem os sujeitos 

de maneira crítica e construtiva contribui para a efetivação do projeto profissional do 

Serviço Social. 

Iamamoto afirma que: 

 
O cotidiano do trabalho do assistente social apresenta-se como um 
campo de expressões concretas das desigualdades referidas, das 
manifestações de desrespeito aos direitos sociais e humanos, 
atingindo, inclusive, o direito à vida. Atribuir-lhes visibilidade é um 
meio de potencializar a dimensão politica inerente a esse trabalho 
especializado.32  
 

 Seguindo a afirmação, centraliza-se a preocupação com os direitos humanos 

por parte da equipe interdisciplinar atuante na Unidade Auxiliar, no sentido da 

assistência jurídica realizada ser um serviço público e compreendida como elo para 

acesso á bens de vida, isto é, os cidadãos conceberem aquilo que lhes cabe como 

direito. ‗‘Ser cidadão significa ter direitos e deveres na sociedade, onde todos são 

iguais perante a lei. ‖33  

Trata-se da justiça social se apresentar como direito ao usufruto de serviços e 

viabilização de direitos que permitam uma vida digna, que reafirmem a cidadania, 

melhor dizendo, possíveis maneiras de viver plenamente como sujeitos que tenham 

o acesso às políticas públicas de saúde, educação, lazer, moradia, cultura, esporte, 

assistência. 

De acordo com a o Regimento Interno da instituição, o Centro Jurídico Social, 

como laboratório jurídico e integral, segue as seguintes diretrizes: 
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CAPITULO I – DA DENOMINAÇÃO E FINALIDADE 
Art. 1º - A Unidade Auxiliar Centro Jurídico Social – UACJS, fundada 
em 1990, regulamentada pela Resolução UNESP nº 34 de 26/06/92, 
e alterada pela Resolução UNESP nº 59 de 14/11/2008, como 
Unidade Auxiliar integrada á Faculdade de Ciências Humanas e 
Sociais (FCHS) da UNESP, composta por docentes e funcionários da 
Unidade e estagiários dos respectivos cursos de Direito e Serviço 
Social. A UACJS tem sua sede na Av. Eufrásia Monteiro Petráglia, 
900, Jardim Antônio Petráglia, em Franca/SP. 
Art. 2º A UACJS presta atendimento jurídico, social e psicológico às 
pessoas desprovidas de recursos financeiros, assim definidas pela lei 
da Assistência Judiciária, cujos processos tramitam na Comarca de 
Franca. 
 

Consonante a afirmação citada em tela, a Unidade corresponde a um espaço 

institucional destinado a atender a população da Comarca de Franca/SP, prestando 

atendimento jurídico social aos cidadãos que comprovem carência socioeconômica, 

encaminhados/ou não por outros órgãos para conquista de direitos. 

Além disto, destacamos no art. 3º os propósitos da instituição para realização 

do atendimento à comunidade: 

 

I – Orientação aos usuários para acesso à defesa e reivindicação de 
direitos, no campo psicosociojurídico, mediante adequada apreciação 
das solicitações; 
II – Colaboração com entidades assistenciais publica ou privadas, 
para defesa e reinvindicação de direitos dos cidadãos; 
III – Colaboração na formação técnica-ética-profissional dos alunos 
da graduação e pós-graduação dos cursos de Direito, Serviço Social 
e Psicologia, selecionados para estagio e colaboradores especiais; 
IV – Promoção de pesquisas e estudos sobre os direitos humanos, 
envolvendo direito de família, previdenciário, cultura e cidadania, da 
infância e da juventude, e outras áreas relativas à assistência 
psicosociojurídica, a critério do Conselho Deliberativo da UACJS e da 
Equipe Técnica. 
V- Realizar ou apoiar parcerias com órgãos oficiais e empresas 
privadas visando o desenvolvimento dos projetos e pesquisas 
relacionados à área de atuação da UACJS. 
VI- Realizar seminários, simpósios, conferências e cursos e manter o 
intercambio técnico-científico e cultural com outras instituições, 
visando à disseminação do conhecimento gerado na Unidade 
Auxiliar. 
VII- Prestar serviços à comunidade sob a forma de atendimento 
jurídico, social e psicológico. 
VIII- A prestação de serviços compreende, além das orientações 
psicossociojurídicas, a propositura de ações junto á Justiça Estadual 
e Federal, órgãos e entidades estatais visando á defesa e 
reivindicação de seus direitos, bem como atendimento em Mediação 
Familiar. 
IX- Estabelecer ou apoiar o intercambio com instituições de ensino, 
propiciando a troca de conhecimentos e experiências. 
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X- A UACJS tem como objetivo primordial o ensino, a pesquisa e a 
extensão. Com relação ao ensino, UACJS é parte integrante e 
essencial aos cursos de Serviço Social e Direito da FCHS. 

 

Os objetivos da instituição estão diretamente relacionados á prestação de 

serviços para que a população usuária alcance os direitos reivindicados.  

Esta população usuária, que usufrui dos serviços prestados pela Unidade 

Auxiliar se localiza de modo concentrado e evidenciado na região Norte da cidade. 

Através dos dados atualizados, disponibilizados pela instituição, notam-se 

atendimentos divididos por regiões. 

 

Quadro 1 – Atendimentos divididos por regiões  

REGIÃO CENTRO NORTE SUL LESTE OESTE 

ATENDIMENTOS 330 505 69 298 229 

Fonte: Elaborado por Amanda Gabriela Porta baseado nos dados de acordo com dados fornecidos 
pela instituição e elaborada no ano de 2016. 

 

Estes indicadores levam a compreensão, ―Pode-se afirmar que a justiça, 

nesse sentido, tem classe social.‖ 34  

Para exemplificar,  

 
[...] os cidadãos de menores recursos tendem a conhecer pior os 
seus direitos e, portanto, a ter mais dificuldades em reconhecer um 
problema que os afeta como sendo problema jurídico; [...] mesmo 
reconhecendo o problema como jurídico, como violação de um 
direito, é necessário que a pessoa se disponha a interpor a ação. Os 
dados mostram que os indivíduos das classes mais baixas hesitam 
muito mais que os outros em recorrer aos tribunais mesmo quando 
reconhecem estar perante um problema legal; [...] quanto mais baixo 
é o estrato sócioeconômico do cidadão menos provável é que 
conheça advogado ou que tenha amigos que conheçam advogados, 
menos provável é que saiba onde, como e quando pode contratar o 
advogado, e maior é a distância geográfica entre o lugar onde vive e 
a zona da cidade onde se encontram os escritórios de advocacia e 
os tribunais.35  
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A partir da afirmação, evidencia-se a importância de espaços como a Unidade 

Auxiliar, uma vez que essa representa um campo de possibilidade de conquistas de 

direitos dos cidadãos. 

Ainda como diferencial da Unidade, esta tem se consolidado como polo de 

pesquisas de campo tanto em nível de graduação como de pós-graduação. 

Apresenta-se como fundamental no processo de aprendizagem do exercício 

profissional; e pelas pesquisas de iniciação cientifica, trabalho de conclusão de 

curso, dissertações e teses de doutorado, bem como projetos de intervenção 

organizados de acordo com as linhas de pesquisa da unidade – Formação e 

Trabalho Profissional; O Mundo do Trabalho e Políticas Públicas e efetividade dos 

direitos fundamentais; desenvolvidas com usuários do Centro Jurídico Social a partir 

de suas realidades sociais e das demandas apresentadas, sistematizadas através 

de bando de dados – e trabalhadas pela equipe técnica e estagiários através dos 

diferentes projetos realizados. 

 É possível afirmar que a instituição vem cumprindo seu papel na sociedade 

por meio dos atendimentos realizados e da contribuição na formação profissional de 

estagiários dos cursos de Direito, Psicologia e Serviço Social.  

Importa ressaltar a assistência judiciária como campo fundamental para o 

Assistente Social. Sua inserção a equipe possibilita o conhecimento da 

vulnerabilidade social das diversas situações expressas pelas pessoas que passam 

pela judicialização de seus direitos e recorrem á instância judiciária para efetivação 

dos mesmos. As ações traçadas pela categoria em muitos momentos representa a 

possibilidade do sujeito ser atendido, ouvido, esclarecer duvidas sobre seus direitos 

e deveres e refletir sobre os dilemas que esse vivencia. 

Ao aplicar os conhecimentos teóricos e metodológicos da profissão, o 

profissional de Serviço Social conecta as necessidades da população á micro ações 

direcionadas á concretização de direitos. Segundo, as autoras, ―Experiências 

realizadas por assistentes sociais que trabalham em programas de assistência 

jurídica – em conjunto com profissionais de outras áreas [...] demonstram a 

efetividade dessa construção.‖36  
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Indica dizer que as alternativas de ações estabelecidas pelos profissionais do 

Direito, da Psicologia e do Serviço Social traduzem as necessidades sociais quando 

acompanham a vida das pessoas envolvidas na ação judicial. 

Os profissionais, juntamente com os estudantes estagiários buscam refletir 

sobre como a miséria, a pobreza e o sofrimento dos sujeitos interferem no cotidiano 

dos mesmos. Também se busca pensar sobre como apoiar esses cidadãos que 

procuram Advogado, Assistente Social e/ou Psicólogo para ‗‘resolver‘‘ suas 

inquietações desencadeadas pelas condições sociais marcadas pela desigualdade 

social.  

Ressalta-se o desenvolvimento das atividades de extensão, atendimentos, 

orientações, realizados sob a supervisão dos profissionais de cada área do saber e 

pela equipe técnica da instituição. 

Trabalhar com a realidade brasileira, especificamente com a realidade da 

comunidade de Franca/SP requer aprofundar sobre a análise de conjuntura, 

percepção e conhecimento dos aspectos condicionantes dos usuários. 

A análise crítica da sociedade desigual que nos insere desencadeia o 

entendimento das raízes histórica da vida dos usuários para pensar em 

possibilidades de enfrentamento e empoderamento dos mesmos. Para esse 

processo, é preciso refletir, 

 
[...] a intervenção irá além da escuta e da negociação com vistas a 
uma solução imediata e judicial para a questão emergente que levou 
os sujeitos à procura do serviço; possibilitará que o diálogo e a 
reflexão tragam o contexto social mais amplo que interfere 
diretamente nas relações postas no âmbito privado, eliminando a 
culpabilização individualizada pelos conflitos.37  

 

Cabe ao Serviço Social oferecer elementos que vão mediar no movimento da 

realidade concreta e a percepção da analise das situações. Buscar através da 

reflexão juntamente com os demais profissionais envolvidos nos atendimentos 

oferecidos na Unidade Auxiliar sobre as concepções da disparidade social 

impressas no dia a dia. 
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Confere à profissão acentuar o saber no espaço sociojurídico sobre 

fundamentar ás condições encontradas devido às transformações no mundo do 

trabalho, desemprego, precarização, enfim, alargar as concepções complexas do 

presente e como elas acarretam em impactos na vida das pessoas. 

A fragilidade enfrentada pelos cidadãos, vivenciada pela classe trabalhadora 

demonstra como a imposição da logica do capital resulta na busca por soluções 

judiciais por proteção social e melhorias de sobrevivência. 

Assim, a complexidade das situações que envolvem os usuários está 

diretamente ligada ás constantes mudanças decorrentes no país. 

Nesse espaço, a construção de alternativas e o investimento na informação e 

orientação fazem parte do processo do trabalho interdisciplinar. 

 
Ao ouvir profissionais de outras áreas do conhecimento, aqueles que 
estão à frente do processo jurídico podem encontrar novos caminhos 
de intervenção, considerar o processo jurídico de maneira ampla, 
entender a interferência direta dos problemas sociais na vida dos 
sujeitos, trabalhar com dados afinados à realidade [...] o que constitui 
uma maneira mais eficaz de compreender e desenvolver propostas e 
instrumentos de intervenção qualificados para acesso à justiça por 
parte da população que vive um cotidiano marcado pelas expressões 
da questão social, [...]. Nesse sentido, a ação do Serviço Social 
emerge como contribuição importante para a reflexão sobre essas 
questões e a busca de ações consequentes e comprometidas com 
seu enfrentamento, na direção da efetivação de direitos.38  

 

Isto posto é viável apontar que o processo de trabalho do Assistente Social no 

campo sociojurídico contribui para o fortalecimento de cidadania e garantia dos 

direitos humanos e sociais dos cidadãos que buscam pela justiça na esfera pública. 

A importância da categoria profissional nesse espaço sócio ocupacional 

consolida-se conforme ações que auxiliam os sujeitos a se reconhecerem enquanto 

parte das transformações sociais e no processo de conscientização dos mesmos 

para o rompimento das impossibilidades de sobrevivência digna condicionadas pelo 

sistema capitalista. 

É neste sentido que a contribuição do profissional de Serviço Social, 

embasado pelas normativas jurídicas, pelo Projeto Ético Político, Código de Ética e 

lei que regulamenta a profissão, possui conhecimentos que nortearão as mediações 
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para o fortalecimento de direitos e a mobilização para o enfrentamento de 

preconceito, desrespeito, violência contra os sujeitos detentores desses direitos. 

A construção de cidadania e democracia requer o envolvimento da população 

nos espaços de participação e inclusão social, espaços nos quais os cidadãos 

passam a ter visibilidade e oportunidade de expressarem suas necessidades, 

dificuldades e possibilidades de implementação de políticas que os contemplem, 

cabendo ao Assistente Social fomentar o fortalecimento dos movimentos e grupos 

sociais. 

Conforme as autoras, 

 
Trabalhar os aspectos supramencionados com o indivíduo e, 
especialmente, com o coletivo significa um compromisso forte com a 
implementação de mudanças que podem emergir das próprias 
aspirações societárias, ampliando a competência da articulação 
política, além de promover ações e processos participativos mais 
abrangentes que visam consolidar os direitos sociais, políticos, 
econômicos e culturais.39 

 

Portanto, com o aumento das demandas que chegam ao judiciário devido aos 

problemas relacionados à sociedade atual, é indispensável afirmar que a 

participação do Assistente Social na área sociojurídica é profundamente significativa. 

A prática profissional ligada ao compromisso ético e direcionada ao 

reconhecimento dos sujeitos como pessoas de direitos possibilita a práxis de forma 

não fragmentada da realidade por parte do profissional de Serviço Social. 

Dessa forma, fica evidente que a categoria deve ser considerada para os 

amparos jurídicos prestados no espaço da Unidade Auxiliar para o reconhecimento 

dos interesses da classe trabalhadora. 

Acredita-se que as ações estabelecidas, permeadas pela reflexão ética, seja 

pelos profissionais de Serviço Social, tão quanto os demais profissionais das áreas 

do Direito e da Psicologia fortalece a luta contra a desigualdade, preconceito, 

violência e exclusão social dos cidadãos. 

Essas considerações implicam que a indissociável integração entre ensino, 

pesquisa e extensão – princípios norteadores do trabalho realizado pelo Centro 
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Jurídico Social contribui para a defesa dos direitos humanos e prestação de serviço 

neste espaço institucional, acesso às politicas públicas, contribuindo para o 

processo de democratização da sociedade civil. 

De acordo com Fávero, ―É fundamental a valorização do trabalho 

interdisciplinar — porém mantendo relações de horizontalidade, e não de 

subalternidade —, do próprio conhecimento e de ações nele embasadas.‖40 

Assim, torna-se importante investir em estudos e pesquisas que envolvam a 

temática do trabalho profissional do Assistente Social no âmbito sociojurídico, com o 

intuito de corresponder à valorização do profissional nesta área e para a 

descriminalização da pobreza e judicialização da questão social que permeia os 

cidadãos. 

Portanto, estratégias para enfrentar os desafios contemporâneos são criadas 

para fortalecer o Serviço Social nos espaços sócio ocupacionais, particularmente 

nos espaços que envolvem o acesso a justiça, conforme tratado neste texto, 

desafios que não poderão ser desvendados á curto prazo. 

As respostas para os mesmos são construções diárias e não isoladas. Estão 

sujeitas á conjuntural social, ás implicações da política local e nacional. Porém, são 

esses mesmos desafios que contribuem para o movimento da realidade, da história 

dos indivíduos e necessitam ser elucidados pelos profissionais, no fortalecimento 

dos sujeitos enquanto seres humanos, com o compromisso ético em prestar serviços 

de qualidade aos mesmos. 

Enfim, ultrapassar as imposições colocadas pelo universo jurídico requer que 

o profissional de Serviço Social, através do perfil crítico, norteie-se pela defesa da 

esfera pública e enfrente os aspectos da realidade proposto a atuar pela 

democratização das relações sociais. 

 

3.3 Processo metodológico da Pesquisa  

 

Minayo conceitua, 

 
Entendemos por metodologia o caminho do pensamento e a prática 
exercida na abordagem da realidade. Ou seja, a metodologia inclui 
simultaneamente a teoria da abordagem (o método), os instrumentos 
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de operacionalização do conhecimento (as técnicas) e a criatividade 
do pesquisador (sua experiência, sua capacidade pessoal e sua 
sensibilidade).41  

 

Através da reflexão sobre a história particular da pesquisadora e o processo 

de formação profissional, fomentou-se sobre elaborar esta pesquisa, pois, através 

da experiência de estágio supervisionado no espaço institucional, no ano de 2013, 

detectou-se a importância em entender qual o significado do trabalho da Unidade 

Auxiliar Centro Jurídico Social para os usuários. 

Optou-se por realizar o estudo neste cenário por ser um espaço pleno de 

informações a serem investigadas, tão quanto para expandir trabalhos científicos 

que abordem o tema do trabalho profissional do Assistente Social no contexto 

sociojurídico. 

Afirma-se, neste momento, a aproximação com os sujeitos participantes da 

pesquisa, ou seja, usuários que foram atendidos pela Unidade Auxiliar no ano de 

2014, permitindo compreender as vivências dos sujeitos que recorrem a este serviço 

e aproximação da concepção que os indivíduos possuem sobre o trabalho realizado 

pela instituição.  

Buscou-se entender qual o significado do trabalho profissional desenvolvido 

na instituição da área do Direito, Psicologia e Serviço Social através do 

entendimento dos profissionais que exercem suas respectivas funções. 

Todavia, é preciso pensar na prática social em movimento, aplicada 

historicamente e frente à dinâmica da realidade. Cabe ressaltar, ainda que o campo 

escolhido para a realização da pesquisa seja de formação profissional, a ênfase 

deste estudo está na prática profissional interdisciplinar, desafios, obstáculos e 

possibilidades para o exercício profissional do Assistente Social do contexto 

sociojurídico. 

Adentrar no universo a ser explorado é uma ação que demanda trajetórias e 

resulta em uma diversidade de descobertas, desvela possibilidades de ir além e 

detectar as barreiras existentes para o mundo científico. 

 
Ressalta-se o caráter pessoal do trabalho do pesquisador tem uma 
dimensão social, o que confere o seu sentido político. Esta exigência 
de uma significação política englobante implica que, antes de buscar-
se um objeto de pesquisa, o pós- graduando pesquisador já deve ter 
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pensado no mundo, indagando-se criticamente a respeito de sua 
situação, bem como da situação de seu projeto e de seu trabalho, 
nas tramas políticas da realidade social. Trata-se de saber bem, o 
mais explicamente possível, o que se quer, o que se pretende no 
mundo dos homens.42  

 

O ato de pesquisar requer observar novos contortos e novos caminhos a 

serem investigados diante do existente na realidade.   

Através de Cardoso, 

 
Quanto mais nos aproximarmos de uma realidade social, mais a 
trama apresenta nuances dignas de observação, que merecem 
considerações sobre sua singularidade, num processo para 
intervenção social.43  
 

Ao buscar a interpretação de um fenômeno social da realidade social que 

envolve os sujeitos, significa destacar frente ao contexto analisado, a possibilidade 

de resgate de direitos, ações que estimulem a autonomia e exercício de cidadania 

dos cidadãos, assim como os serviços assistenciais que os incluam. 

Compreender as mais diversas expressões apresentadas pelos usuários da 

Unidade Auxiliar diz respeito à aproximação máxima dos aspectos culturais, dos 

significados sociais e das relações que envolvem essas pessoas. 

Entende-se que a interpretação das particularidades a serem trabalhadas, 

depende do conhecimento profissional para a criação de vínculos com os usuários, 

pressupondo criticidade e um embasamento teórico que corresponda à possibilidade 

de conhecer o desconhecido.  

Nessa tendência,  

 
Nosso contato com as pessoas são dirigidos de modo humano, com 
base me direitos humanos, com entendimento de política social e de 
estratégias que possam contribuir no resgate de direitos de 
cidadania. Avançamos na aplicação das teorias, revidamos leis que 
não implementam justiça, mediamos conflitos.44  

 

Para completar a proposta desse estudo, a investigação foi norteada com 

intuito de compreender a realidade em questão e os rebatimentos vivenciados pelos 

                                                           
42

 SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez, 2000. 
p.146. 

43
 CARDOSO, Maria de Fátima Matos. Reflexões sobre instrumentais em Serviço Social: 
observação sensível, entrevista, visitas e teorias de base no processo de intervenção social. São 
Paulo: LCTE, 2008. p. 29. 

44
 Ibid., p. 38. 



101 
 

sujeitos da pesquisa.  Por meio da dialética e da ‗‘coisa em si‘‘, não manifestada no 

imediato, buscou-se aproximação das múltiplas determinações para analisar as 

demandas daqueles que recorrem à justiça para afirmação de seus direitos. 

Em vista disso, 

 
O mundo que nos aparece sob a dicotomia entre sujeito e objeto, 
entre subjetividade e objetividade, tem de ser desvendado nas suas 
raízes, para compreendermos o porquê dessa cisão [...] A apreensão 
da verdade do real consiste justamente na explicação da forma pela 
qual o real se desdobra em sujeito e objeto.45 

 

A busca pela essência do fenômeno exige um referencial teórico-

metodológico que ultrapasse a aparência comum, supere e distingue as 

particularidades e as mediações que aparecem na singularidade, ou seja, a leitura 

da realidade requer aproximação com os determinantes que a compõe. 

Nas palavras de Paulo Netto46, o conhecimento científico tem a necessidade 

de partir de um referencial teórico que desvele a realidade em movimento, pois, 

metodologia e pesquisa se mantêm em sintonia; a primeira sustenta os caminhos 

para a produção e aprofundamento da segunda. 

Nessa perspectiva teórico-metodológica,  

 
O objetivo do pesquisador, indo além da aparência fenomênica, 
imediata e empírica – por onde necessariamente se inicia o 
conhecimento, sendo essa aparência um nível da realidade e, 
portanto, algo importante e não descartável -, é apreender a essência 
(ou seja: a estrutura e a dinâmica) do objeto.47  

 

O recorte temporal escolhido para a pesquisa de campo, como mencionado 

anteriormente, se devolveu através dos prontuários de usuários da Unidade Auxiliar 

Centro Jurídico Social e com a equipe profissional.  Concerne esclarecer a proposta 

inicial para essa investigação.  

Com relação aos usuários, intencionava-se aplicar o questionário utilizado 

nesse processo com três usuários do ano de 2013 – ano de estágio supervisionado 

da pesquisadora na instituição, e, três usuários do ano de 2014 por ser ano 
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conseguinte, proporcionando análise comparativa dos dados. Porém, devido a 

algumas adversidades, aplicou-se com dois participantes usuários e com os 

profissionais propostos. 

 Inicialmente, tentou-se entrar em contato com os usuários dos prontuários 

escolhidos através de sorteio realizado com o acompanhamento de uma profissional 

do Direito da Unidade Auxiliar. Dos seis prontuários sorteados - três do ano de 2013 

e três do ano de 2014 estabeleceu-se contato com somente dois usuários, com os 

quais se mostraram disponíveis, e que, realizou-se a pesquisa de campo. 

A esses sujeitos que foi possível dialogar, via ligação telefônica, foi explicada 

a proposta do questionário e consultada qual seria a disponibilidade do usuário em 

participar do estudo.  

Cabe ressaltar, nesse processo, algumas dificuldades detectadas ao 

desenvolver esta etapa do trabalho científico. Na tentativa de estabelecer contato 

com os usuários que tiveram seus prontuários sorteados, alguns se recusaram a 

participar da pesquisa, outros apontaram dificuldade para a colaboração com a 

mesma. Dessa forma, como mencionado anteriormente, visto que a proposta inicial 

se objetivava em utilizar três prontuários do ano de 2013 e três do ano de 2014, 

algumas mudanças foram feitas.  

Reconhece-se que o número de participantes da pesquisa de campo é 

reduzido, porém acredita-se que se adequa às formalidades e questões 

metodológicas do método de pesquisa qualitativa. 

Como pontua Martinelli,  

 
A quantidade de sujeitos estabelecidas para a pesquisa pode ser 
justificada, pois, [...] não se trata, portanto, de uma pesquisa com um 
grande número de sujeitos, pois é preciso aprofundar o 
conhecimento em relação àquele sujeito com o qual estamos 
dialogando.48 

 

Nesse sentido, diante da indisponibilidade de alguns usuários em participar do 

estudo, optou-se por: desenvolvê-lo com os profissionais da Unidade Auxiliar – 

proposta inicial do cronograma, e dois usuários do ano de 2014; sujeitos que se 

mostraram disponíveis a colaborar com a pesquisa. 
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Após a etapa inicial, marcou-se com os sujeitos que aceitaram responder o 

questionário da pesquisa sobre data e horário de entrega do material. A entrega se 

estabeleceu pela pesquisadora diretamente com os usuários participantes, levando 

o questionário até a casa e local de trabalho dos sujeitos, recolhendo-o dois dias 

após a entrega.  

Todos os envolvidos nesse processo foram informados sobre a escolha de 

não exporem seus nomes, assim como sobre questões éticas. 

Nesse procedimento, entregou-se a cada usuário e profissional participante, o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (localizado em Apêndice B), contendo 

informações sobre a pesquisa desenvolvida. O termo foi assinado pela pesquisadora 

e pelos sujeitos participantes do estudo. 

Conjuntamente, os questionários destinados aos profissionais da instituição, 

sendo, uma advogada, uma assistente social e uma psicóloga foram entregues pela 

pesquisadora às referidas participantes.  

Ao escolher os sujeitos participantes para a pesquisa, esse momento 

demandou aproximação para estabelecer contato os mesmos e, o exercício de 

refletir sobre o conhecimento necessário para desvendar as respostas oferecidas 

por eles ao responderem o questionário utilizado no estudo. 

Como mencionado, o instrumento de coleta de dados utilizados foi o 

questionário aberto, contendo perguntas acerca do trabalho desenvolvido pela 

Unidade Auxiliar, sobre a concepção dos usuários sobre viabilização de direitos e a 

perspectiva dos profissionais. 

Conforme Chizotti,   

 
O questionário consiste em um conjunto de questões pré-elaboradas, 
sistemática e sequencialmente dispostas em itens que constituem o 
tema da pesquisa, com o objetivo de suscitar dos informantes 
respostas por escrito ou verbalmente sobre assunto que os 
informantes saibam opinar ou informar. É uma interlocução 
planejada.49 

 

Entende-se que a aplicação do questionário aberto para obtenção dos dados 

almejados neste estudo permitiu desenvolver a interlocução entre pesquisador, 

participantes e universo pesquisado. Nesse processo, as perguntas elaboradas e 
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direcionadas para entender a realidade forneceram conceitos para reflexão e 

compreensão de questões sobre a temática. 

 
[...] a discussão desta temática de suma importância, na medida em 
que oportuniza desvendar fatos e conhecer elementos que 
qualifiquem a prática profissional, cuja atuação perpasse o viés da 
composição com outras áreas em busca da articulação e da 
interlocução em que o objetivo maior seja a real autonomia de cada 
cidadão.50   

 

Outro ponto a ser destacado, para realizar o procedimento de envolvimento 

dos participantes da pesquisa, de aproximação e interpretação das respostas 

advindas dos entrevistados, aplicou-se critérios éticos, pois, as respostas contém o 

relato da opinião pessoal resultante das experiências de vida dos sujeitos. Também, 

preocupou-se com o anonimato dos participantes para que não houvesse exposição 

dos mesmos. 

Buscou-se nas respostas dos sujeitos compreender a intercessão do trabalho 

realizado pela Unidade Auxiliar e os impactos desencadeados pela ação dos 

profissionais na obtenção de direitos sociais para a vida dos usuários. 

Utilizou-se o aspecto qualitativo para analisar os dados obtidos de modo a 

compreender os significados das demandas dos grupos participantes, pois, dentro 

da perspectiva qualitativa, ‗‘Seu foco é, principalmente, a exploração do conjunto de 

opiniões e representações sociais sobre o tema que pretende investigar51.‖  

Além do mais, é preciso considerar quanto à pesquisa qualitativa,  

 
É importante essa reflexão a respeito da apreensão do qualitativo, 
pois ele propõe novo olhar sobre os sujeitos da pesquisa, buscando 
referenciar os aspectos históricos, sociais e políticos do contexto no 
qual foi realizada a pesquisa, não se esquecendo que os espaços 
são inacabados, contraditórios e estão permanentemente em 
construção.52  
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O percurso metodológico adotado para a elaboração da pesquisa e do 

processo de investigação se dividiu em: referência teórica, pesquisa documental e 

pesquisa de campo.  

Através da pesquisa bibliográfica verificou-se livros, revistas, publicações a 

respeito da temática. O contato com o referencial teórico permitiu aprofundar o 

conhecimento sobre o objeto estudado. 

Para a pesquisa documental, primeiramente houve a solicitação de permissão 

à supervisora da Unidade Auxiliar Centro Jurídico Social para a realização da 

mesma. Utilizou-se dos documentos da instituição para compreensão da realidade 

desse espaço como universo do estudo, assim como análise dos prontuários dos 

usuários participantes. 

Ademais, buscou-se textos e artigos acadêmicos online, que se referem à 

temática sociojurídica, viabilização de direitos sociais, acesso à justiça, trabalho 

interdisciplinar, bem como legislações, leis, etc. 

Em alguns momentos, a realização da pesquisa ocorreu nas dependências da 

Unidade Auxiliar, através da leitura de Regimento Interno, relatório mensal, 

levantamento de dados, estabelecimento de contato com os usuários para solicitar 

participação na pesquisa, para desta forma, obter as informações necessárias e 

conhecimento da realidade institucional. 

Nesse processo,  

 
A pesquisa se apoia em fundamentos teóricos que sustentam a 
formulação de um problema e na adoção de técnicas e de 
instrumentos de pesquisa. As diferentes áreas de conhecimentos 
mantêm candentes debates sobre os fundamentos dos 
conhecimentos científicos e seus limites, e sobre as técnicas e os 
instrumentos de validação do saber.53  

 

No decorrer da exploração do universo da pesquisa, ao retratar a realidade 

dos usuários da Unidade Auxiliar, tal como o cotidiano dos profissionais das distintas 

áreas do saber, pôde-se criar uma relação de aproximação entre pesquisador e 

finalidade pesquisada. 

Foi possível explorar o conteúdo estudado baseando-se no referencial teórico 

adotado para tecer a investigação sobre o universo dessa pesquisa. Logo, ao obter 

                                                           
53

 CHIZZOTTI, Antonio. Pesquisa em ciências humanas e sociais. 8. ed. São Paulo: Cortez, 2006. 
p.127. 



106 
 

o material qualitativo produzido pelo processo de análise, considerou-se a 

necessidade de interpretar os dados colhidos. 

Consonante ao autor citado em tela,  

 

Os dados não são coisas isoladas, acontecimentos fixos, captados 
em um instante de observação. Eles se dão em um contexto fluente 
de relações: são ‗‘fenômenos‘‘ que não se restringem às percepções 
sensíveis e aparentes, mas se manifestam em uma complexidade de 
oposições, de revelações e de ocultamentos. É preciso ultrapassar 
sua aparência imediata para descobrir sua essência.54 
 

Nesse processamento, utilizou-se da análise de conteúdo, pois, é um método 

de tratamento dos dados fundidos em um documento, permitindo analisar as 

informações captadas de textos escritos ou de qualquer comunicação – oral, visual, 

gestual, contida a um texto ou documento.  

A análise de conteúdo consiste em esclarecer as diferentes características 

dos elementos e extrair seu significado, por meio da comparação, observação, 

avaliação, destacar o essencial diante das ideias principais. 

 
A partir desse procedimento, a análise de conteúdo se apresenta 
como uma proposta metodológica dinâmica que se faz 
permanentemente por meio de uma interação contínua com o 
analista.55  
 

Como define Bardin a respeito da análise de conteúdo, 

 
 [...] uma técnica de investigação que através de uma descrição 
objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto das 
comunicações, tem por finalidade interpretação destas mesmas 
comunicações.56  
 

Ao decifrar documentos que contém as respostas dos participantes da 

pesquisa, pôde-se utilizar de diferentes procedimentos para concretizar o significado 

das comunicações neles codificadas, revelando os conceitos em meios sociais 

diferenciados. ‖A escolha do procedimento mais adequado depende do material a 
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ser analisado, dos objetivos da pesquisa e da posição ideológica e social do 

analisador.‘‘57  

É necessário buscar a compreensão sobre a opinião, as experiências 

relatadas no contexto cultural e no cotidiano que envolve os sujeitos, através do 

conhecimento crítico-dialético para interpretar os elementos descritivos e 

compreender as informações do conteúdo da comunicação. 

Ao que corresponde quanto aos procedimentos de análise dos dados, 

demanda conhecimento e postura crítica investigativa, habilidades, para que seja 

possível confirmar ou não o pressuposto da pesquisa, entender as respostas das 

questões formuladas numa perspectiva de ampliação do conhecimento sobre a 

temática pesquisada. 

Segundo Setúbal, essa forma de análise: 

 
[...] tem como suporte instrumental qualquer tipo de mensagem, 
formas de expressão dos sujeitos sociais, e, como produto, um 
conhecimento não-linear, por conseguinte não espasmódico, já que 
sua derivação se dá pela observação social do objeto de estudo, 
onde o tempo e a circularidade da comunicação são considerados 
significativos.58  
 

Nesse caminhar, ao desenvolver a ação de análise da pesquisa, o 

pesquisador se transforma e transforma o objeto, através do uso da metodologia. 

A partir desse entendimento, é preciso relembrar que a instituição pesquisada 

nesse estudo apresenta suas particularidades e especificidades, seja em relação ao 

espaço físico, localização, como no funcionamento institucional.  

No que se refere às especificidades do trabalho profissional do Assistente 

Social que exerce suas atividades na Unidade Auxiliar, o instrumental técnico-

operativo, a metodologia utilizada, a criticidade e o agir ético permitem desvelar o 

profissional e ressaltar o significado de suas ações nesse espaço sócio ocupacional. 

 Dessa forma, entende-se a práxis profissional como mediadora para revelar a 

maneira que a dinâmica das particularidades se concretiza.  Dinâmica que apresenta 

conflitos, alternativas, peculiaridades, encaminhamentos, revela o modo de agir dos 

profissionais. 
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Desenvolver a pesquisa de campo significa lançar um olhar cuidadoso e 

detalhado para o objeto estudado. Nesse processo de construção crítica, advinda do 

conhecimento científico, o ato de pesquisar se reafirma como essencial para a 

categoria profissional, pois,  

 

[...] a pesquisa é uma das várias formas pelas quais a prática social 
integrada, influenciadora pelas relações sociais, é abstraída da sua 
forma real e expressada teoricamente, de acordo com os interesses 
e o tipo de sociedade que lhe serviu de útero. É um processo vivo, 
que se encontra imbricado e é impulsionado pelas relações 
dinâmicas e múltiplas que o pesquisador estabelece (por meio dos 
referenciais teóricos, recursos técnico-metodológicos construídos, 
reconstruídos e transformados dialeticamente na caminhada 
investigativa) com o objeto, na sua reconstrução histórica.59  

 

Ao recolher os questionários respondidos pelos participantes - usuários e 

profissionais da Unidade Auxiliar – verificou-se a relevância de destacar as 

respostas obtidas para a aproximação do entendimento dos participantes. 

De acordo com a concepção da profissional A da área da Psicologia, sua 

compreensão sobre o trabalho realizado com a população usuária da Unidade 

Auxiliar Centro Jurídico Social se caracteriza: 

 
Nosso atendimento está inserido nas dimensões do ensino, da 
pesquisa e da extensão, sendo espaço de formação profissional, 
desenvolvimento de pesquisas e intervenções psicossociojurídicas. 
Diretamente com a população usuária, são realizados atendimentos 
interdisciplinares e atividades de divulgação de direitos por meio dos 
projetos de extensão. Compreendendo que esse trabalho apresenta 
grande relevância, por suas contribuições relacionadas ao acesso à 
justiça para o efeito exercício de cidadania. (Psicóloga). 

 

Além do mais, seguindo o conceito da profissional B de Serviço Social, ao 

pontuar sua concepção sobre o trabalho institucional com os cidadãos usuários da 

Unidade Auxiliar, a mesma relatou: 

 
Considero o trabalho de extrema relevância no sentido que possibilita 
à população em condição de exclusão social o acesso ao direito à 
justiça. O trabalho se efetiva na perspectiva de garantia de direitos 
possibilitando aos usuários o acesso aos direitos sociais, o 
conhecimento de seus direitos, a reflexão de sua realidade social e, 
principalmente, a possibilidade de desenvolver novas estratégias 
para o enfrentamento da questão social. (Assistente Social). 
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De acordo com a profissional C, da área do Direito, obteve-se a seguinte 

consideração: 

 
O trabalho realizado pela Unidade Auxiliar é de suma importância 
para a população, pois possibilita não só o acesso à justiça, mas o 
pleno conhecimento de seus direitos, pois a atuação ocorre de forma 
interdisciplinar, pelo direito, serviço social e psicologia, sem nenhum 
custo para o usuário. Procuramos exercer um trabalho de qualidade 
para os nossos usuários. (Advogada). 
 

Ao refletir sobre qual o significado da interdisciplinaridade para os 

atendimentos realizados na instituição,  

 
A interdisciplinaridade possibilita um conhecimento articulado da 
realidade social do usuário. Desta forma, é possível avançar além da 
demanda jurídica apresentada pelo usuário, para compreensão de 
suas demandas sociais e psicológicas. A troca de saberes entre as 
áreas do Direito, Serviço Social e Psicologia garante um atendimento 
diferenciado e de qualidade à população. (Assistente Social). 
 

Compreende-se, seguindo a reflexão da profissional C, da área do Direito, 

destaca-se, 

 
O trabalho de forma interdisciplinar possibilita ver a pessoa como um 
todo e não somente orientá-lo naquilo que veio nos procurar, porque 
o problema que a pessoa nos traz foi gerado por série de fatores que 
permeiam o seu cotidiano, o que viabiliza uma ação interdisciplinar. 
(Advogada). 
 

Desvelar o entendimento dos profissionais da instituição acerca do trabalho 

interdisciplinar apresenta significativa importância, pois, suscita refletir sobre a 

junção das áreas do saber para desenvolver um atendimento de qualidade aos 

cidadãos. 

Nota-se, diante do aprofundamento da profissional A, 

 
Grande parte dos casos que chegam para atendimento apresentam 
demandas complexas, que envolvem questões jurídicas, sociais, 
psicológicas, entre outras, exigindo uma abordagem o mais 
abrangente/ integral possível. Trata-se de um diferencial para a 
compreensão da realidade da pessoa atendida, de modo a favorecer 
uma visão mais ampliada e que, de fato, possibilite o acesso à justiça 
(justiça em seu sentido mais amplo). (Psicóloga). 

 

Decorrente a essas questões, indagou-se em relação à divulgação da 

Unidade Auxiliar como instituição que possibilita o processo de viabilização de 
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direitos de cidadania. Nesse momento, a profissional C, da área do Direito 

expressou: 

 
O próprio usuário atendido na Unidade divulga o trabalho que 
desenvolvemos. Os projetos trabalhados pela Unidade também 
contribuem muito para a divulgação, pois, por meio deles 
esclarecemos a população sobre os seus direitos como cidadãos. 
(Advogada). 

 

Em relação à concepção da profissional B, da área de Serviço Social, 

destacou-se, 

 
A divulgação ocorre por meio dos projetos de extensão 
desenvolvidos pela Unidade na comunidade e por meio do próprio 
atendimento realizado a população. Assim, os usuários são sujeitos 
multiplicadores da existência dos serviços prestados pela Unidade, 
visto que familiares e amigos procuram a Unidade relatando ter 
acesso à informação do atendimento por um ex-usuário da Unidade. 
(Assistente Social). 

 

No entendimento da profissional A, a existência da Unidade Auxiliar tem sido 

divulgada: 

 
Atualmente, a divulgação da Unidade nesse sentido tem ocorrido 
principalmente por meio dos próprios atendimentos e das atividades 
dos projetos de extensão realizados na comunidade, pois, são a 
possibilidade de contato direto com nosso trabalho, sempre voltado 
para a divulgação e proteção de direitos. (Psicóloga). 

 

É preciso buscar nesse processo o entendimento sobre a concepção dos 

participantes no que diz respeito à instituição, ao seu funcionamento, tanto quanto 

considerar a visão pessoal de cada sujeito sobre as questões realizadas. 

 No que concerne dos usuários, pode-se refletir sobre as respostas obtidas e 

identificar o entendimento dos mesmos sobre o atendimento realizado na Unidade 

Auxiliar. 

Percebe-se, através da resposta da usuária 1, participante da pesquisa, ao 

responder acerca dos resultados do trabalho realizado pela instituição: 

 
Em termos dos profissionais, fui bem atendida, os profissionais 
mantém contato, não há o que reclamar, mas, a outra parte não me 
ajuda. (Usuária 1). 
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Do ponto de vista da usuária 2, ao responder a mesma pergunta realizada 

para a outra participante citada em tela, destacou-se: 

 

Até agora ta instável, está com um processo a três anos esperando 
pela decisão do juiz. (Usuária 2). 
 

No que se refere como as usuárias se informam sobre o trabalho realizado 

pela Unidade Centro Jurídico Social: 

 
Através do centro comunitário do Jardim Aeroporto 3. (Usuária 2) 

 

Nesse momento, a usuária 1, relatou, 

 
Na verdade eu sempre soube que as faculdades públicas tem essa 
assistência jurídica para a população. Na época a informação que a 
Defensoria não realizava ações contra o Estado, me impulsionando a 
procurar o centro jurídico. (Usuária 1). 
 

Importa destacar que a usuária 1 citada em tela apresentou dificuldades em 

escrever as respostas no questionário que foi entregue a mesma, devido a sua 

doença na visão, dessa forma, o questionário foi respondido por ela, porém, escrito 

por uma colega de trabalho. 

Ainda que possuam suas particularidades, salienta-se a disponibilidade da 

usuária 1, assim como da usuária 2 em colaborarem para a pesquisa de campo. 

Reconhece-se que a rotina do trabalho e até mesmo as condições pessoais que 

envolvem as participantes poderiam ser justificativas para que essas se recusassem 

a responder o questionário. 

Nesse momento, é preciso relembrar o quanto o contato com o usuário e a 

aproximação com as suas condições de vida se fazem experiências valiosas para o 

pesquisador e para o universo acadêmico. 

Em referência ao significado do trabalho realizado pela Unidade Auxiliar, a 

usuária 2 ressaltou, 

 
O resultado é bom para as pessoas que não tenham condições de 
pagar um advogado esse é o único recurso. (Usuária 2). 
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Além do mais, por meio da resposta da usuária 1, notou-se: 

 
É muito importante, porém, a divulgação deveria melhorar. A 
informação de que o centro jurídico faz esse trabalho é muito pouca. 
(Usuária 1). 
 

Desenvolver a etapa da interpretação e análise das respostas dos 

questionários captados pelos participantes da pesquisa demanda pensar, 

 
[...] ao tomarmos essas considerações para análise e ao trazê-las 
para o contexto das nossas práticas profissionais, percebemos que 
as possibilidades de o Serviço Social dar um salto qualitativo, no que 
se relaciona à produção do conhecimento, estão em saber aproveitar 
as crises, as dificuldades com as quais se depara no exercício 
institucional, para a partir delas desenvolver uma ação real, 
elaborativa teórica, viabilizadora de novas direções da ação real, de 
novas formas de prática social.60  

 

Certamente, a fala dos usuários, apresentadas em forma de respostas nos 

questionários representam a maneira como essas pessoas entendem o significado 

do atendimento psicosociojurídico para a concretização de seus direitos, 

proporcionando visibilidade às mesmas. 

Nesse sentido, compreender o cotidiano de mulheres e homens que recorrem 

a espaços como a Unidade Auxiliar, na perspectiva de traçarem novos rumos para 

suas histórias de vida, demanda relembrar que esses sujeitos estão rondados pelas 

manifestações da questão social - esta, podendo afetar a relação social estabelecida 

pelos mesmos. 

Refletir sobre a judicialização de direitos e políticas sociais na cena atual 

requer fazer uma leitura de totalidade, analisar a conjuntura respaldado em aspectos 

culturais, econômicos, sociais, políticos. 

Diante das respostas advindas da pesquisa de campo, fica evidente a 

importância em dar voz aos sujeitos envolvidos nos processos judiciais, para além 

dos atendimentos institucionais, para que esses usuários possam expressar suas 

angústias, expectativas, esperanças, de maneira livre. 

Além disso, enfatizar o ponto de vista dos profissionais que atuam na Unidade 

Auxiliar permite fazer com que a equipe interdisciplinar reflita sobre o significado 

institucional e o conceito do trabalho profissional para a vida dos cidadãos.  
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Nessas condições, o exercício de reflexão sobre o significado da ação 

profissional representou o processo de desvendar os trabalhos desenvolvidos com 

os usuários encaminhados pelo Serviço Social. 

A interpretação dos resultados, aliada à teoria crítica, pautada no 

materialismo histórico dialético, permitiu apreender os dados obtidos, se 

preocupando também com a singularidade de cada questionário aplicado. 

É necessário adentrar no mundo da ciência para perceber que o cotidiano tem 

muito a ser explorado, e que seja revelado, de acordo com a concepção de análise 

adotada, a interpretação das diferentes configurações. 

É fundamental para o Assistente Social alargar o pensamento para 

compreender as múltiplas expressões da questão social e os elementos que 

permeiam a realidade e se expressam por problemáticas vivenciadas pelos sujeitos. 
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O percurso de elaboração do presente estudo permitiu reflexão e agregou 

conhecimentos sobre o cotidiano da ação profissional do Assistente Social no 

contexto sociojurídico, assim como, o trabalho profissional conjunto com outros 

profissionais deste espaço. 

A complexidade da prática profissional do Assistente Social se expressa nos 

diversos espaços sócio ocupacionais, pois, este profissional desenvolve atividades 

perante as múltiplas expressões de realidade que insere pelos cidadãos. 

O acesso à justiça para a viabilização de direitos sociais é um tema intenso. 

As dificuldades e indagações se apresentaram no decorrer do processo de pesquisa 

e oportunizaram contato com o conhecimento de outras áreas – Direito e Psicologia 

sobre o assunto. 

No que diz respeito quanto ao objetivo desse estudo, acredita-se que foi 

possível desenvolver uma descrição da prática profissional do universo da pesquisa 

– Unidade Auxiliar Centro Jurídico Social, relatar as possibilidades de trabalho da 

atuação do profissional de Serviço Social inserido na instituição, assim como, 

ressaltar a importância do trabalho profissional no contexto sociojurídico para a 

desmistificação de paradigmas moralizantes, impositivos, de julgamento e 

responsabilização dos sujeitos. 

O profissional, ao realizar a práxis profissional, requer não se apoiar em 

práticas conservadoras e enraizadas, visto que, a área sociojurídica apresenta em 

seu histórico posicionamentos tradicionais e positivistas. 

Ademais, a realização da pesquisa de campo proporcionou compreender 

quais os conceitos dos usuários e profissionais da Unidade Auxiliar sobre as 

questões postas nos questionários e o entendimento desses sujeitos sobre o 

significado da instituição para a viabilização de direitos da população. 

Esse procedimento foi de extrema importância, dado que, fomentar a reflexão 

e discussão para além, fora do espaço institucional complementa a construção de 

saberes e expande horizontes. 

No momento em que há possibilidade de desvendar a realidade na qual nos 

insere, é preciso, inicialmente, estar aberto às possibilidades e desafios que existem 

nesse percurso.  

É possível afirmar que o profissional de Serviço Social possui diversas 

inquietações e as mesmas desencadeiam a produção teórica sob as bases 
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metodológicas, para a elaboração de estudos e pesquisas que contribuam para a 

construção de conhecimento e aprimoramento de concepções da profissão. 

O Serviço Social se caracteriza como fundamental no desenvolvimento de 

uma ordem mais justa e contribui com o seu conhecimento específico para o 

desencadeamento de ações e alternativas para a melhoria das condições de vida 

dos sujeitos. 

Concretamente, o tema abordado nesse estudo permitiu reflexões acerca de 

como ocorre o acesso à justiça, podendo ser entendida como uma questão de 

política pública e necessidade de inserção dos cidadãos a projetos sociais 

destinados para a comunidade; assim como, sobre a utilização da justiça para o 

alcance dos direitos sociais da população menos favorecida, através da intervenção 

institucional da Unidade Auxiliar. 

A ampliação da procura a espaços que desenvolvem assistência jurídica 

gratuita aos cidadãos economicamente carentes representa a judicialização da 

pobreza e da desigualdade social. 

Dessa forma, ao reportar-se sobre a instituição referida como objeto de 

estudo desta pesquisa, é preciso ressalta-la como elemento de viabilidade 

fundamental para o processo de acesso aos direitos humanos e sociais, frente ao 

contexto de redução e fragmentação dos serviços e projetos sociais. 

No decorrer da realização da dissertação, foi possível aprofundar sobre os 

desafios encontrados ao desenvolver o trabalho profissional com as áreas do Direito 

e da Psicologia, bem como a importância da supervisão de estágio para a formação 

profissional dos estagiários. 

Nesse sentido, ao estudar historicamente sobre a inserção do profissional de 

Serviço Social no contexto sociojurídico e as demandas atendidas por esses, nos 

espaços vinculados à justiça social, pode-se afirmar que o trabalho profissional do 

Assistente Social é imprescindível ao atendimento das múltiplas solicitações. 

A esse profissional cabe estar capacitado ao subsidiar as decisões judiciais, 

através da formação qualificada e continuada, estar envolvido a eventos, grupos de 

estudo e estar constantemente desenvolvendo o fato de pesquisar para se informar, 

se atualizar e acompanhar o movimento da realidade cotidiana. 

As questões que emergem no campo das Ciências Sociais e Aplicadas 

requerem que o Assistente Social se aproprie do seu conhecimento específico para 
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compreender as questões culturais, sociais, econômicas, políticas e locais que 

incidem sob a vida dos sujeitos. 

As mudanças desencadeadas pelo mundo do trabalho, as transformações 

das regulamentações trabalhistas têm afetado grande parcela da população, 

aumentando os indicadores de pobreza e agravando as condições de sobrevivência. 

As modificações referidas refletem na vida dos sujeitos envolvidos nas ações 

judiciais, que compõe a classe trabalhadora, são usuários participantes dessa 

pesquisa, possibilitando constatar as estratégias de sobrevivência que esses 

cidadãos desenvolvem diariamente. 

Assim, ao fundamentar sobre os direitos sociais constitucionalmente 

previstos, importa ressaltar a necessidade do profissional de Serviço Social do 

contexto sociojurídico ter aprofundamento sobre legislações, leis, proximidade com 

estatutos e códigos para dominar o exercício profissional de sua competência nessa 

área. 

Nesse sentindo, requer do profissional de Serviço Social atuação além do 

visível e imediato, para que leis são sejam apenas leis.  É necessário que 

juntamente com outros profissionais, o Assistente Social realize atendimentos em 

uma perspectiva de totalidade, através da análise crítica das dificuldades cotidianas 

apresentadas pelos sujeitos. 

O Serviço Social legitimado no universo sociojurídico precisa ser reconhecido 

pelos profissionais da mesma área e pelas demais áreas do saber, pois, os desafios 

da cena atual exigem que a equipe interdisciplinar esteja direcionada a desenvolver 

ações contra todos os tipos de opressão vivenciada pelas pessoas que buscam 

assistência sociojurídica. 

Ao realizar a leitura da conjuntura atual da sociedade, é notável detectar os 

efeitos da política neoliberal, da globalização e das consequências que estes fatores 

causam para os sujeitos que necessitam de proteção social. Exigir soluções do 

Estado e da sociedade tem sido entendido como desafio aos profissionais que 

prestam serviço público na concretização de direitos humanos e sociais. 

A elaboração de políticas e programas sociais que atendam os contornos e as 

especificidades dos grupos sociais requer ser que essas políticas sejam 

compreendidas como mecanismos essenciais para a diminuição da desigualdade 

existente entre a população. 
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Entender esses procedimentos criados para atender os usuários da política 

de assistência social permite tornar a justiça social mais democrática e possibilita o 

acesso real aos direitos sociais. 

Faz-se necessário, no entanto, que o Assistente Social despenda de esforços 

para que a assistência social seja reafirmada enquanto direito, seja através da luta 

cotidiana, pelos órgãos competentes, pela ação profissional que se efetiva enquanto 

luta pela concretização da garantia e acesso aos direitos. 

Concerne um profissional que não se restrinja a atender apenas o que lhe foi 

solicitado, mas, realizar uma análise de conjuntura e desenvolver a assistência 

judiciária ultrapassando a burocracia dos laudos, pareceres técnicos, relatórios. 

Nesse sentido, por meio da pesquisa de campo desenvolvida conjuntamente 

à Unidade Auxiliar Centro Jurídico Social, pode-se compreender qual o significado 

dessa instituição para os cidadãos que solicitaram serviços em 2014, e todas as 

questões existentes inseridas nesse contexto. 

Outro ponto a se considerar, é a visibilidade designada aos usuários 

participantes, pois, através desse estudo, relataram suas concepções sobre acesso 

à justiça e assistência psicosociojurídica. 

Como apresentado em outros momentos da pesquisa, através de algumas 

falas relatadas percebe-se que embora os usuários tenham conhecimento sobre a 

burocracia dos julgamentos judiciais, esses cidadãos manifestam esperança e 

expectativas enquanto aguardam uma resposta para suas vidas. 

O processo de entrega e recolhimento do questionário utilizado simbolizou um 

exercício de reflexões sobre o tema abordado, de maneira horizontal de relação com 

os participantes – usuários e profissionais – ainda que o número de envolvidos 

nessa etapa tenha sido alterado diante das dificuldades relatadas, esses sujeitos 

foram essenciais para as considerações deste trabalho. 

Os variados atendimentos verificados e estudados nesse estudo permitiram 

aproximação da pesquisadora com os conflitos sociais vivenciados nas relações 

sociais, tal como o trajeto enfrentado pelos usuários que almejam por justiça. 

No que corresponde ao processo de interpretação do questionário aplicado 

com os usuários e com os profissionais, pode-se afirmar que foi possível refletir 

sobre o tema proposto de forma horizontal, diante da relação estabelecida com os 

sujeitos, estes, sendo imprescindíveis para as considerações deste trabalho. 
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Nessas condições, cumpre relatar que no caminhar da realização desse 

trabalho científico, ressalta-se novamente o diferencial do trabalho oferecido pela 

Unidade Auxiliar para a comunidade de Franca/SP. 

Assim, ao atender o tripé das funções da Universidade: ensino – pesquisa - 

extensão, estabelece a prática das atividades desenvolvidas associada ao 

conhecimento, a formação profissional dos estagiários. 

Importa salientar a Unidade como instituição que realiza a extensão popular – 

esta, que caracteriza a faculdade pública como pública, ou seja, destinada à 

comunidade e designada a conscientizar a população sobre usufruir dos espaços da 

universidade e dos projetos oferecidos pela mesma, como direito e como elo de 

informações. 

A prática jurídica social requer dos profissionais especificamente de Serviço 

Social, que se aproximem do conhecimento e concepções da população sobre a 

realidade que os insere, para que por meio da perspectiva crítica, embasado nos 

princípios éticos, de respeito e tolerância pelas diversidades, o Assistente Social 

esteja habitado a entender os elementos condicionantes da vida dos sujeitos. 

Dessa maneira, é possível promover a universalização da justiça quando o 

trabalho profissional é estabelecido por meio da horizontalidade, da perspectiva de 

totalidade que permite a interdisciplinaridade, pois, as ações desenvolvidas 

juntamente com a competência de outras áreas do saber não se limitam à aparência 

dos elementos que estão mediados na realidade. 

Em tempos de luta e de resistência, é preciso estabelecer possibilidades de 

solução dos direitos da coletividade, atender as necessidades específicas dos 

sujeitos, reconhecendo as particularidades dos grupos sociais. 

Faz-se indispensável que o Assistente Social, no contexto sociojurídico 

fortaleça a comunidade usuária através de elementos e pressupostos do Projeto 

Ético-Político da profissão.  

Percebe-se que, apesar de avanços significativos terem sido auferidos, o 

processo de evolução não pode parar. As mudanças recorrentes no cotidiano 

exigem que o profissional de Serviço Social juntamente com os demais profissionais 

inseridos no espaço institucional atuem para além das imposições estatais. 

O objetivo do trabalho profissional interdisciplinar necessita estar em sintonia 

para que a prática interdisciplinar resulte em melhorias na condição humana dos 
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usuários, ou seja, designar o saber das diversas áreas para a potencialização e 

reconhecimento dos sujeitos, enquanto cidadãos de direitos. 

Além do mais, é fundamental pensar criticamente sobre o universo desse 

estudo e a respeito das situações apresentadas pela população, para que a partir 

disso, seja refletido sobre a prática profissional do Serviço Social na cena 

contemporânea. 

Realizar essa pesquisa sobre a temática escolhida permitiu relatar sobre a 

ação profissional de maneira geral – do Direito, da Psicologia e do Serviço Social, 

mas, principalmente, esmiuçar sobre o cotidiano do trabalho profissional do 

Assistente Social inserido no contexto sociojurídico interdisciplinar. 

Percebeu-se que o posicionamento ético e o compromisso assumido ao 

atender os usuários da Unidade Auxiliar Centro Jurídico Social reforçam a seriedade 

e a profissionalidade por parte da categoria profissional, representando a efetivação 

do projeto profissional – o Projeto Ético Político do Serviço Social. 

É preciso realizar constantemente novos estudos, em novos territórios, com 

outros recortes sobre a área sociojurídica, de modo a contribuir com o pensamento 

crítico-social das maneiras de acesso à justiça, visando construir conhecimento para 

a categoria profissional. 

Certamente, há um intenso caminho a trilhar, pois, as discussões e reflexões 

são decorrentes no ato de pesquisar e de aprofundar sobre as questões postas na 

sociedade atual. 

Em meio a tantos regressos e adversidades presenciadas no país que 

estamos inseridos, não se pode deixar de buscar fortalecimento para colocar os 

projetos e propósitos da profissão em prática. 

Desenvolver estratégias e possibilidades para que a ‗‘justiça seja feita‘‘ 

demanda sair da perspectiva de leis e aplicação das normas jurídicas. É ir além, 

compreender que mulheres e homens têm o seu significado dentro de seus grupos e 

são historicamente sujeitos de direitos humanos e sociais. 

O Serviço Social tem papel fundamental para o fortalecimento dos laços 

humanos, de conscientizar a população através da informação, do trabalho 

socioeducativo, para o estabelecimento de novas condições de sobrevivência dos 

sujeitos e as novas maneiras de sociabilidade dos mesmos.  
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Portanto, o debate acerca dos temas que envolvem o trabalho profissional do 

Assistente Social necessita ser recorrente na sociedade atual, independe do espaço 

sócio ocupacional que o profissional esteja inserido.  

É preciso que a categoria profissional trace possibilidades de transformação 

para os sujeitos que compõe a classe trabalhadora destituída de direitos, 

socialmente excluída, diretos esses que podem ser traduzidos como elementares de 

sobrevivência.   

Os desafios existem e os empecilhos são identificados na cena atual. Ao 

Assistente Social cabe utilizar de seus subsídios teóricos, éticos e políticos para o 

trajeto histórico em rumo aos novos tempos, a minimização das desigualdades 

sociais, ao avanço da política de assistência para a efetivação de direitos sociais 

transgredidos na sociedade brasileira. 

Fica evidente que a realidade não é estática. Revelar novas descobertas não 

deve ser uma etapa esgotável. Significa refletir sobre a temática aqui estudada, na 

busca de avançar e contribuir para novas perguntas, novas respostas, no intuito de 

não naturalizar e não se acomodar diante das injustiças que se apresentam no 

cotidiano. 

Para concluir, é essencial suscitar sonhos, despertar expectativas, mobilizar a 

classe trabalhadora para que esta não deixe de lutar por seus ideais e objetivos, 

ainda que existam dificuldades e entraves no tempo presente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



123 
 

AGUINSKY, Beatriz Gershenson. Judicialização da questão social: rebatimentos nos 
processos de trabalho dos assistentes sociais no Poder Judiciário. Revista 
Katálysis, Florianópolis, v. 9, n. 1, p. 19-26, jan./jun. 2006. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/rk/v9n1/a02v9n1.pdf > Acesso em: 16 fev. 2017. 
 
AQUINO, Maura Alvarenga de; MACIEL, Fabrícia Cristina de Castro. Direitos 
humanos e cidadania: um desafio ao Serviço Social contemporâneo. In: SIMPÓSIO 
MINEIRO DE ASSISTENTES SOCIAL, 3., 2010, Belo Horizonte. Anais....  Belo 
Horizonte: CRESS 6ª Região, 2010.  Disponível em: <http://www.cress-
mg.org.br/arquivos/simposio/DIREITOS%20HUMANOS%20E%20CIDADANIA%20U
M%20DESAFIO%20AO%20SERVI%C3%87O%20SOCIAL%20CONTEMPOR%C3
%82NEO.pdf>. Acesso em: 27 abr. 2017. 
 
AZEVEDO, Isabela Sarmet de. Reflexões de Serviço Social no campo sócio-jurídico: 
questões instrumentais e técnico-operativas.  In: SEMINÁRIO DE PESQUISA DO 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO REGIONAL, 
4., 2010, Niterói. Anais.... Niterói: Ed. Universidade Federal Fluminense, 2010. 
Disponível em: 
<http://www.uff.br/ivspesr/images/Artigos/ST05/ST05.2%20Isabela%20Sarmet%20d
e%20Azevedo.pdf>.  Acesso em: 26 abr. 2017. 
 
BARBOSA, Ana Paula Sampaio. O Serviço Social e o uso da instrumentalidade 
no Poder Judiciário. 2010. 105 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em 
Serviço Social) – Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, Universidade Estadual 
Paulista ―Júlio de Mesquita Filho‖, Franca, 2010. 
 
BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. Lisboa: Ed. 70, 1977. 
 
BARROS, Juliana Maria Polloni de. O atendimento às famílias sob a perspectiva 
sociojurídica. In: OLIVEIRA, Cirlene Aparecida Hilário; JOSÉ FILHO, Mário.  (Org.). 
Trabalho interdisciplinar: construindo saberes. Franca: Ed. UNESP/FHDSS, 2010. 
 
BATISTA, Mônica; MARTINS, Edla Marcia Gomes; CAMOLESI, Ada Bragion. A 
atuação do assistente social na mediação de conflitos. Universitas, Mogi Mirim, ano 
6, n. 10, p. 73-88, jan./jun. 2013.  Disponível em: 
<http://revistauniversitas.inf.br/index.php/UNIVERSITAS/article/viewFile/16/2>. 
Acesso em: 29 mar. 2017. 
 
BORGES, Suselaine Faciroli. Acesso à justiça: desafios para o Serviço Social. 
2006. 143 f. Dissertação (Mestrado em Serviço Social) – Faculdade de História, 
Direito e Serviço Social, Universidade Estadual Paulista ―Júlio de Mesquita Filho‖, 
Franca, 2006. 
 
______. Acesso à justiça: desafios para o Serviço Social. In: OLIVEIRA, Cirlene 
Aparecida Hilário; JOSÉ FILHO, Mário.  (Org.). Trabalho interdisciplinar: 
construindo saberes.  Franca: Ed. UNESP/FCHS, 2010. 
 
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: 
Ed. Administrativa do Senado Federal, 1988.   
 



124 
 

BRASIL. Lei nº 8.662, de 7 de junho de 1993. Dispõe sobre a profissão de 
Assistente Social e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 8 
jun. 1993. Anexo. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8662.htm>. Acesso em: dez. 2015. 
 
CARDOSO, Maria de Fátima Matos. Reflexões sobre instrumentais em Serviço 
Social: observação sensível, entrevista, visitas e teorias de base no processo de 
intervenção social. São Paulo: LCTE, 2008. 
 
CASTRO, Daiane Melo de. O Serviço Social no campo das práticas sócio 
jurídicas. [S.l.], 4 nov. 2012. Disponível em: <http://webartigos.com/artigos/o-
servico-social-no-campo-das-praticas-socio-juridicas/98826>. Acesso em: 24 abr. 
2017. 
 
CFESS. Resolução CFESS n. 273, de 13 de março de 1993.  Institui o Código de 
Ética Profissional dos Assistentes Sociais e dá outras providências.  Diário Oficial 
da União, Brasília, DF, 30 mar. 1993. Disponível em: 
<http://www.cfess.org.br/arquivos/CEP_CFESS-SITE.pdf>. Acesso em: 25 fev. 2017. 
 
______. (Org.). O Estudo social em perícias, laudos e pareceres técnicos: 
contribuição ao debate judiciário, no penitenciário e na previdência. 8. ed.  São 
Paulo: Cortez, 2008. 
 
______. Resolução CFESS n. 557, de 15 de setembro de 2009. Dispõe sobre a 
emissão de pareceres, laudos, opiniões técnicas conjuntos entre o assistente social 
e outros profissionais. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 17 set. 2009. Disponível 
em: <http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal= 
1&pagina=89&data=17/09/2009> Acesso em: 5 abr. 2017. 
 
______. II Encontro Sociojurídico. CFESS Manifesta, Brasília, DF, 2009b. Disponível 
em: <http://www.cfess.org.br/js/library/pdfjs/web/viewer.html?pdf=/arquivos/ 
sociojuridico.pdf>. Acesso em: 27 abr. 2017. 
 
______. Atuação de Assistentes Sociais no sociojurídico: subsídios para 
reflexão. Brasília, DF, 2014. Disponível em: 
<http://www.cfess.org.br/arquivos/CFESSsubsidios_sociojuridico2014.pdf>. Acesso 
em: 2 nov. 2015. 
 
CHUAIRI, Silvia Helena. Assistência jurídica e o serviço social: reflexões 
interdisciplinares. Serviço Social & Sociedade, São Paulo, ano 22, n. 67, p. 124-
144, 2001. 
 
CHIZZOTTI, Antonio. Pesquisa em ciências e sociais. São Paulo: Cortez, 1991. 
(Biblioteca da educação. Escola, v. 16). 
 
______. Pesquisa em ciências humanas e sociais. 8. ed. São Paulo: Cortez, 
2006. 
 
COUTINHO, Carlos N. Notas sobre cidadania e modernidade. Praia Vermelha: 
Estudos de Política e Teoria Social, Rio de Janeiro, v. 1, n. 1, p. 145-165, jan./jun. 1997. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8662.htm


125 
 

DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado. 32. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2013.  
 
DEMO, Pedro. Pesquisa e informação qualitativa: aportes metodológicos.  
Campinas, SP: Papirus, 2001.  (Papirus educação). 
 
FARIA, Denise Jesuína. A atuação profissional do assistente social no Tribunal 
de Justiça de São Paulo: identidade e competências em construção. 2010. 
Dissertação (Mestrado em Serviço Social) – Faculdade de História, Direito e Serviço 
Social, Universidade Estadual paulista ―Júlio de Mesquita Filho‖, Franca, 2010a. 
 
______. Serviço Social: mediação e interdisciplinaridade elementos para reflexão. In: 
OLIVEIRA, Cirlene Aparecida Hilário; JOSÉ FILHO, Mário.  (Org.). Trabalho 
interdisciplinar: construindo saberes. Franca: Ed. UNESP/FHDSS, 2010b.  
 
FÁVERO, Eunice T. Serviço Social, práticas judiciárias, poder: implantação e 
implementação do serviço social no juizado de menores de São Paulo. São Paulo: 
Veras, 1999. 
 
______.; MELÃO, Magda J. R.; JORGE, Maria R. T. O Serviço Social e a 
psicologia no judiciário: construindo saberes, conquistando direitos. 3. ed. São 
Paulo: Cortez, 2008. 
 
______.; MAZUELOS, Elisangela Pereira Queiros. Serviço Social e acesso à justiça 
– reflexões com base na prática de mediação familiar. Serviço Social & Saúde, 
Campinas, v. 9, n. 9, p. 39-67, jul. 2010. Disponível em: 
<http://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/sss/article/view/8634875/2779>. 
Acesso em: 26 abr. 2017. 
 
______. O Serviço Social no judiciário: construções e desafios com base na 
realidade paulista. Serviço Social & Sociedade, São Paulo, n. 115, p. 508-526, 
jul./set. 2013. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/sssoc/n115/06.pdf>. Acesso 
em: 28 jan. 2017. 
 
GOMES, Romeu. Análise e interpretação de dados de pesquisa qualitativa. In: 
MINAYO, Maria Cecília de Souza. (Org.). Pesquisa social: teoria, método e 
criatividade. 31. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012. 
 
GUERRA, Yolanda. Instrumentalidade no trabalho do assistente social. In: 
CAPACITAÇÃO em Serviço Social e política social: o trabalho do assistente social e 
as políticas sociais. mod. 4. Brasília, DF: Ed. UnB : CEAD, 2000. 
 
______. A dimensão investigativa no exercício profissional. In: CFESS; ABEPSS. 
(Org.).  Serviço Social: direitos sociais e competências profissionais. Brasília, DF, 
2009. Disponível em: 
<http://www.cressrn.org.br/files/arquivos/C8pQHQOyl68c9Bc41x5Y.pdf>. Acesso 
em: 2 jan. 2017. 
 
 



126 
 

IAMAMOTO, Marilda Villela; CARVALHO, Raul de. Relações sociais e Serviço 
Social no Brasil: esboço de uma interpretação histórico-metodológica. 3. ed. São 
Paulo: Cortez; [Lima]: CELATS, 1985. 
 
______. O serviço social na contemporaneidade: trabalho e formação 
profissional.  11. ed. São Paulo: Cortez, 2007. 
 
______. O Serviço Social na cena contemporânea. In: CFESS: ABEPSS. Serviço 
Social: direitos sociais e competências profissionais. Brasília, DF, 2009. Disponível 
em: <http://ava.unit.br/dokeos/conteudo/pdf/SS_Conteporaneidade.pdf>. Acesso em: 
3 abr. 2017. 
 
JOSÉ FILHO, Mario José. Considerações finais. In: OLIVEIRA, Cirlene Aparecida 
Hilário; JOSÉ FILHO, Mário. (Org.). Trabalho interdisciplinar: construindo saberes. 
Franca: Ed. UNESP/FHDSS, 2010.  
 
LONARDONI, Eliana; OLIVEIRA, Juliene Aglio de. Serviço Social e direitos sociais: 
entre a garantia e o legal acesso. ETIC: Encontro de Iniciação Cientifica, Presidente 
Prudente, v. 3, n. 7, p. 1-15,  2007. Disponível em: 
<http://intertemas.unitoledo.br/revista/index.php/ETIC/article/viewFile/1534/1464>. 
Acesso em: 20 mar. 2017. 

MARTINELLI, Maria Lúcia. Serviço Social: identidade e alienação. São Paulo: 
Cortez, 2001. 

MARX, Karl; ENGELS, Friedrich.  A ideologia alemã: crítica da mais recente 
filosofia alemã em seus representantes Feuerbach, B. Bauer e Stirner, e do 
socialismo alemã em seus diferentes profetas (1845-1846). Tradução, Rubens 
Enderle, Nélio Schneider, Luciano Cavini Martorano. São Paulo: Boitempo, 2007. 
 
MINAYO, Maria Cecília de Souza. O desafio da pesquisa social. In: ______. (Org.). 
Pesquisa social: te, método e criatividade. 31. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012. 
 
MODESTO, Jacqueline Souza. O perfil do usuário: um estudo sobre as 
características da população atendida na Unidade Auxiliar Centro Jurídico Social. 
2007. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Serviço Social) - Faculdade 
de História, Direito e Serviço Social, Universidade Estadual paulista ―Júlio de 
Mesquita Filho‖, Franca, 2007. 
 
OLIVEIRA, Cirlene Aparecida Hilário da Silva. Introdução. In: ______.; JOSÉ FILHO, 
José. (Org.). Trabalho interdisciplinar: construindo saberes. Franca: Ed. 
UNESP/FHDSS, 2010. 
 
OLIVEIRA, Nayara Hakime Dutra. Recomeçar: família, filhos e desafios. São Paulo: 
Ed. UNESP; São Paulo: Cultura Acadêmica, 2009.  
 
PAULO NETTO, José. Cinco notas a propósito da ‗‘questão social.‖ Temporális, 
Brasília, DF, ano 2, n. 3, p. 41-49, jan./jun. 2001.  
 
______, Introdução ao estudo do método de Marx. São Paulo: Expressão 
Popular, 2011.  

http://www.abepss.org.br/arquivos/anexos/o-servico-social-na-cena-contemporanea-201608060403123057450.pdf


127 
 

PIANA, Maria Cristina. A construção do perfil do assistente social no cenário 
educacional. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2009. Disponível em: 
<http://books.scielo.org/id/vwc8g>. Acesso em: 25 abr. 2017. 
 
PINTO, Rafael dos Santos; SILVA, Raquel Renzo da; ROSA, Rosenete Gonçalves. 
A formação profissional na Unidade Auxiliar Centro Jurídico Social. In: OLIVEIRA, 
Cirlene Aparecida Hilário; JOSÉ FILHO, Mário.  (Org.). Trabalho Interdisciplinar: 
Construindo Saberes. Franca: Ed. UNESP/FHDSS, 2010. 
 
PONTES, Reinaldo Nobre. Mediação e serviço social: um estudo preliminar sobre 
a categoria teórica e sua apropriação pelo serviço social. 2. ed. rev. São Paulo: 
Cortez, 1997. 
 
RIGHETTI, Carmen Silvia. Poder judiciário e políticas públicas: um estudo sobre 
as demandas sociais na área da infância e juventude. 2006. 136 f. Dissertação 
(Mestrado em Serviço Social e Políticas Públicas) - Universidade Estadual de 
Londrina, Londrina, 2006. 
 
SÃO PAULO (Estado).  Lei nº 560, 27 de dezembro de 1949. Criação do Serviço de 
Colocação Familiar, junto as juízos de menores. Diário Oficial do Estado de São 
Paulo, São Paulo, 28 dez. 1949. Disponível em: 
<https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/1949/lei-560-27.12.1949. html>. 
Acesso em: 8 nov. 2015. 
 
SETUBAL, Aglair Alencar. Pesquisa no serviço social: utopia e realidade. São 
Paulo: Cortez, 1995.  
 
______. Análise de conteúdo suas implicações nos estudos das comunicações. In: 
MARTINELLI, Maria Lúcia. (Org.). Pesquisa qualitativa: um instigante desafio. São 
Paulo: Veras, 1999. 
 
SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: 
Cortez, 2000. 
 
SERVIÇO SOCIAL & SOCIEDADE: Direitos, Ética E Serviço Social. São Paulo: 
Cortez, ano 30, n. 99, jul./set. 2009. 
 
SIERRA, Vânia Morales. A judicialização da política no Brasil e a atuação do 
assistente social na justiça. Revista Katálysis, Florianópolis, v. 14, n. 2, p. 256-264, 
jul./dez. 2011. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rk/v14n2/13.pdf>. Acesso 
em: 22 mar.2017. 
 
SIMÕES, Carlos. Curso de direito do serviço social. São Paulo: Cortez, 2007. 
(Biblioteca básica de Serviço Social, v. 3).  
 
SOUZA, Evana Barros Pereira. O serviço social no Escritório Escola Jurídico-
Social: possibilidades e limites na atenção às famílias. 2013. Dissertação (Mestrado 
em Serviço Social) – Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, Universidade 
Estadual Paulista ―Júlio de Mesquita Filho‖, Franca, 2013. 
 



128 
 

SOUZA, Marcos Francisco de. A participação do assistente social na judicialização 
dos conflitos sociais. Ser Social, Brasília, DF, n. 19, p. 59-83, jul./dez. 2006. 
Disponível em: 
<http://periodicos.unb.br/index.php/SER_Social/article/view/164/123>. Acesso em: 
30 mar. 2017. 
 
TRINDADE, Rosa Lúcia Prédes; SOARES, Ana Cristina Ferreira. Saber e poder 
profissional do assistente social no campo sociojurídico e as particularidades do 
Poder Judiciário. Argumentum, Vitória, ano 3, n. 3, v. 1, p. 220-237, jan./jun. 2011. 
Disponível em: <http://periodicos.ufes.br/argumentum/article/view/1255/1042>. 
Acesso em: 21 mar. 2017. 
 
UNIDADE AUXILIAR CENTRO JURÍDICO SOCIAL. Regimento Interno. Franca, 
2008. (separata).  
 
YAZBEK, Maria Carmelita. O significado sócio-histórico da profissão. In: CFESS : 
ABESS(Org.). Serviço Social: direitos sociais e competências profissionais. Brasília, 
DF, 2009. Disponível em: 
<http://unesav.com.br/ckfinder/userfiles/files/O_significado_socio-
_historico_da_profissao%20Yasbek.pdf>. Acesso em: 22 mar. 2017. 
 
ZANETTI, Tânia Maria. A efetivação dos direitos sociais através das políticas 
públicas. [S.l., 23 nov. 2011]. Disponível em: 
<http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/efetiva%C3%A7%C3%A3o-dos-direitos-
sociais-atrav%C3%A9s-das-politicas-p%C3%BAblicas>. Acesso em: 25 fev. 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



130 
 

APÊNDICE A - Questões norteadoras para pesquisa de campo com a 

população usuária 

 

Dados pessoais: 

 

Nome fictício (vulgo ou codinome): 

Idade:                  

Profissão: 

Estado Civil: 

Endereço: 

Cidade: 

 

Questionário: 

 

1. Como você ficou sabendo do trabalho realizado pela Unidade Auxiliar Centro 

Jurídico Social? 

 

2. Você foi encaminhado por alguma outra instituição para recorrer á Unidade 

para informações e viabilização de seus direitos? 

 

3. Quais os resultados do trabalho realizado pela Instituição para você? 

 

4. Na sua opinião, qual o significado do trabalho realizado pela Unidade 

Auxiliar? O que deveria mudar/melhorar? 

 

 

 

Questões norteadoras para pesquisa de campo com os profissionais 

 

Dados pessoais: 

 

Nome fictício (vulgo ou codinome): 

Idade:                  

Profissão: 
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Estado Civil: 

Endereço: 

Cidade: 

 

Questionário: 

 

1. Qual a sua compreensão sobre o trabalho realizado com a população usuária 

da Unidade Auxiliar Centro Jurídico Social? 

2. Qual o significado da interdisciplinaridade para os atendimentos realizados? 

 

3. No seu entendimento, como tem sido divulgada a existência da Unidade 

como possibilidade de viabilização de direitos de cidadania? Por quê? 
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 
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ANEXO A – Declaração de autorização para pesquisa  
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ANEXO B – Parecer do Comitê de Ética e Pesquisa 
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ANEXO C – Formulário para entrevista socioeconômica 
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