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O presente trabalho se propõe a tecer considerações acerca da interação estabelecida 

entre a rede protetiva socioassistencial e órgãos constituintes do campo sociojurídico no 

atendimento de famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social4, partindo 

de apontamentos bibliográficos e da experiência empírica das autoras, sendo estas 

assistentes sociais atuantes no campo sociojurídico5.  
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A referida interação é apresentada considerando o aparelhamento constituído tanto no 

âmbito da política de assistência social (Sistema Único de Assistência Social - SUAS) 

quanto do sistema de justiça visando à prestação de atendimento às demandas sociais 

contemporâneas, que englobam contextos cada vez mais complexos. 

Diante à incidência de processos histórico-estruturais pautados em relações 

exploratórias, de dominação e subordinação, no palco da questão social6, cenas de 

vulnerabilização têm se multiplicado a cada dia, colocando para as equipes da rede protetiva 

socioassistencial demandas sociais de famílias e de indivíduos afetados pela degradação 

salarial, flexibilização e precarização das relações de trabalho, desemprego e falta de 

acesso às políticas públicas que, se analisadas de forma reducionista, podem ser 

compreendidas meramente como "práticas violentas” exercidas por indivíduos e famílias 

procedentes de "comportamentos desviantes", de envolvimento com a criminalidade e 

outros. 

 Às equipes dos órgãos do campo sociojurídico, tais famílias e indivíduos comumente 

apresentam-se, seja via procura espontânea ou encaminhamentos diversos efetuados pela 

rede socioassistencial e intersetorial, em busca de solução para suas demandas individuais 

emergentes (muitas vezes não desveladas pelo sistema de justiça enquanto demanda 

coletiva que representam), na expectativa de que a “judicialização” solucionará tais 

demandas não atendidas administrativamente pelas políticas públicas. Verifica-se assim, 

que alguns usuários da rede socioassistencial, tanto na esfera da Proteção Social Básica 

bem como da Proteção Social Especial do SUAS (Sistema Único de Assistência Social), são 

também público-alvo dos órgãos do campo sociojurídico.  

 Observa-se nessa interação dificuldades/contradições na atuação para se atingir 

tanto a proteção social no âmbito da política de assistência social quanto para se atingir a 

defesa dos direitos civis, sociais e humanos via sistema de justiça. 

 A política pública de assistência social, de acordo com levantamentos recentes, vem 

apresentando através de seus equipamentos déficits importantes quanto ao número de 

pessoas atendidas/e em fila de espera; número de profissionais compondo as equipes; 

acesso à capacitação e educação permanente; vínculos empregatícios estáveis (não 

temporários); instalações físicas (acessibilidade) e condições de trabalho; recursos materiais 

disponíveis; e sistemática de atendimento empregada. 

O sistema de justiça, por sua vez, revelou-se em uma crise em decorrência do 
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aumento das situações conflitantes submetidas a sua apreciação, inclusive como reflexo das 

dificuldades de atuação apontadas da rede assistencial, que culmina numa sobrecarga e 

desempenho moroso do sistema. Como estratégia para a crise, tem sido incorporados cada 

vez mais mecanismos e meios autocompositivos de resolução de conflitos no sistema de 

justiça que parece revelar uma atuação não comprometida com a transformação social dos 

sujeitos e sociedade, mas uma solução “mais adequada” aos conflitos, do ponto de vista da 

justiça, não considerando as especificidades das situações e as particularidades das 

pessoas nelas envolvidas, tendendo desta forma a uma atuação que pode reforçar as 

violações do Estado aos sujeitos e sociedade.  

Conclui-se que, quando pensamos em cuidados necessários à interação entre a rede 

protetiva socioassistencial e órgãos constituintes do campo sociojurídico, mais do que evitar 

sobreposição e o paralelismo das ações e a preservação das competências próprias de 

cada órgão, é preciso comprometimento com a natureza e complexidade das demandas que 

chegam a estes serviços e que se manifestam em diversas violações de direitos e da 

dignidade humana, de modo a desvelar os limites e esgotar as possibilidades da atuação 

profissional em ambas as esferas de atendimento. 
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