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Resumo: O estudo originou-se da atuação da pesquisadora como estagiária da Unidade 
Auxiliar Centro Jurídico Social no ano de 2013. Além da pesquisa bibliográfica, realizaremos 
um levantamento dos prontuários dos usuários do ano de 2013 e 2014 para verificar a 
realidade da população atendida. Utilizaremos um questionário aberto para recolher as 
informações e nos aproximarmos da trajetória dos sujeitos. Aplicaremos um questionário 
aberto com um profissional de cada área interdisciplinar da Instituição para 
compreendermos a concepção destes sobre sua atuação diante das demandas atendidas. A 
análise dos dados será feita para compreensão da dimensão do acesso á justiça pela 
Unidade Auxiliar.  
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Abstract: The study originated from the trainee research of the Auxiliary Unit Centro Jurídico 
Social in the year 2013. In addition to the bibliographical research, we conducted a survey of 
the medical records of the users of the year 2013 and 2014 to verify the reality of the 
population served. We will use an open questionnaire to collect the information and approach 
the trajectory of the subjects. We will apply an open questionnaire with a professional from 
each interdisciplinary area of the Institution to a conception of these about their performance 
of the demands met. Data analysis is done to understand the extent of access to justice by 
the Auxiliary Unit. 
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1-  Introdução 

Na trajetória histórica do Serviço Social na área sociojurídica, o campo representa um dos 

primeiros espaços do trabalho profissional do Assistente Social na esfera pública. As 
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transformações ocorridas na relação com o ‘’jurídico’’ possibilitou a expansão da atuação a 

partir das décadas de 1940 e 1950, quando 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. 

De modo geral, as atribuições do Assistente Social consistem em atender as determinações 

judiciais com a finalidade de decodificar as contradições sociais e subsidiar a autoridade 

judiciária no conhecimento dos aspectos sócio econômicos, culturais, interpessoais, 

familiares, institucionais e comunitários. 

Neste intuito é fundamental para esse estudo destacar o trabalho realizado pela Unidade 

Auxiliar Centro Jurídico Social, na qual tem como objetivo fornecer orientação e 

acompanhamento sociojurídico, por meio de um trabalho interdisciplinar de Advogados, 

Assistentes Sociais e Psicólogo com seus respectivos estagiários. 

A Instituição se destina á população não assistida por órgãos públicos ou privados, 

residente na Comarca de Franca/SP e oferece à população assistência gratuita referente ás 

suas necessidades sociojurídicas. Tal afirmação nos permite destacar, 

A Unidade tem como proposta o desenvolvimento do trabalho 
interdisciplinar, entendido como uma proposta que exige dos envolvidos um 
compromisso no sentido de unificação do saber, mediante a contribuição de 
cada área. Trata-se de um trabalho diferenciado pela qualidade de 
atendimento que proporciona á comunidade atendida o conhecimento de 
seus direitos e deveres enquanto cidadãos, sensibilizando-os como sujeitos 
do processo politico, econômico, social e jurídico. (BORGES, 2010, p.332) 
 

2- Metodologia 

Para alcançar os objetivos desse estudo, utilizaremos o materialismo histórico 

dialético para a compreensão da realidade em questão e os rebatimentos vivenciados pelos 

sujeitos da pesquisa, uma vez que, por meio da dialética e da ‘’coisa em si’’, não 

manifestada no imediato, nos aproximaremos além da estrutura dinâmica, das múltiplas 

determinações para investigar as demandas daqueles que requerem proteção social do 

Estado. De acordo com SANTOS, (2013, p.45). 

Em outras palavras, o Serviço Social é uma profissão que atua sobre e na 
realidade. Ele se orienta e se reorienta como um resultado (produto) dos 
agentes profissionais e das exigências postas pela realidade histórica, pelas 
mudanças econômicas, politicas e sociais ocorridas na e em sociedade.  

 

Nas palavras de PAULO NETTO, (2011), o conhecimento científico tem a necessidade de 

partir de um referencial teórico que desvele a realidade em movimento. Metodologia e 

pesquisa se mantêm em sintonia, pois, a primeira sustenta os caminhos para a produção e 

aprofundamento da segunda. 
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Almeja-se desenvolver o estudo com usuários da Unidade Auxiliar Centro Jurídico Social por 

meio de escolha que será realizada por sorteio do número de três prontuários do ano de 

2013 e três prontuários de 2014 e com profissionais da Insittuição, sendo, duas profissionais 

de Direito, duas profissionais de Serviço Social e uma Psicóloga.  

Após esse processo os sujeitos serão consultados sobre consentimento em participarem da 

pesquisa. Utilizaremos como metodologia o questionário aberto para obter os dados 

objetivados. Pretende-se captar respostas através do diagnóstico de informações coletadas 

a respeito do acesso da população ao trabalho sociojurídico e a dimensão da relevância que 

esta teve para alcançar os direitos de cidadania. A Instituição participante tão quanto os 

usuários envolvidos receberão devolutiva desse estudo. De acordo com MINAYO, (1993, 

p.75-76). 

Em resumo, o trabalho de campo é em si um momento relacional, 
específico e prático: ele vai e volta tendo como referência o mundo da vida, 
tendo em vista que a maioria das perguntas feitas em pesquisa social surge 
desse universo: da política, da economia, das relações, do funcionamento 
das instituições, de determinados problemas atinentes a segmentos sociais, 

da cultura geral ou local, e outros. 

 

4 – Considerações Finais 

Esta temática possui grande relevância para compreender o vínculo criado entre o trabalho 

desenvolvido pela Unidade Auxiliar Centro Jurídico Social com a vida da população usuária 

da cidade de Franca/SP. Planeja-se alargar a visibilidade das demandas no contexto 

sociojurídico e destacar a possibilidade de viabilização dos direitos no campo da justiça, 

ainda que os limites dos traços constitutivos estejam presentes nesse espaço socio 

ocupacional, aonde o Assistente Social desenvolve sua práxis, ressalta-se a importância do 

saber interdisciplinar e o posicionamento ético-político da categoria e requer aprofundar o 

estudo das determinações conjunturais e estruturais da relações sociais para que 

possibilidades de condições de autonomia para viver em sociedade de forma ativa sejam 

analisadas e executadas. 
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