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RESUMO 
Este artigo busca apresentar a instituição Tribunal de Justiça do Piauí 
(TJ), mais especificamente a 1ª Vara da Infância e Juventude (1ªVIJ), 
campo de estágio supervisionado do curso de serviço social da UFPI, de 
fevereiro a maio de 2022, discutindo as repercussões e mudanças 
ocorridas na atuação do Serviço Social a partir das medidas sanitárias 
contra a covid-19, onde ocorre o estágio supervisionado II. Para tal 
discussão, foi empregado o modelo de análise de conjuntura, tal como 
proposto por Herbert de Souza (2005). Nesse sentido, baseou-se nas 5 
categorias definidas pelo autor: acontecimento; cenários; atores, 
relação de forças, articulação, estrutura e conjuntura. Na busca de 
entender a essência do real que se apresenta muitas vezes em uma 
realidade múltipla, complexa e variada, intensificada pelo contexto 
pandêmico, identificou-se a importância dessa ferramenta para 
compreender a prática profissional articulada ao campo de estágio. 
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ABSTRACT 
This article seeks to present the institution Court of Justice of Piauí (TJ), 
more specifically the 1st Court of Childhood and Youth (1st VIJ), 
supervised internship field of the UFPI social service course, from 
February to May 2022, discussing the repercussions and changes that 
have occurred in the performance of the Social Service from the 
sanitary measures against covid-19, where the supervised stage II takes 
place. For this discussion, the conjuncture analysis model was used, as 
proposed by Herbert de Souza (2005). In this sense, it was based on the 
5 categories defined by the author: event; scenarios; actors, 
relationship of forces, articulation, structure and conjuncture. In the 
search to understand the essence of the real that is often presented in 
a multiple, complex and varied reality, intensified by the pandemic 
context, the importance of this tool was identified to understand the 
professional practice articulated to the internship field. 

 
Keywords: Conjuncture Analysis; Institution; Covid-19 Pandemic. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Diante das mudanças ocorridas em todos os lugares e aspectos da sociedade em virtude 

da Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional da Organização 

Mundial de Saúde, de 30 de janeiro de 2020, em decorrência da infecção Humana pelo 

Coronavírus (COVID-19), o desenvolvimento das atividades do Serviço Social, que inclui o 

estágio supervisionado obrigatório do Curso de Serviço Social da UFPI, no Tribunal de Justiça do 

Piauí, mais especificamente na 1ª Vara da Infância e juventude e a CEJIJ – Coordenadoria 

Estadual Judiciária da Infância e Juventude, tiveram que se adequar às medidas sanitárias 

vigentes de distanciamento físico e trabalho remoto. Para apreender as mudanças e suas 

repercussões nas ações do Serviço Social, faz-se necessário entender primeiro o papel desses 

dois Setores e da profissão em seu interior. 

 O trabalho na 1ª Vara da Infância e da Juventude (1ª VIJ) da Comarca de Teresina tem 

sua estrutura organizacional composta por quatro setores principais: Gabinete, Sala de 

Audiência, Secretária, Setor de Acolhimento e núcleo multidisciplinar, estes compostos por 

profissionais de psicologia e Serviço Social. 

A CEJIJ, é o órgão responsável pela elaboração e execução das políticas públicas relativas 

à infância e juventude no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Piauí e tem como atribuições, 

a exemplo: elaborar sugestões para o aprimoramento da estrutura do judiciário na área da 

infância e da juventude; dar suporte aos magistrados, aos servidores e às equipes 
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multiprofissionais; promover a articulação interna e externa da Justiça da Infância e da 

Juventude com outros órgãos governamentais e não-governamentais. 

A 1ª Vara da Infância e Juventude – 1ªVIJ - da Comarca de Teresina – PI tem como 

legislação norteadora a Lei N° 8.069 de 13 de outubro de 1990 - Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), que dispõe sobre a proteção integral da criança e do adolescente. Dessa 

maneira, a ela compete atuar em questões relacionadas às matérias cíveis, como medidas 

protetivas (acolhimento institucional e familiar), busca e apreensão, ações de guarda, tutela, 

adoção, pedido de providências, autorização para viagem nacional e internacional, e 

encaminhamento à rede própria de atendimento para crianças, adolescentes e familiares com 

o objetivo do pleno desenvolvimento individual e social dos usuários. 

As ações que são desenvolvidas pela 1ª VIJ abrangem a articulação com a rede de 

proteção aos direitos da criança e do adolescente; realização de audiências; blitz para fiscalizar 

a entrada e permanência de adolescentes em lugares que os exponham a situações de risco; 

coordenação do Sistema Nacional de Adoção (SNA); realização de curso de capacitação 

psicossocial jurídica aos pretendentes à adoção; desenvolvimento de projetos que prezam a 

proteção aos direitos e garantia das crianças e dos adolescentes; acompanhamento processual 

através da assessoria técnica; mutirão de audiências concentradas; orientação, 

acompanhamento e fiscalização das entidades de atendimento às crianças e adolescentes e 

ainda, realização de plantão para atendimento em casos de urgência.  

O núcleo multidisciplinar que compõe a 1ª Vara da Infância e da Juventude (1ª VIJ) conta 

com 04 (quatro) assistentes sociais e 03 (três) psicólogos com suas atuações profissionais 

majoritariamente voltada para elaboração de estudos com pareceres que forneçam subsídios 

à Decisão da Magistrada nas ações em andamento; para além, é ainda executada pelos 

Assistentes Sociais do Setor Técnico e de Fiscalização e Acolhimento a atividade de supervisão 

de estágio, contribuindo assim para a formação profissional. 

Já a organização do artigo surgiu de questões levantadas na disciplina Seminário de 

Prática II, ministrada pela Profª. Drª. Lucia Cristina dos Santos Rosa que alinhou o conteúdo da 

disciplina a experiência do supervisionado no Tribunal de Justiça do Piauí que tem como 

supervisora acadêmica a Profª. Drª. Mauricéia Lígia Neves da Costa Carneiro e a supervisora de 

campo Adriana Siqueira do Nascimento Marreiro. Para reiniciar o estágio supervisionado II, fez 
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se necessário entender a atuação do Serviço Social na 1ª VIJ, na atual conjuntura no contexto 

pós vacinação Covid-19 efetivado a partir das ferramentas exploradas no livro “Como se faz 

análise de conjuntura” de autoria de Herbert de Souza (2005) que pontua sobre os 

acontecimentos, cenário, atores, relação de forças, articulação entre estrutura e conjuntura. 

Simultaneamente, foi realizada pesquisa bibliográfica e documental através de 

pesquisas em livros, sites, revistas e a análise institucional construída no decorrer do estágio I, 

além das observações acerca da realidade vivenciada no estágio da 1ª VIJ.  

Assim, o artigo busca apresentar e discutir as mudanças ocorridas no Serviço Social da 

1ª Vara da Infância e da Juventude (1ª VIJ) da Comarca de Teresina, espaço de realização do 

estágio supervisionado II do curso de Serviço Social da UFPI, através do método de análise de 

conjuntura proposto por Herbert de Souza (2005) com o intuito de discorrer como esse espaço 

sócio ocupacional se adaptou à nova realidade em decorrência da crise sanitária ocasionada 

pela Covid-19. 

 

2 A ANÁLISE DE CONJUNTURA 

 

Para compreender um determinado contexto, a internet e as mídias sociais, têm se 

tornado uma ferramenta cada dia mais usada por pessoas de todas as idades, principalmente 

com a chegada das mídias sociais como Facebook, Instagram, YouTube e Tik Tok que 

possibilitam diariamente comunicação, entretenimento e negócios. Redes essas, que 

proporcionam ao usuário um volume de informações e entretenimento veiculadas muitas vezes 

em tempo real, mas ressalta-se a necessidade de entender, avaliar e selecionar as informações 

para não “cair” e espalhar Fake News.  

Ciente desta realidade que desencadeia um aceleramento das relações e construção de 

novos fatos produzida pelo mundo virtual, há necessidade frequente de se atualizar a leitura da 

realidade, fundamental para o desenvolvimento das práticas profissionais, como afirma 

Iamamoto (1998). 

Herbert de Souza (2005), em seu livro sobre análise de conjuntura discorre que a todo 

momento é necessário atualizar as informações sobre a realidade e as análises de conjuntura 

são métodos que sabendo ou não, querendo ou não e em diversas situações como no campo 
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pessoal, profissional ou político, são baseadas nas informações que se tem, no desenvolvimento 

dos fatos, só então a decisão é tomada. 

Desta forma, para se realizar a análise de conjuntura do espaço de estágio 

supervisionado, enquanto instituição, requer de início apresentar como o Tribunal foi se 

adaptando para à nova realidade com a chegada da pandemia de Covid-19. Souza (1984), 

considera a análise institucional, 

 

um ato político, pois contornado por interesses e necessidades, explicitando é um ato 
complexo, sendo uma mistura de conhecimento e descoberta. É uma leitura especial 
da realidade e que se faz sempre em função de alguma necessidade ou interesse” 
(SOUZA, 1984, p. 08). 

 

A partir dessa compreensão, com o objetivo de conhecermos como as medidas 

sanitárias influenciaram a organização do trabalho no TJ-PI, discorre-se sobre essas medidas 

necessárias para garantir a proteção de todos (as) da equipe e dos usuários dos serviços. 

A realidade no Tribunal de Justiça do Piauí enquanto instituição que possui como 

competência, na divisão de poderes, a aplicação da lei, que trabalha com base na normativa 

legal e em suas interpretações pelos operadores jurídicos passou por uma série de mudanças 

em seu ambiente físico e em sua reorganização do seu modelo de trabalho com as medidas 

sanitárias impostas pela pandemia. 

Mudanças essas que foram necessárias para se adequar a uma série de orientações com 

a finalidade de proteger e assim, reduzir o contágio entre funcionários e o público externo. 

Nesse sentido, foram estabelecidas através de Portarias formatos de organizações para o 

funcionamento das atividades do Poder Judiciário do Piauí. Atualmente, está em vigor a Portaria 

Nº 907/2022 - PJPI/TJPI/SECPRE, de 14 de março de 2022, que estabelece, dentre outros 

aspectos: 

 

que, a partir do dia 04 de abril de 2022, as atividades presenciais do Poder 
Judiciário do Estado do Piauí, deverão ser com percentual de 70% (setenta por 
cento) do quadro da respectiva unidade judiciária ou administrativa, devendo 
o quantitativo remanescente funcionar em regime obrigatório de 
teletrabalho/trabalho remoto§ 1º Poderão vir presencialmente magistrados, 
servidores, auxiliares, colaboradores e estagiários que atuam em cada 
unidade, inclusive os integrantes de grupo de risco que já tenham sido 
vacinados com a segunda dose, observadas as atividades desenvolvidas por 
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cada unidade judiciária e administrativa. (Portaria Nº 907/2022 - 
PJPI/TJPI/SECPRE). 

 

Essas orientações passaram a influenciar também a execução do estágio supervisionado 

que em razão disso, os estagiários/as tiveram que se adaptar ao tempo de permanência no 

espaço do estágio de 16 horas semanais, para duas (02) a três (03) horas diárias, duas (2) a três 

(3) vezes por semana, seguindo a Resolução CEPEX/UFPI nº 187/2022, diminuindo a vivência 

presencial do processo de trabalho desenvolvido pelas assistentes sociais e a equipe técnica. 

Apesar das mudanças ocorridas no mundo do trabalho com a chegada da pandemia, 

Guerra (1995) adverte que a forma como pensamos, direciona nossa forma de conduzir-se e 

isso nos permite vivenciar o dia a dia dos sujeitos com os quais se trabalha. Ainda sobre isso, as 

medidas impostas pela crise sanitária, exigiu dos profissionais uma postura investigativa no 

cotidiano da prática, desenvolvendo argumentação, fundamentação na escolha de estratégias 

e instrumentos para auxiliar na leitura da realidade que se desenhava. 

Assim, o novo contexto que se apresentava demandou que novas estratégias fossem 

sendo discutidas, investigadas para garantir a continuidade do processo de trabalho dos 

assistentes sociais das instituições, como também, para a execução da disciplina de estágio, 

momento importante para a formação profissional do discente. 

 

3 FERRAMENTAS PARA A ANÁLISE DE CONJUNTURA 

 

Herbert de Souza (2005), define 05 categorias específicas para a realização de uma 

análise de conjuntura, que são: acontecimentos, cenários, atores, relação de forças e a relação 

entre “estrutura” e "conjuntura'', que como ele mesmo define são "representações da vida". O 

autor informa que as mesmas categorias foram usadas por Marx para analisar uma situação 

política da época, retratada no "18 Brumário" em seu estudo da revolução francesa, o que 

possibilitou uma compreensão mais apurada desse acontecimento. No sentido de organizar a 

explanação sobre como se realizar uma análise de conjuntura na 1ª VIJ, utilizaremos essas 05 

categorias para ilustrar a experiência do estágio supervisionado, destacando o contexto 

vivenciado na crise sanitária ocasionada pela Covid-19. 
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3.1 FATOS E ACONTECIMENTOS 

 

Para aplicar a primeira categoria de análise, Souza (2005) faz uma analogia entre o que 

é fato e o que é acontecimentos. Fatos são eventos que ocorrem diariamente, constituindo algo 

trivial, que não tem repercussão para produzir mudança, quando uma pessoa comum tropeça 

e cai. Por sua vez, um acontecimento é algo marcante, que altera a vida de indivíduos, famílias, 

grupos, nações, e até do mundo, como guerras e a mais nova pandemia de Covid-19. 

Com o início da pandemia na Cidade de Wuhan, na China, em dezembro de 2019, 

posteriormente se espalhando para todos os continentes do globo, houve consideráveis 

alterações da vida e do comportamento de todo o mundo. 

 

Desde janeiro de 2020, pesquisadores da Rede Zika Ciências Sociais 
começaram a acompanhar o surgimento de um novo vírus na China que 
produzia uma síndrome respiratória aguda grave (Srag). No dia 30, a 
Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) foi declarada 
e em 11 de março, devido à expansão geográfica do vírus, a OMS declarou que 
o mundo vivia a primeira pandemia do século XXI. (BUENO, SOUTO, MATTA, 
2021, pág. 27) 

 

Nesse contexto, a Organização Mundial da Saúde - OMS, começa a emitir as 

recomendações necessárias para conter a disseminação do vírus. O Brasil adotou as medidas 

sanitárias, apesar de todas as controvérsias do governo brasileiro, sobretudo à nível federal, 

orientado por uma percepção da realidade que minimizava as consequências da crise sanitária 

que o mundo começava a viver. 

Antes da pandemia, o setor técnico da 1ª VIJ já lidava com situações referentes à 

crianças e adolescentes que vivenciam uma conjuntura de risco como: vínculos familiares 

fragilizados ou rompidos, além do sofrimento provocado pela desproteção social até a pobreza, 

fatos que se intensificaram com a presença da Covid-19.  

Com as mudanças ocorrendo e as adequações nas atividades da instituição, a Equipe 

Técnica busca se adaptar a essa reorganização no sentido de responder às demandas recebidas, 

bem como, buscando assegurar condições de segurança sanitária. Neste sentido, elenca-se as 

seguintes medidas adotadas: 
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a. Adaptações no espaço físico (instalação de barreira de proteção de acrílico na sala de 

atendimento); 

b. Leituras processuais com vistas a realização de contatos com a Rede de Atendimento 

Socioassistencial e posterior prestação de informações nos processos, com vistas a efetivar o 

andamento dos mesmos para demais trâmites; 

c. Posteriormente, quando do retorno gradual das atividades presenciais, prestação de 

informações às partes via contato telefônico (ressaltando-se a aquisição de um telefone celular 

para a Assessoria Técnica, com vistas a melhorar os contatos com as partes e Rede de 

Atendimento); 

d. Realização de entrevistas através de visitas domiciliares previamente agendadas 

mediante contato telefônico, onde se buscava informações acerca das questões de saúde das 

partes, bem como a disponibilidade para realização do procedimento; 

e. Realização de atendimento virtualmente, quando possível, em processos simples 

(que não envolvessem litígios). 

 

A pandemia como um todo repercutiu de forma diferenciada, inclusive no processo de 

trabalho da Coordenação de Estágio do Curso de Serviço Social da UFPI e de seu alunado, pois 

antes, a 1ª VIJ contava com 03 estagiários, mas, após as medidas, o estágio foi interrompido, 

retornando em setembro-outubro de forma híbrida, presencial, com revezamento, passando 

assim a contar com apenas 02 estagiários. Essa situação trouxe comprometimentos para a 

oferta do estágio, atividade curricular obrigatória no curso de serviço social, trazendo 

repercussões para o processo de formação. 

 

3.2 CENÁRIOS 

 

A segunda categoria de análise são os cenários onde se desenvolvem os 

acontecimentos. Cada cenário tem suas particularidades que interferem diretamente no seu 

desenvolvimento no processo de luta, como posto pelo autor, mas no caso em tela, no 

desenrolar do processo de trabalho. Uma realidade era posta antes da pandemia, com o estágio 

totalmente presencial, realizado por 4 horas diárias durante 4 dias na semana, com participação 
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intensa nas ações do Serviço Social, incluindo atendimento a usuários, visitas domiciliares e 

institucionais, dentre outras. 

Com a pandemia é adotado um modelo híbrido sendo ofertado na modalidade 

presencial com revezamento remoto, em atendimento à Resolução CEPEX/UFPI nº 187/2022 

que passou a regulamentar o desenvolvimento de processo híbrido de ensino e de 

aprendizagem como estratégia para retorno gradual às aulas presenciais quando fosse seguro. 

Outra mudança observada, foram as entrevistas e as visitas domiciliares como partes 

dos processos que antes eram realizados de forma presencial e durante o período pandêmico 

foram adaptados, quando possíveis, para espaços virtuais, como chamadas de vídeo pela rede 

social WhatsApp. Como informa o documento do Conselho Federal de Serviço Social – (CFESS). 

 

A pandemia acelerou o processo de entrada das Tecnologias da Informação e 
Comunicação (TICs) no trabalho profissional dos (as) assistentes sociais, algo 
que já estava sendo gradualmente incorporado e vinha desafiando, diante das 
metamorfoses do mundo do trabalho. A introdução das TICs e dos meios 
remotos repercutem nos processos de trabalho, na relação com outras 
profissões e trabalhadores, na relação com os usuários e nas condições éticas 
e técnicas de trabalho. (CFESS, 2021, P. 83).  

 

Assim, embora poucas alterações tenham acontecido em relação aos atores do trabalho 

profissional, observa-se intensa alteração relacional que necessitou de uma readequação nos 

processos de trabalho do serviço social. 

 

3.3 ATORES 

 

A terceira categoria é a de atores, definidas por Souza (1984) como pessoas que 

representam um papel dentro do enredo de uma relação de forças, onde este ator representa 

algo para uma instituição, comunidade ou país. A regulamentação que proporcionou a 

efetividade de diversos atores na garantia de direitos foi a aprovação da Resolução nº 113 do 

Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA). Aprovada em 2006, o 

Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente (SGDCA) foi criado para fortalecer 

a implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).  
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Esse sistema articular-se-á com todos os sistemas nacionais de operacionalização de 

políticas públicas, especialmente nas áreas de saúde, educação, assistência social, trabalho, 

segurança pública, planejamento, orçamentária, relações exteriores e promoção da igualdade 

e valorização da diversidade. (CONANDA, 2006). Essa articulação tem como objetivo formar 

uma rede com todos os atores na perspectiva de fortalecer o atendimento às demandas 

provenientes da violação dos direitos desse público.  

Os principais atores do trabalho profissional na 1ª VIJ são: a Juíza, que é a gestora de 

todo processo de trabalho; os profissionais, sobretudo assistentes sociais e psicólogos, as 

crianças vítimas ou não de violência ou desproteção social, os pais ou responsáveis, as 

instituições do SGDCA como Casas de Acolhimento, Ministério Público, Defensoria Pública, 

CRAS e CREAS, a exemplo. Assim, a 1ª VIJ é uma instituição que recebe uma grande demanda 

de processos, possuindo muitos atores e com interesses pessoais e coletivos distintos. Com essa 

realidade, vale observar o desafio que é articular interesses diversos a partir da realidade de 

cada ator que está envolvido por saberes, valores e realidades diversas. 

 

3.4 RELAÇÃO DE FORÇAS 

 

A quarta categoria é a relação de forças existentes entre classes sociais, grupos e os 

atores sociais que estão se relacionando no dia a dia de trabalho profissional, exercendo uns 

sobre os outros, uma relação de força, com poder diferenciado.  

Essas relações são dinâmicas, mas, no geral, podem ser caracterizadas em 03 formas 

básicas, como concebidas por Souza (1984): uma relação de confronto, onde há relação de 

domínio e subordinação mais explicitadas; de coexistência, permeada pelo respeito e tolerância 

e cooperação, ou seja, ação igualitárias, solidárias. Na situação da 1º VIJ, a juíza é a 

representante máxima do poder dominante. As crianças e adolescentes, no geral, são os atores 

sobre os quais as relações de forças se tencionam, pelos maus tratos, violação de direitos, a que 

são sujeitados.  

Percebeu-se, na vivência do estágio, que a I VIJ articula-se de maneira contínua com os 

demais atores que compõem o SGD acima mencionado com vistas a estabelecer um movimento 

de encaminhamentos, contatos Institucionais, dentre outras ações com vistas a buscar, em 
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Rede, a efetivação de direitos de crianças e adolescentes, bem como proteção a estas 

direcionadas, corroborando-se desta forma, com o pensamento de Farinelli e Pierini (2016), ao 

mencionarem o estudo de Baptista ( 2012) acerca da operacionalização do SGD: 

 

A autora detalha aspectos relevantes na construção de um sistema de direitos: 
a ação que objetiva a garantia de direitos, pela incompletude das instituições 
para enfrentar individualmente demandas e dificuldades, requer a intervenção 
concorrente de diversos setores, nas diversas instâncias da sociedade e do 
poder estatal. A efetividade e a eficácia das ações dependem da articulação 
intersetorial, interinstitucional, intersecretarial e até intermunicipal, 
resultando em um todo organizado e relativamente estável, norteado por 
finalidades. (FARINELLI, PIERINI, 2016, p. 63). 

 

No período pandêmico, observou-se um crescimento da articulação e 

encaminhamentos entre as Instituições através dos meios remotos; comunicação através de 

contatos telefônicos, aplicativo watts, bem como e-mail foram usados com maior frequência 

para encaminhamentos, com os demais Órgãos, sendo que, na atualidade alguns dos 

procedimentos têm sido incorporados nas atividades dos técnicos da VIJ sem ocasionar 

prejuízos, incorporando, por sua vez, maior agilidade ao atendimento das demandas. 

 

3.5 ARTICULAÇÃO ENTRE CONJUNTURA E ESTRUTURA  

 

A quinta categoria é a articulação entre estrutura e conjuntura que tem como pano de 

fundo as ações vivenciadas pelos atores sociais. Na 1ª VIJ, a conjuntura diz respeito a realidade 

de crianças e adolescentes que têm seus direitos violados. Isso, vai remeter para as estruturas 

que historicamente são conhecidas e institucionalizadas na sociedade brasileira desde o Código 

de Menores de 1927, dirigido a uma classe social específica, as camadas populares, ou seja, o 

pobre. 

Posterior a Constituição Federal de 1988, com o predomínio do paradigma da Proteção 

Integral do Estatuto da Criança e do Adolescente, a estrutura responsável pelo abrigamento e 

adoção de crianças e adolescentes foi ampliada, significando uma uniformidade na atenção a 

esse segmento que tinham seus direitos violados, embora, majoritariamente, persista com o 

foco na criança pobre.  
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 Um fenômeno que trouxe mudanças na conjuntura do espaço da 1ºVIJ, foi a chegada 

da pandemia. Esse novo cenário transformou as relações de trabalho na 1ª VIJ, redesenhando 

as demandas que chegavam e as formas de contato com outras instituições. A presença 

constante das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC 's) passou a fazer parte do 

cotidiano e da rotina de trabalho, sendo operadas para a realização de entrevistas, audiências 

e contatos de articulação com a rede de serviços, trabalho esse, que passou a ser realizado de 

forma virtual. 

Essas cincos categorias apresentadas, possibilitam identificar a riqueza que o campo de 

estágio apresenta para a compreensão de uma realidade social. Assim, percebe-se a 

importância de se refletir sobre as mais diversas situações do cotidiano em um campo sócio-

ocupacional e como essas reflexões tornam-se nexos fundamentais para a formação 

profissional. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante das percepções aqui apresentadas, o campo sociojurídico da 1ª VIJ, precisa ser 

um campo de investigação contínuo pela diversidade de expressões da questão social que se 

articulam cotidianamente. Dessa forma, é necessário observar as demandas que chegam até o 

setor, buscando relacioná-las a uma postura profissional pautada no Projeto Ético-Político da 

profissão de serviço social. 

Esse cenário apresenta inúmeros desafios, sendo necessário inserir no cotidiano 

profissional do serviço social, estratégias que tenham o olhar para a garantia do direito de 

crianças, adolescentes e sua família. Desafios esses que se intensificaram com a chegada da 

pandemia de Covid-19 levando a inúmeras mudanças na estrutura física do prédio e no modelo 

de trabalho adotado para evitar o contágio entre funcionários e o público externo. Percebe-se 

ainda, que algumas medidas sanitárias implementadas tendem a permanecer como um 

benefício mútuo para funcionários da 1ª Vara, instituições e o público atendido. 

Com o propósito de entender como se configurou o estágio supervisionado 

desenvolvido na 1ª VIJ, o presente trabalho se prontificou a fazer um exercício, com o modelo 

de análise de conjuntura pautado em Souza (2005), que permite entender o cenário 
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institucional de forma investigativa, ampla, resultando em um conhecimento da organização 

do trabalho das demandas assistidas e dos atores que se entrelaçam no cotidiano institucional, 

destacando as adaptações realizadas em virtude da crise sanitária vivenciada mundialmente. 

Por meio do texto base de Souza (2005) e de outras referências bibliográficas, foi 

possível entender o que é uma análise de conjuntura e as características de cada uma das cinco 

categorias criadas pelo autor, como também, identificar e traçar uma relação, com a conjuntura 

atual, caracterizada pela crise sanitária identificada na 1ª VIJ e a estrutura institucional que se 

apresenta como campo de estágio supervisionado. 

Diante disso, é notório a importância de se ter uma análise de conjuntura do espaço 

sócio-ocupacional em que é desenvolvido a atividade estágio supervisionado, pois por meio 

desta, é possível construir um olhar crítico sobre as informações recebidas diariamente no 

processo de trabalho do serviço social e as estratégias de trabalho, podendo também, auxiliar 

no planejamento das atividades desenvolvidas na instituição, assim, corroborando de forma 

incisiva para o processo de formação acadêmico profissional. 
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