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RESUMO  
Este trabalho apresenta algumas reflexões sobre a inserção do Serviço 
Social no Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim como as principais 
demandas postas aos profissionais que atuam na 1ª Vara da Infância e 
Juventude (1ª VIJ), com destaque para as alterações impostas com a 
Pandemia da covid 19. A análise será desenvolvida a partir da 
experiência de estágio no âmbito da 1ª VIJ norteará a análise, buscando 
apreender as reconfigurações de relações, condições de trabalho e 
estratégias utilizadas nos processos de trabalho profissionais. Em 
síntese, buscamos apreender as significativas transformações e até 
mesmo irrevogáveis alterações para as profissionais da Instituição. 

 
Palavras-chave: Serviço Social; Pandemia; sociojurídico. 
 

ABSTRACT 
This paper presents some reflections on the insertion of Social Work in 
the Court of Justice of the State of Piauí, as well as the main demands 
placed on professionals working in the 1st Court of Childhood and Youth 
(1st VIJ), with emphasis on the changes imposed with the Pandemic of 
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covid 19. The analysis will be developed from the internship experience 
within the scope of the 1st VIJ will guide the analysis, seeking to 
apprehend the reconfigurations of relationships, working conditions and 
strategies used in professional work processes. In summary, we seek to 
apprehend the significant transformations and even irrevocable changes 
for the professionals of the Institution. 

 
Keywords: Social Service; Pandemic; sociolegal. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Na história do Serviço Social, o termo 'sociojurídico' surge a partir da iniciativa da Editora 

Cortez de publicar uma edição da revista Serviço Social & Sociedade nº67, de 2001, com artigos 

sobre a inserção profissional no Poder Judiciário e sistema penitenciário. Coincidentemente, a 

comissão organizadora do 10º Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, realizado no mesmo 

ano no Rio de Janeiro, programou a realização de um painel para a apresentação de trabalhos 

profissionais que abordassem essas mesmas questões e o termo usado para denominar o painel 

foi sociojurídico. CFESS (2014). 

Porém, esse não é um espaço de trabalho recente, segundo Iamamoto e Carvalho (1982) 

um dos primeiros campos de trabalho de assistentes sociais na esfera pública foi o Juízo de 

Menores do Rio de Janeiro. Um espaço sócio-ocupacionais que emerge ante o agravamento de 

problemas relacionados à “infância pobre e delinquente”, e o Serviço Social é incorporado a 

essa instituição como estratégia de controle almejado pelo Estado sobre esse grave problema. 

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 com 

o universo jurídico, portanto, com o controle da pobreza por medidas promovidas por essa 

dimensão da esfera estatal.  

Tratando sobre o lugar ocupado pelo Serviço Social Fávero (2003) destaca ainda que a 

elaboração do Código de Menores (1979), da Lei de Execuções Penais -LEP em (1984) e o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (1990) provocaram franca expansão das frentes de 

atuação do profissional de Serviço Social no campo sociojurídico. No decorrer da história, o 

Serviço Social consolidou-se e ampliou sua atuação por meio da inserção profissional nos 

tribunais, nos ministérios públicos, nas instituições de cumprimento de medidas 

socioeducativas, nas defensorias públicas, nas instituições de acolhimento institucional, entre 

outras.  
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Segundo Guerra (2016), o Serviço Social tem como desafio dentro do campo 

sociojurídico a reflexão e fuga sobre as ações de “disciplinarização” e de controle dos 

comportamentos desviantes colocadas pelo sistema neoliberal, devendo as profissionais 

afirmar cada vez mais a defesa dos direitos humanos e sociais, na perspectiva da emancipação 

humana, princípios expressos no código de ética da profissão.  

Com a Pandemia de covid 19, as assistentes sociais inseridas nesse espaço sócio-

ocupacional, assim como a sociedade em geral, passaram por repercussões nos diferentes 

aspectos da vida, atingindo as relações pessoais e profissionais na esfera do cotidiano público 

e privado. As profissionais da 1ª VIJ, compondo a parcela populacional de trabalhadores 

tipificados como servidores públicos, que executam sua profissão no cenário do Judiciário 

estadual foram atingidas por diversas mudanças e tiveram que redesenhar seus processos de 

trabalho para atender as demandas de produtividade da instituição, mas, sobretudo, para 

assegurar possibilidade de garantia de direito das crianças e adolescentes, bem como de suas 

famílias, dentro da área judicial. 

Assim, por meio deste artigo, objetiva-se compartilhar as mudanças, os limites e os 

desafios postos no processo de trabalho das Assistentes Sociais no campo judiciário durante a 

Pandemia de covid 19, especificamente as profissionais inseridas no Tribunal de Justiça do 

Estado do Piauí, comarca de Teresina, lotadas na 1ª VIJ, que atuam no atendimento às crianças 

e adolescentes que tiveram seus direitos violados e dependem das decisões judiciais para 

resolver questões relevantes para suas vidas. A metodologia adotada para este trabalho foi 

análise histórico institucional realizadas a partir de pesquisas a documentos internos, pesquisas 

bibliográficas, além das experiências de profissionais inseridas neste campo sócio-ocupacional. 

 

2 O SERVIÇO SOCIAL NA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE TERESINA: INSERÇÃO E 

PROCESSO DE TRABALHO 

 

No Piauí, a inserção de assistentes sociais no judiciário estadual ocorreu de forma lenta 

e gradual. Segundo pesquisas realizadas no ano de 2017 por estagiária da Universidade Federal 

do Piauí (UFPI) na 1ª VIJ, o primeiro concurso para Serviço Social ocorreu em 1983, contando 

apenas com uma vaga no juizado da família. Para a profissional da época, “[..] esse foi um marco 

na história do tribunal por ser a primeira assistente social concursada na área” (ROCHA, BRITO, 
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SOUSA e FREITAS, 2017 p 13). Segundo Ferreira (2020), nos anos seguintes foram inseridas 

novas profissionais da área em cargos administrativos, por meio de indicações provenientes de 

convênios com a Secretaria de Assistência Social do Estado do Piauí (SASC), assim, o órgão cedia 

assistentes sociais para trabalhos no Tribunal de Justiça do Piauí. 

As profissionais atuavam com medidas judiciais do Juizado do Menor, baseando-se no 

Código Nacional de Menores, que funcionava como um mecanismo do sistema, o que fazia do 

trabalho algo clientelista e assistencialista. Essa realidade mudou a partir da criação do 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que trouxe: 

 

Uma nova visão da situação do menor, tratando-o de forma diferenciada, buscando 
soluções efetivas e não mais os paliativos da legislação anterior, passa-se a enxergar 
o menor como ser ímpar, e como tal carente de uma maior e mais ampla proteção, 
no intuito de garantir se pleno desenvolvimento e a inserção social [...] (CARVALHO, 
2001, p. 1). 

 

Assim, o ECA representou para a sociedade em geral um marco no que diz respeito ao 

direito da criança e do adolescente, passando estes a serem reconhecidos como sujeitos de 

direito em condição peculiar de desenvolvimento.  

Somente no ano de 2010, após pressões do Conselho Regional de Serviço Social do 

Piauí, o TJ-PI realiza concurso público contemplando vagas para assistentes sociais. As 

profissionais inseridas hoje na 1ª VIJ são provenientes deste concurso, exercendo o cargo de 

Analista Judiciário de Apoio Especializado (Assistente Social). Conforme documentos internos, 

as atribuições das profissionais contratadas para o cargo em questão, são: 

 

a) avaliar os casos, elaborando estudo ou perícia social, com a finalidade de subsidiar 
ou assessorar a autoridade judiciária no conhecimento dos aspectos 
socioeconômicos, culturais, interpessoais, familiares, institucionais, comunitários e 
outros; b) emitir laudos técnicos, pareceres e resposta a quesitos, por escrito ou 
verbalmente, em audiências e ainda realizar acompanhamento e reavaliação de 
casos; c) desenvolver ações de aconselhamento, orientação, encaminhamento, 
prevenção e outros, no que se refere às questões sociojurídicas; d) desenvolver 
atividades específicas em quaisquer unidades jurisdicionais; e) estabelecer e aplicar 
procedimentos técnicos de mediação junto ao grupo familiar em situação de 
conflito; f) contribuir e/ ou participar de trabalhos que visem à integração do Poder 
Judiciário com as instituições que desenvolvam ações na área social, buscando a 
articulação com a rede de atendimento à infância, juventude e família, para o melhor 
encaminhamento; g) acompanhar visitas de pais às crianças, em casos excepcionais, 
quando determinado judicialmente; h) fiscalizar instituições e/ou programas que 
atendam criança e adolescente sob medida protetiva e/ou em cumprimento de 
medida socioeducativa, quando da determinação judicial, em conformidade com a 
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legislação vigente; i) realizar trabalhos junto à equipe multiprofissional com objetivo 
de atender à solicitação de estudo psicossocial; j) elaborar mensal e anualmente 
relatório estatístico, quantitativo e qualitativo sobre as atividades desenvolvidas, 
bem como pesquisas e estudos, com vistas a manter e melhorar a qualidade do 
trabalho; k) supervisionar estágio de alunos do curso de serviço social, mediante 
prévia autorização do Tribunal de Justiça; l) planejar e coordenar as atividades 
técnicas e administrativas específicas do setor social; m) elaborar e manter 
atualizado cadastro de recursos da comunidade; n) elaborar, implementar, 
coordenar, executar e avaliar, controlando e fiscalizando se necessário, planos, 
programas e projetos que sejam do âmbito de atuação do serviço social, de acordo 
com as diretrizes fixadas pelo Tribunal, nos serviços de atendimento a magistrados 
e servidores; o) assessorar a alta Administração, sempre que necessário, nas 
questões relativas à matéria do serviço social; p) atender a todas as determinações 
judiciais relativas à prática do serviço social.  

 

Vale ressaltar que este trabalho desenvolvido pelas assistentes sociais se dá de forma 

multidisciplinar. Atualmente a equipe conta com nove profissionais, sendo cinco assistentes 

sociais e quatro psicólogas, distribuídas entre o Setor de Fiscalização, Sistema Nacional de 

Adoção (SNA) e Assessoria Técnica, sendo estas responsáveis pelo acompanhamento dos 

processos, atuando na realização de estudo social, relatório social, laudo, parecer etc. Os 

acompanhamentos processuais são de casos relativos à Guarda, Tutela, Adoção, Suspensão/ 

Restrição/ Destituição do Poder Familiar, Habilitação para Adoção, todos envolvendo crianças 

e adolescentes.  

A maioria dos processos que chegam hoje na 1ª VIJ são referentes a guarda e adoção, 

e a maior demanda das profissionais da equipe multidisciplinar existente dentro deste espaço 

sócio-ocupacional é a produção de Estudos Sociais. Esses estudos servem para subsidiar as 

decisões da Juíza Titular, no entanto os/as profissionais não estão inseridos nestes espaços 

apenas para constatar as realidades sociais, mas sim tencionar as desproteções sociais 

relacionadas à violação de direitos por parte do Estado, da sociedade e da família. Apesar do 

Poder Judiciário não ser um executor de Políticas Sociais, no âmbito da realidade institucional 

a presença de um assistente social é fundamental diante da proteção jurídico-social de 

crianças e adolescentes com seus direitos fundamentais ameaçados ou violados.  

O trabalho profissional no âmbito do setor é iniciado após a distribuição dos processos 

entre os profissionais. Essa distribuição independe da categoria profissional (assistente social e 

psicóloga) que tomará cargo do mesmo. A diferença residirá basicamente sobre a perspectiva 

do seu olhar sobre o caso. As profissionais acompanham as demandas processuais através do 

sistema de Processo Judicial eletrônico (PJe), uma ferramenta desenvolvida pelo Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ). Através do sistema são realizadas consultas, recebimento de 
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processos e acompanhamento de todo trâmite processual. Dentro da plataforma cada 

profissional possui sua caixa, contendo nelas até aproximadamente sessenta processos 

distribuídos de forma aleatória, a meta é que sejam devolvidos seis estudos por mês referente 

a cada processo.  

As demandas diárias são bastante extensas, o que acaba exigindo das profissionais muita 

agilidade nas respostas aos processos, especialmente por trabalharem sobre a exigência de 

metas a serem cumpridas. Para responder às demandas cotidianas, as assistentes sociais da 1ª 

VIJ fazem uso frequente dos seguintes instrumentais: escuta, observação, entrevistas, visitas 

domiciliar e institucional, relatórios, laudos, pareceres e reuniões. 

Esses instrumentos dão a possibilidade de trabalhar a dimensão investigativa como 

parte constitutiva da instrumentalidade, o que permite uma melhor compreensão e 

posicionamento sobre as das demandas que lhes são postas. Segundo Fávero (2016): 

 

[...] uma expressão da questão social, aliada muitas vezes a questões de ordem 
emocional deflagradas ou agravadas pelo sofrimento vivido por indivíduos e/ou 
famílias em razão do não acesso a condições dignas de vida (...) pode ser necessária a 
realização do estudo social de sujeitos cuja história social, para ser conhecida e 
explicada, necessita ser inserida no movimento coletivo que a constrói. Como 
indivíduos sociais, as pessoas atendidas pelo assistente social convivem e sofrem 
influências do movimento da realidade social local, conjuntural e mais ampla. 
(FÁVERO, 2016 p. 170). 

 

Essa ação exige que a profissional desenvolva seu potencial criativo e investigativo, 

utilizando dados, indicadores sociais, políticos, econômicos e culturais, sobre as transformações 

que envolvem a organização dos sujeitos envolvidos nos processos, sempre atuando de forma 

intencional para alcançar as finalidades e sempre se atentando para a “judicialização dos 

conflitos sociais”, descrito ainda por Fávero (2016) como judicialização da questão social, que 

diz respeito à transferência do Estado à responsabilidade do enfrentamento da questão social 

na perspectiva de efetivação dos direitos humanos, para o Poder Judiciário.  

Dentro da 1ª VIJ as profissionais se deparam com crianças, adolescentes e familiares que 

enfrentam diversas expressões da questão social. As formas que a questão social se expressa 

revela “[...] dimensões territoriais, culturais, de gênero, geração, etnia-raça, que não podem ser 

ignoradas nos processos de trabalho” (FÁVERO, 2016, p. 178). Desta forma as lutas sociais e o 

compromisso ético-político da profissão são essenciais para o enfrentamento da questão social, 

especialmente em um ambiente que, segundo Fávero: 
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Se eleva dia a dia a demanda judicial originada por conflitos familiares- notando-se o 
que vem sendo chamado de judicialização de conflitos familiares- grande parte deles 
expressa por meio de litígios e divergências de ordem material e moral na criação dos 
filhos. (FÁVERO, 2005, p. 33). 

 
Assim, a 1ª VIJ enfrenta hoje como principais expressões da questão social: o trabalho, 

a grande taxa de desemprego e ausência de renda que afetam diretamente o provimento da 

família; a ausência de políticas públicas que acarreta dificuldades em moradia, educação, 

segurança, que consequentemente gera um aumento na violência; a família, relações 

conflituosas que impossibilitam a proteção social graças aos pontos citados anteriormente; as 

relações de gênero, grandes responsabilidades do cuidado com a casa e os filhos apenas na mão 

das mulheres, que gera muitas vezes uma alienação parental. 

 

3 REORGANIZAÇÃO DO TRABALHO DAS ASSISTENTES SOCIAIS DA 1ªVIJ FRENTE A PANDEMIA 

DA COVID-19 

 

Com a disseminação da Pandemia da COVID-19, que teve como principal forma de 

prevenção o distanciamento social, o Conselho Nacional de Justiça, editou a Portaria 906/2020, 

em 16 março de 2020, adotando o regime de trabalho remoto e teletrabalho, como 

preferencial, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Piauí até segunda ordem. Seguindo a 

orientação da Portaria, a equipe multidisciplinar da 1ªVIJ passou a realizar seus processos 

através do teletrabalho, o que culminou em novas mudanças e desafios na utilização dos 

instrumentais técnicos citados anteriormente, que consequentemente interferem na 

formalização dos relatórios, laudos e pareceres conclusivos ou sugestões de encaminhamento.  

O CFESS aponta que o estudo social e parecer social, principais demandas das 

profissionais, não são passiveis de execução à distância, pois a avaliação resultante dessas 

atividades depende da análise de elementos e circunstâncias concretas da realidade social, “[...] 

que não podem ser inferidos por meio da análise documental, dependendo também de outros 

procedimentos técnicos que devem ser operacionalizados” (CFESS, 2020). O documento 

apresenta ainda que o teletrabalho: 

 

Apresentou-se como alternativa em algumas áreas sócio-ocupacionais, para proteção 
da população atendida e das/os trabalhadoras/es que prestam atendimentos. Tal 
modalidade de trabalho se refere àquele realizado, tendo como instrumentais as 
tecnologias de informação e comunicação (TICs) fora do ambiente da instituição 
empregadora. (CFESS, 2020 p. 4).  
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A pandemia acelerou o processo de expansão do uso das TIC´s, o que já vinha ocorrendo, 

mas de uma forma mais gradual. Tal modificação impactou o processo de trabalho das 

assistentes sociais inseridas na 1ª VIJ, colocando-as um novo desafio diante das metamorfoses 

do mundo do trabalho. Apesar das profissionais já terem experiências com trabalhos online, 

como a participação em audiências via plataforma Zoom, o aumento do teletrabalho trouxe 

situação desafiadora, uma vez que existia a impossibilidade de acompanhar uma boa parte dos 

processos de forma remota.  

O CFESS (2020) elaborou ainda uma nota técnica se posicionando sobre os trabalhos nos 

Tribunais de Justiça no tocante à realização de estudo social por videoconferência, apontando 

que: 

 

I- não é recomendado à realização de estudos sociais por meio de videoconferência 
ou outros meios virtuais, por assistentes sociais; II- a assistente social possui 
autonomia profissional e, portanto, deve decidir quais as ações que podem ser 
realizadas por trabalho remoto; III-  qualquer normativa que venha a ser elaborada no 
âmbito institucional, seja discutida com as/os profissionais de serviço social, para que 
opinem quanto as particularidades do seu trabalho e as implicações decorrentes, na 
eventualidade da implementação dessa modalidade de atendimento. (CFESS, 2020, p. 
2). 

 

As profissionais de Serviço Social da 1ªVIJ formalizaram opinião condizente com 

posicionamento do Conselho Federal de Serviço Social, entendendo ser um trabalho que se 

torna inviável na medida que dificultam o sigilo profissional, uma vez que não é possível ter 

clareza das condições territoriais, geográficas e sociais dos usuários. Além da dificuldade de 

democratização ao acesso à internet, já que a grande maioria do público atendido, por terem 

uma baixa renda, não possuem acesso as redes, o que dificultaria ainda mais a comunicação 

com as partes envolvidas nas ações.  

Assim, com o afastamento do espaço físico da instituição as profissionais, não viram a 

possibilidade do ponto de vista ético-político de realizar os estudos sociais de forma remota. 

Desta forma, inseridas no teletrabalho e seguindo as orientações do CFESS e do CNJ, 

inicialmente os estudos de novos processos foram cessados e passaram a dar prioridades 

para:  elaboração de relatórios de processos que já haviam sido feitos estudos sociais anterior 

a pandemia; leituras dos novos processos para adiantar as iniciais; realização de entrevistas 

online (de processos referentes a adoção e habilitação para adoção); articulação de forma 

remota com a rede de proteção, verificando se os devidos encaminhamentos foram 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

639 

atendidos; confecção de cartilhas informativas; além da participação em cursos online que 

visam a qualificação permanente das profissionais. 

Apesar do TJ oferecer uma condição de trabalhado razoável as profissionais, se 

comparado a outros espaços, existe ainda uma série de desafios. Como exemplo são os prazos 

processuais, mesmo não realizando os estudos que requeriam uma maior atenção de forma 

presencial (que são a grande maioria) no pico da pandemia as metas continuaram a ser 

cobradas, e os prazos para elaboração dos estudos permaneceram os mesmos, o que acarretou 

um acúmulo dos processos.  

As atividades presenciais retornaram em regime de plantão em setembro de 2020, 

sempre obedecendo as Portarias da instituição. Para isso as profissionais adotaram as 

orientações recomendadas pelo CFESS, passando a trabalhar com organização de rodízios, 

redução da jornada presencial e nos trabalhos essencialmente presenciais de visita domiciliar 

foram utilizados equipamentos de proteção individual (EPIs) e equipamentos de proteção 

coletiva (EPCs), além do distanciamento físico.  

No retorno gradual das atividades presenciais deram prioridades aos processos mais 

delicados, e no momento as profissionais otimizavam o trabalho realizando a entrevista e a 

visita domiciliar em um único momento. Segundo as profissionais, esse novo método foi 

positivo para aqueles usuários que moram distante do Fórum, em especial aqueles que residem 

nas zonas periféricas da capital, pois não tiveram o custo de tempo e recursos financeiros para 

se deslocar até a 1ª VIJ para participarem das escutas. Já os processos que não envolviam litígio 

continuaram a ocorrer de forma online.  

Apesar dos desafios a pandemia criou também possibilidades, agora além de um 

telefone fixo as profissionais utilizam um smartphone (comprado com recurso próprio da 

Equipe Técnica) onde instalaram o aplicativo WhatsApp para contactar quem possui acesso à 

internet. Por meio da ferramenta, as partes são avisadas previamente sobre visitas, audiências 

ou até mesmo recebem notificações judiciais e tiram dúvidas. A ação, apesar de dar suporte 

a uma demanda da equipe, mostra uma precarização no trabalho vivenciado pelas 

transformações contemporâneas. Seria de responsabilidade da instituição arcar com os custos 

para a prestação de serviços dos profissionais aos usuários, para assim atender as demandas 

postas, no entanto foram as próprias profissionais que criaram uma melhor condição de 

trabalho com a compra do aparelho telefônico com recursos próprio.  
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Outro fator a ser destacado é o aumentado a exposição de criança e adolescentes em 

situação de vulnerabilidade, resultando no aumento da violência durante o isolamento social. 

Segundo dados do disque 1004, foram registradas 95.247 denúncias de violência contra crianças 

apenas em 2020, aumento de 9% se comparado às 86.800 denúncias de 2019, anterior a 

pandemia. Este fato impacta diretamente o cotidiano das profissionais nesse espaço 

ocupacional, uma vez que está diretamente ligado a violação de direito relacionado a matéria 

de trabalho das profissionais. 

Outro impacto da pandemia no trabalho das assistentes sociais inseridas na 1ª VIJ, foi 

a intensificação do trabalho feminino, como destaca o CFESS (2020): 

 

[...] aprofundamento da desigual divisão sexual do trabalho, refletindo sobre a 
particularidade de as mulheres realizarem esse trabalho no ambiente doméstico, 
mesmo lugar em que já possuem múltiplas tarefas socialmente impostas.  O que 
temos sentido é que, com o teletrabalho, em especial na sua implementação em 
casa, a divisão entre público e privado se dilui, e o trabalho tem invadido várias 
dimensões da vida privada, diminuindo o tempo de descanso, causando exaustão 
pelo tempo frente aos equipamentos eletrônicos e outras questões que podem 
desencadear problemas de saúde, decorrentes da precarização e das condições de 
trabalho. (CFESS 2020, p.5). 

 
Percebe-se diariamente a sobrecarga de demandas, até mesmo no teletrabalho, pois 

as atividades relacionadas aos cuidados domésticos, em muitos casos são realizados pelas 

mulheres (maioria na profissão) tendo assim que se redobrarem em seus compromissos 

profissionais e pessoais.  

Pode-se destacar também que com a disseminação da Covid-19 e o isolamento social, 

inicialmente ocorreram dificuldades relativas aos trabalhos intersetoriais, o que acabou 

reduzindo as relações da equipe multidisciplinar com outras instituições e políticas, 

dificultando à equipe nas respostas aos anseios dos usuários. Para “solucionar” essas questões 

foi exigido das profissionais uma criatividade e compromisso ético-político para a condução 

das ações a serem implantadas. Como exemplo, foram criadas reuniões e encontros virtuais 

com a rede de serviços; acompanhamento das instituições de acolhimento por trocas de 

informações online e chamadas de vídeos; troca entre a rede de apoio as crianças e 

 
4  Por meio desse serviço, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos recebe, analisa e 

encaminha aos órgãos de proteção e responsabilização as denúncias de violações de direitos de crianças e 
adolescentes, pessoas idosas, pessoas com deficiência, população LGBT, população em situação de rua, entre 
outros. Disponível em: https://www.gov.br/pt-br/servicos/denunciar-violacao-de-direitos-humanos. 

https://www.gov.br/pt-br/servicos/denunciar-violacao-de-direitos-humanos
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adolescentes, onde cada instituição davam suas contribuições em processos de formação, 

capacitação, reuniões, estudos e criação de folders informativos. 

Diante da conjuntura atual de volta as atividades de forma gradual, vem ocorrendo um 

empenho das profissionais para executar as atividades, tanto aquelas que já eram rotineiras 

e já elaboradas antes da pandemia, como também aquelas que deram uma nova formatação 

ao trabalho durante o alastramento do vírus, como é o caso das reuniões online; entrevista 

virtuais (dependendo de cada caso); audiências via plataformas digitais; utilização do 

WhatsApp com a rede de proteção e usuários. 

Desta forma, percebe-se que a atuação do Serviço Social é indispensável no campo 

sociojurídico especialmente na conjura atual, uma vez que desenvolve competências e 

atribuições que favorecem a garantia do acesso democrático e qualificado à justiça, em 

termos jurídicos, políticos e éticos. Mesmo diante dos desafios cotidianos, como a hierarquia 

do juizado, a alta demanda de processos, a meta por produtividade, os curtos prazos para 

realização de estudos, as profissionais são responsáveis por trabalhar na perspectiva da 

garantia do direito, indo na contramão da instituição que atua muitas vezes apenas no 

combate à falta do direito.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O período pandêmico trouxe para as assistentes sociais novos desafios, e diante disso 

Marilda Iamamoto (2007) apresenta que a profissão precisa ter um caráter prepositivo, 

elaborando uma análise real da realidade, para assim apresentar respostas reais às demandas. 

O Serviço Social da 1ª VIJ, diante dessa conjuntura está se apropriando das ferramentas 

possíveis para responder às demandas apresentadas pelos usuários que necessitam do 

andamento do trabalho dessa categoria profissional, pois mesmo com o distanciamento social 

não existe a possibilidade de pensar o serviço social distante dos usuários, e é “[...] por conta 

desses e dessas que estamos nos reinventando cotidianamente para continuar promovendo 

o acesso aos direitos e à plena cidadania” (FERREIRA, 2020, p. 459).  

Mesmo diante desses novos desafios, diariamente as assistentes sociais que 

juntamente com as psicólogas formam a equipe multidisciplinar, redobram o cuidado para 

atuar conforme o compromisso ético-político da profissão. Mesmo diante de um espaço 
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elitista, branco, predominantemente ocupado por homens e com tamanha hierarquia, a 

equipe vem se afirmando em defesa da vida dos mais afetados pela pandemia, buscando 

diariamente tensionar as desproteções sociais vivenciadas por crianças e adolescentes que 

enfrentam as violações de seus direitos. 
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