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RESUMO 

O tema proposto para este estudo está inserido no debate sobre a atual operacionalização das 

Políticas Sociais, em especial o fenômeno de judicialização do acesso a direitos sociais 

legalmente reconhecidos. Objetiva-se analisar as representações ao Sistema de Justiça 

Catarinense, a partir do Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) e de seu prosseguimento 

no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no campo da efetivação dos direitos sociais básicos 

no âmbito da família e infância. A pesquisa tem natureza qualitativa e como proposta 

metodológica de coleta de dados envolverá aplicação de entrevistas e pesquisa documental. 

Como resultados esperados, pretende-se avançar na discussão sobre a judicialização das 

políticas sociais, avaliando como a efetivação dos direitos sociais no âmbito da família e 

infância são atendidas, ou não atendidas, pelos serviços públicos e como são encaminhadas 

para avaliação e ação do MPSC. 

Palavras-chave: Política Social. Direitos Sociais. Família. Infância. Judicialização. Justiça. 

 

INTRODUÇÃO 

O tema proposto para esta pesquisa refere-se ao debate sobre a Política Social e a 

judicialização dos direitos sociais legalmente reconhecidos no campo da família e infância. No 

Brasil, a partir da Constituição Federal de 1988, se reconhece e se amplia o marco normativo 

dos direitos sociais através da Seguridade Social. É imprescindível considerar esta conquista 

situada no contexto de expansão do modo de produção capitalista, da reestruturação produtiva 

e de acumulação flexível, a partir da lógica neoliberal, que preza o crescimento econômico em 

detrimento de avanços sociais. 

A concretização e a forma de acesso aos direitos sociais, em grande medida, ocorre via 

políticas sociais que “[...] são desdobramentos e até mesmo respostas e formas de enfrentamento 
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– em geral setorializadas e fragmentadas – às expressões multifacetadas da questão social no 

capitalismo, cujo fundamento se encontra nas relações de exploração do capital sobre o trabalho 

[...]” (BEHRING; BOSCHETTI, 2008, p. 51). Nessa correlação, as políticas sociais tendem a 

ser limitadas e alvo constante de contrarreformas, com redução do papel do Estado na garantia 

dos direitos sociais através da política social. Isto leva a reconhecer que a forte redução do papel 

do Estado principalmente no âmbito da proteção social e das garantias constitucionais, 

especialmente a partir do século XXI, tem levado ao agravamento expressivo da precariedade 

das condições de vida da população. Uma realidade profundamente vinculada a lógica 

neoliberal imperante e que vem promovendo inúmeras contrarreformas que trazem impasses 

diretos e desafios no campo das políticas sociais. Em decorrência dessa conjuntura, as relações 

sociais e as condições de trabalho são alteradas, com retrocesso dos direitos sociais 

conquistados e o agravamento das expressões da questão social (PEIXOTO; BARROSO, 

2019). 

Tal situação foi potencializada a partir de 2016 que levou ao impeachment da presidente 

Dilma Rousseff, através do qual se estabeleceram condições políticas necessárias para a 

aprovação da Emenda Constitucional nº 95/2016, que congela por 20 anos os gastos públicos 

com grande impacto nas áreas da saúde e da educação e as reformas trabalhista e previdenciária, 

que fragilizam ainda mais as condições de vida e trabalho da classe trabalhadora. Essas 

contrarreformas representam um duro golpe à luta da classe trabalhadora, que através da 

Constituição Federal de 1988, garantiu um mínimo de proteção social, de direitos sociais 

através das políticas de assistência social, saúde e previdência social (WIESE, 2020). 

Com o governo de Jair Bolsonaro, a partir de 2019 é crescente o desmonte do Estado e 

da Seguridade Social, o avanço do autoritarismo, da fragilização da democracia, da negação da 

participação da sociedade civil nos espaços de representação democrática, da criminalização 

dos movimentos sociais, do aumento da violência e mortes de negros, dos povos indígenas e 

pobres. 

Desta forma se constata a presença de uma profunda contradição no contexto brasileiro, 

por um lado os direitos sociais garantidos pela Constituição Federal de 1988 e por outro um 

Estado dominado pelo pensamento ultraneoliberal tentando responder às crises do capital, 

acentuando os processos contemporâneos de expropriação social1. Esse contexto contraditório 

 
1 São classificadas como processos contemporâneos de expropriação social, a extinção das condições 

de subsistência asseguradas pelos direitos e a redução das condições materiais para que a classe 

trabalhadora, em certas situações como doença, velhice e desemprego possa deixar de vender sua força 

de trabalho (MORAES, 2021). 
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entre o direito social constituído/reconhecido e a redução da reponsabilidade do Estado frente 

às políticas sociais para a satisfação das necessidades da população tem ocasionado tanto a 

busca pelo judiciário para o acesso e a garantia de direitos sociais quanto a intensificação da 

interferência do judiciário sobre o poder executivo no que se refere a essas políticas (WIESE; 

JONER, 2021). 

Este fenômeno é conhecido como judicialização das políticas sociais que pode ser 

entendida “como o aumento desmesurado de ações judiciais movidas por cidadãos que cobram 

o direito à proteção social” (SIERRA, 2011, p. 257). Para a autora a judicialização das políticas 

sociais expressa, por um lado, o aumento e garantia de direitos sociais traduzidos no tripé da 

seguridade social, mas por outro lado indica, a degradação da proteção social. 

Consequentemente tem trazido o Poder Judiciário à cena política, alterando a dinâmica da 

relação entre os Poderes” (SIERRA, 2011, p. 257). 

Este fenômeno também tem sido chamado de “judicialização dos conflitos sociais”, ou 

“judicialização da política”, numa “amplitude que revela a problematização da atividade 

política a qual, muitas das vezes, traz nela embutidas questões de ordem social” (ESTEVES, 

2006, p. 41). A judicialização vem atraindo a atenção dos analistas “provocados por ações do 

Ministério Público, de outros atores sociais e às vezes de simples indivíduos” (ARANTES, 

2007, p. 56) nas situações em que os órgãos do Poder Judiciário têm sido chamados a assegurar 

direitos relacionados à saúde, assistência social, educação, bem como a proteção estabelecida à 

criança, ao adolescente, ao idoso e às pessoas com deficiência pelos respectivos estatutos 

(Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso e Estatuto da Pessoa com Deficiência). 

Andrade (2006, p. 12), no entanto, aponta a ambiguidade que constitui o Poder 

Judiciário, no que se refere às funções, politicamente contraditórias, que lhe foram atribuídas, 

a saber,  

[...] de ser um dos protagonistas da construção social da criminalidade (da 

criminalização) e da construção social da cidadania. Daí seu exercício de 

poder como justiça que deve operacionalizar as promessas cidadãs da 

Constituição, potencialmente emancipatórias, e as promessas 

criminalizadoras da legislação penal que, não deixando de estar contidas no 

projeto constitucional, são abertamente reguladoras. 

 

Essa contraditoriedade das “funções” do Poder Judiciário se apresenta no cotidiano de 

acesso aos direitos sociais, via requisição pelas políticas sociais, especialmente como as 

políticas de saúde, assistência social, criança e adolescente e educação. 

A precarização das políticas públicas impulsiona a crescente demanda ao Judiciário de 

solicitações vinculadas à garantia dos direitos. Pouco se discute que estes processos possuem 
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face de controle e punição, o que tem demandado dilemas aos profissionais nos serviços 

(MIOTO; DAL PRÁ; WIESE, 2018). Nesse contexto de afirmação dos direitos legalmente 

constituídos e da ausência de respostas do poder público para atender as demandas dos cidadãos 

se iniciam os processos de reivindicação desses direitos através da Justiça. 

Ao se propor “pensar os caminhos que transformam direitos reconhecidos em ações 

judiciais” no âmbito das políticas sociais, um dos aspectos que merece destaque é identificar as 

portas de entrada das demandas sociais2 no Sistema de Justiça. Elas podem acontecer com o 

ingresso direto da ação judicial pelo usuário/cidadão que busca a efetivação de seu direito 

através da intervenção de advogados particulares (profissionais autônomos) ou públicos 

(Defensoria Pública e outros órgãos que ofereçam os serviços de maneira gratuita); ou então 

por intermédio do Ministério Público, que pode ser mobilizado tanto pelo usuário diretamente, 

quanto pelos profissionais dos serviços públicos que estão prestando atendimento àquele 

usuário. Desse modo, Sierra (2011, p. 260) afirma que: 

[...] mais do que uma forma de proteção contra os abusos do Poder Executivo, 

a judicialização da política pública, no Brasil, ocorre em função da escassez 

de políticas que assegurem a efetivação dos direitos de cidadania. De certo 

modo, não é sobre o reconhecimento da autonomia do sujeito ou da exigência 

por participação no controle social que aumentam os processos judiciais, mas 

é da cobrança pelo acesso aos serviços públicos, principalmente, de saúde, 

educação e assistência. Muitos desses processos são ajuizados na expectativa 

de que os juízes forcem o governo a cumprir o direito. 

 

Análises sobre o acionamento do Ministério Público para a efetivação de direitos sociais 

legalmente reconhecidos ainda são incipientes e requerem aprofundamento. Da mesma forma 

é imperioso analisar em que medida as demandas sociais judicializadas caminham para a 

efetivação de um direito social – seja individual ou coletivo – ou, tendem a se direcionar para 

a responsabilização das famílias pela proteção social de seus membros. Com base nessa 

obrigatoriedade, as famílias têm sido cada vez mais requisitadas pelo Estado a assumir 

responsabilidades na gestão de determinados segmentos, como: criança e adolescente, idosos, 

pessoas com deficiência, conforme estabelecem os estatutos ao indicar que é dever da família, 

da comunidade, da sociedade civil e do Estado, assegurar o atendimento e a garantia de direitos 

 
2 As demandas sociais podem ser compreendidas quando se refere ao volume de bens e serviços, que a 

comunidade está disposta a adquirir a determinados preços, ou mesmo, acessar sem a necessidade do 

pagamento, quando se trata de políticas no âmbito da esfera pública estatal (serviços das políticas 

sociais). As demandas sociais também são as requisições resultantes das situações vividas no cotidiano 

das pessoas, seja no âmbito das relações sociais, afetivas, econômicas e culturais que marcam e 

caracterizam os sujeitos sociais e que por um momento de suas vidas necessitam de apoio, suporte para 

lidarem com estas demandas. Exemplo: situações de violência, conflitos familiares, fome, desemprego, 

falta de acesso a serviços e informações etc. (WIESE, 2010, p. 14-15). 
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dos mesmos. 

O Ministério Público tem como atribuições promover ações objetivando garantir os 

interesses individuais e sociais indisponíveis, os direitos coletivos e difusos, além de defender 

a ordem jurídica e o regime democrático. A partir disto, defender a ordem jurídica é parte das 

atribuições do Ministério Público, o que lhe incumbe do papel de fiscalizador do cumprimento 

das legislações vigentes no país, ingressando com ações civis públicas quando estas são 

desrespeitadas, atuando assim na defesa do Estado de Direito brasileiro, quando defende e 

resguarda os interesses públicos, impedindo que estes direitos sejam violados.  

É nesta direção que a pesquisa busca identificar quais as demandas sociais chegam até 

ao Ministério Público e quais encaminhamentos são tomados por dentro da referida instituição, 

a partir dos seus agentes públicos. A partir da identificação será possível compreender como as 

referidas demandas sociais judicializadas tramitam no sistema de justiça, sendo possível chegar 

até a instância do Tribunal de Justiça. 

A presente proposta tem como pretensão avançar na discussão sobre a judicialização 

das políticas sociais no âmbito da família e infância, avaliando como as demandas sociais (de 

assistência social, educação e saúde) atendidas, ou não atendidas, pelos serviços públicos são 

encaminhadas para avaliação/ação do MPSC e os possíveis encaminhamentos posteriores ao 

Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC). Elenca-se como prováveis articulações do 

processo de judicialização das demandas sociais: 

a) As demandas sociais encaminhadas para o MPSC com o objetivo de sua 

judicialização dizem respeito aos direitos nas áreas da assistência social, educação e saúde e 

envolvem usuários/cidadãos das classes populares. 

b) O MPSC pode ser requerido a intervir em ações individuais com vistas à 

judicialização de demandas sociais tanto pelo usuário/cidadão, quanto pelos serviços públicos. 

c) Os profissionais que atuam nos serviços públicos podem recorrer ao Sistema de 

Justiça para responsabilizar os usuários/família pelo atendimento de demandas que seriam de 

responsabilidade do Estado, bem como quando os usuários/família não respondem da maneira 

esperada a estes mesmos serviços. 

d) O MPSC tem o poder de acionar os serviços e profissionais para a concretização 

de direitos via serviços e ou políticas sociais. 

e) Os setores de Serviço Social do Sistema de Justiça têm papel mediador entre as 

necessidades sociais expressas pelos usuários/famílias e os encaminhamentos dados no 

âmbito do MPSC e TJSC na judicialização das demandas sociais. 
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OBJETIVOS 

Geral 

✓ Analisar as representações ao Sistema de Justiça Catarinense, a partir do Ministério 

Público e de seu prosseguimento no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no campo da 

efetivação dos direitos sociais básicos no âmbito da família e infância. 

 

Específicos 

✓ Identificar as principais violações aos direitos sociais básicos (assistência social, 

educação e saúde) no âmbito da família e infância, a partir de levantamento quanti-

qualitativo junto ao banco de dados do MPSC; 

✓ Analisar o conteúdo das representações enviadas ao Ministério Público de Santa 

Catarina relacionadas aos direitos sociais básicos violados no âmbito da família e 

infância; 

✓ Identificar os percursos das representações realizadas ao MPSC e seu prosseguimento 

ao TJSC; 

✓ Verificar os tipos de demandas sociais que chegam ao MPSC e que são encaminhadas 

para avaliação das assistentes sociais da instituição. 

 

METODOLOGIA 

A perspectiva do presente projeto de pesquisa está em analisar a realidade social de 

forma dialética entendida essencialmente como contraditória e em permanente 

transformação, sendo necessária uma postura crítica, que busque romper com o imediato, 

com a aparência. Para tanto, é necessário adotar procedimentos metodológicos específicos, 

vinculado a cada uma das diferentes instâncias de intervenção. 

Nesta direção, o estudo proposto tem enfoque qualitativo, pois este possibilita 

estudar os fenômenos que envolvem os seres humanos e suas intrincadas relações sociais 

estabelecidas em diversos ambientes além de permitir a compreensão do fenômeno a partir 

do contexto em que ele ocorre e do qual é parte devendo ser analisado numa perspectiva 

integrada com o contexto mais amplo. 

A abordagem qualitativa privilegia de um modo geral, a análise de microprocessos, 

através do estudo das ações sociais individuais e grupais, buscando desvelar a relação desses 

microprocessos com o contexto mais amplo do sujeito como ser social e histórico (MARTINS, 

2004; TRIVIÑOS, 1987). É importante salientar também que, na abordagem da pesquisa 
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qualitativa, não há neutralidade do saber científico; este, ao contrário da perspectiva 

positivista, encontra-se permeado pelo conhecimento teórico dos pesquisadores. 

Em relação à abrangência do estudo, delimitar-se-á como universo o Estado de Santa 

Catarina e, consequentemente, os órgãos de justiça com circunscrição no município de 

Florianópolis: Comarca da Capital (TJSC) e Promotorias de Justiça de Santa Catarina. 

Demarcada a natureza do estudo e no sentido de atender aos objetivos propostos 

indica-se o instrumental metodológico a ser utilizado na pesquisa para coleta de dados e 

informações: revisão bibliográfica, entrevista semiestruturada e pesquisa documental. 

A coleta de dados e informações será realizada em três momentos. 

Primeiro: através da revisão bibliográfica como modalidade de estudo e análise de 

documentos de domínio científico tais como livros, periódicos, enciclopédias, ensaios críticos, 

dicionários e artigos científicos. É um tipo de “estudo direto em fontes científicas, sem 

precisar recorrer diretamente aos fatos/fenômenos da realidade empírica” (OLIVEIRA, 2007, 

p.69). O objetivo da revisão bibliográfica é proporcionar o contato direto com obras, artigos 

ou documentos que tratem do tema em estudo: “o mais importante para quem faz esta opção 

é ter a certeza de que as fontes a serem pesquisadas já são reconhecidamente do domínio 

científico” (OLIVEIRA, 2007, p.69). Nesta direção, à revisão bibliográfica para a referida 

proposta de estudo é localizar e analisar as produções e pesquisas já realizadas no âmbito da 

política social e judicialização das demandas sociais. Esta etapa teve início no ano de 2019 e 

contou com duas bolsistas de iniciação científica pagas com recursos do financiamento do 

CNPq (Chamada Universal MCTIC/CNPq nº 28/2018: processo 432650/2018-0)3. Como a 

produção de conhecimento em pesquisa é contínua e processual, esta etapa da pesquisa 

continua em constante atualização. Deste processo de pesquisa já há várias produções textuais 

(artigos) apresentadas e publicadas em eventos científicos. 

Segundo: através da pesquisa documental em processos judiciais elaborados no 

âmbito do MPSC, finalizados entre os anos de 2014 a 2019, a fim de identificar e caracterizar 

os processos de judicialização das políticas sociais. A pesquisa documental embora pouco 

explorada nas áreas das ciências sociais deve ser apreciada e valorizada. Segundo Sá-Silva et 

al (2009) a riqueza de informações que se pode “extrair justifica o seu uso em várias áreas das 

Ciências Humanas e Sociais porque amplia o entendimento de objetos cuja compreensão 

necessita de contextualização histórica e sociocultural” (p.02). 

Esta etapa teve início no ano de 2020 e contou com duas bolsistas de iniciação 

 
3 As bolsas de IC pagas pelo Edital Universal foram finalizadas em março e abril de 2021. 
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científica pagas com recursos do financiamento do CNPq (Chamada Universal MCTIC/CNPq 

nº 28/2018: processo 432650/2018-0). Os documentos coletados e analisados neste primeiro 

momento foram os Extratos de Conclusão de Inquérito Civil (009) e os Extratos de Conclusão 

de Notícia de Fato (037) localizados no site do Diário Oficial do MPSC 

(https://www.mpsc.mp.br/diario-oficial/anteriores), dos anos 2014 a 2019, no órgão 

Promotoria de Justiça. Os processos dos seis anos foram selecionados com o período de 

divulgação de 01 de janeiro a 31 de dezembro. As políticas sociais pesquisadas foram: 

Assistência Social, Saúde e Educação. Os segmentos pesquisados foram: Família, Idoso, 

Criança e Adolescente. Quanto aos termos de busca e suas variações, tem-se o quadro abaixo: 

Tabela 1 - Termos chave e suas variações da pesquisa documental 

Termos Chave Variações 

Assistência social SUAS; Sistema Único de Assistência Social 

Saúde SUS; Sistema Único de Saúde 

Educação Escola; Ensino; Conselho Tutelar 

Família Famílias 

Idoso Idosos; Idosa 

Criança Crianças; Infante 

Adolescente Adolescentes; Menor 

Fonte: elaboração das autoras, 2020. 

 

No ano de 2021 e parte de 2022 a pesquisa documental foi realizada com a análise de 

todo material coletado no ano de 2020. Para a sistematização dos dados obtidos através dos 

procedimentos extrajudiciais identificados, foi elaborada uma planilha que continha as 

seguintes informações: a) identificação do termo; b) dados do diário oficial (número, ano e 

data de publicação; c) descrição (resumo informado); d) classificação do procedimento 

(extrato de conclusão de inquérito civil ou de conclusão de notícia de fato; e) número do 

processo; f) comarca; g) promotoria; h) política social envolvida (assistência social, educação, 

saúde); i) segmento envolvido (criança, adolescente, idoso, família). 

Esta etapa da pesquisa foi realizada entre os meses de junho a dezembro de 2020, com 

recorte nos anos 2014; 2015; 2016; 2017; 2018 e 2019, o que requereu um tempo considerável 

e trabalho manual. Ao final foram localizados 17.530 procedimentos extrajudiciais, incluindo 

todos os termos. Porém, durante a coleta dos dados foi possível perceber a repetição dos 

processos nas diferentes variações e seguimentos pesquisados, sendo necessário suprimir os 

processos repetidos, com o intuito de dar maior precisão e veracidade aos dados coletados para 

posterior análise. Depois da verificação, o levantamento chegou ao número total de 7.222 

procedimentos extrajudiciais. A seguir tabela com o quantitativo de processos localizados 

conforme os termos pesquisados. 
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Tabela 2 – Quantitativo de processos localizados conforme os termos pesquisados 

Termos chave Número total de processos 

(com repetição) 

Número total de processos 

(sem repetições) 

Assistência Social 2.837 1.371 

Educação 9.458 3.500 

Saúde 5.235 2.351 

Total 17.530 7.222 

Fonte: Dados elaborados pela equipe de pesquisa, 2020. 

 

A partir desse levantamento geral, a etapa seguinte consistiu em criar critérios de 

acesso a íntegra de alguns procedimentos extrajudiciais, a fim de identificar os percursos por 

dentro do sistema de justiça, no que se refere ao acesso aos direitos sociais e sua judicialização. 

A proposta consistiu em acessar procedimentos extrajudiciais na íntegra a partir de cada termo 

pesquisado e ano da pesquisa, o que totaliza em 84 procedimentos extrajudiciais. As comarcas 

selecionadas foram: Balneário Camboriú, Blumenau, Chapecó, Criciúma, Florianópolis, 

Joinville e Lages. Os critérios para a escolha dos municípios se deve pela representatividade 

dos mesmo em cada região do Estado e por disporem de um sistema digital de acesso aos 

procedimentos extrajudiciais. Esta etapa da pesquisa de acesso a íntegra aos procedimentos 

extrajudiciais ainda não foi realizada, em razão dos atrasos provocados pelo impacto da 

pandemia de Covid-19 e das autorizações internas junto ao MPSC. Na última semana de 

março de 2022 houve contato por parte do Ministério Público informando da autorização de 

acesso aos documentos in loco. Os resultados da pesquisa documental constará no relatório 

de pesquisa da bolsista PIBIC 2021/2022. 

Terceiro: realização de entrevistas com profissionais de Serviço Social que atuam no 

TJSC e profissionais das políticas sociais no estado de Santa Catarina. a fim de: a) identificar 

e analisar que tipo de intervenção as profissionais estão realizando a partir de processos que 

caracterizam a judicialização dos direitos sociais; b) conhecer a concepção que as 

profissionais têm sobre a judicialização dos direitos sociais. 

Será utilizada, dentre alguns tipos de entrevistas, a semiestruturada que “consiste em 

enumerar de forma mais abrangente possível às questões onde o pesquisador quer abordar no 

campo, a partir de suas hipóteses ou pressupostos, advindos, obviamente, da definição do 

objeto de investigação” (MINAYO, 2004, p.121). 

No que se refere aos sujeitos participantes da pesquisa será a/o profissional Assistente 

Social, que no momento da coleta de dados, estiver intervindo com as demandas sociais em 

processos de judicialização no TJSC e nos municípios de Santa Catarina que atuam nas 

políticas de assistência social e saúde, que participarão da “7ª Formação continuada de 
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profissionais das políticas de assistência social e saúde em trabalho social com famílias”, 

organizada pelo NISFAPS. Portanto, se delimitará os sujeitos participantes a partir de uma 

amostra intencional que, segundo Marconi e Lakatos (2002), se caracteriza pelo interesse do 

pesquisador na opinião de determinado grupo da população. O pesquisador se dirige a àqueles 

sujeitos que, segundo seu entender, pela profissão, função ou cargo ocupado, podem 

contribuir a atingir os objetivos propostos pelo estudo. 

Em relação ao tratamento e análise das informações e dados coletados se utilizará do 

método de análise de conteúdo por favorecer o estudo das motivações, atitudes, valores, 

crenças, tendências e, 

para o desvelar das ideologias que podem existir nos dispositivos legais, 

princípios, diretrizes etc., que, à simples vista, não se apresentam com a 

devida clareza. Por outro lado, o método de análise de conteúdo, em alguns 

casos, pode servir de auxiliar para instrumento de pesquisa de maior 

profundidade e complexidade, como, por exemplo, o método dialético. 

Neste caso, a análise de conteúdo forma parte de uma visão mais ampla e 

funde-se nas características do enfoque dialético (TRIVIÑOS, 1987, p.159-

160). 

 

Utilizar-se-á a técnica de Análise Temática, proposta por Minayo (1994), seguindo-se 

operacionalmente três etapas: 

1) Pré-Análise – trata-se da escolha dos documentos a serem analisados e leitura 

flutuante do conjunto das comunicações a fim de tomar contato exaustivo com o material 

deixando-se impregnar pelo seu conteúdo. 

2) Exploração do Material – consiste na operação de codificação, em que se realiza 

a transformação dos dados brutos a fim de alcançar o núcleo de compreensão do texto. 

3) Tratamento dos Resultados Obtidos e Interpretação – nesta etapa, propõem-se 

inferências e realizam-se interpretações previstas conforme o quadro teórico, mas sem deixar 

de levar em conta outras pistas em torno de dimensões teóricas sugeridas a partir da leitura do 

material. 

No início do ano de 2022, foi realizada entrevista de forma remota com assistentes 

sociais do MPSC. Os dados estão em análise e constarão no relatório de pesquisa da bolsista 

PIBIC 2021/2022. Por razões da pandemia e contato com o TJSC, a entrevista com as 

assistentes sociais do Tribunal de Justiça está programada para o ano de 2022. Com os avanços 

dos estudos e análise, também se entende importante entrevistar as/os assistentes sociais que 

atuam diretamente com as políticas sociais. Neste caso, será ampliada a entrevista para estas 

profissionais, algo não cogitado no início do projeto. 

Por fim, o referido projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa 
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com Seres Humanos da UFSC (CAAE 36783420.9.0000.0121) com o parecer de aprovação 

de número 4.250.300/2020 e segue a Resolução CNS/MS nº 466 de 12 de dezembro de 2012, 

que regulamentam as pesquisas que envolvem seres humanos no Brasil. Nesse sentido, 

comprometemos a manter a privacidade e a confidencialidade dos dados a serem coletados 

através das entrevistas e, sobretudo, manter o sigilo sobre os nomes e imagem dos sujeitos 

envolvidos. Igualmente se obteve a autorização de pesquisa junto ao MPSC. 

O acesso aos dados da pesquisa será restrito as pesquisadoras responsáveis, ficando 

sobre sua responsabilidade o sigilo e a guarda dos termos de consentimento informado livre e 

esclarecido e o conteúdo das entrevistas. Contudo, os documentos da pesquisa serão 

arquivados com acesso restrito na sala da coordenação da pesquisa no Departamento de 

Serviço Social da UFSC, por um período de seis anos, após esse período, o conteúdo do 

material será incinerado. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

A ênfase da proposta de pesquisa na relação Família, Infância, Direitos Sociais e 

Sistema de Justiça no âmbito catarinense visa consolidar estudos loco-regionais que 

contribuam com: i) a proposição de políticas e serviços sociais públicos de suporte às famílias 

e a infância; ii) a reflexão das intervenções profissionais no campo do Sistema de Justiça, 

quando do atendimento às famílias e a infância e iii) o adensamento da produção teórica sobre 

as características dos processos de judicialização envolvendo Famílias, Infância e Direitos 

Sociais básicos. 

Para tanto, faz-se a parceria internúcleos entre o Núcleo de Pesquisa Interdisciplinar 

Sociedade, Família e Políticas Sociais (NISFAPS) e o Núcleo de Estudos da Criança, 

Adolescente e Família (NECAD) - ambos pertencentes do Departamento de Serviço Social 

da UFSC - e a parceria internacional com a Área de Infância e Família do Departamento de 

Trabalho Social da Faculdade de Ciências Sociais da UDELAR, a partir da assessoria ao 

estudo da Profa. Dra. Mónica Solange de Martino. No âmbito do Departamento de Serviço 

Social e do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da UFSC os dois núcleos de 

pesquisa se constituem em espaços privilegiados de concentração de pesquisas, extensão e 

ensino sobre o tema em questão. 

Tendo em vista o desenvolvimento da presente proposta de pesquisa para o período de 

um ano - 2022/2023 - (Edital PIBIC/UFSC), indica-se os possíveis resultados e produtos 

esperados, conforme o que segue: 
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• Levantamento dos principais estudos relacionados ao tema da pesquisa a partir 

das categorias centrais: Estado. Judicialização. Justiça. Política Social. Família e Infância. 

Sistematização de leituras com fichamentos e construções textuais que fundamentem 

teoricamente o objeto de pesquisa.  

• Na pesquisa documental, acessar os 84 procedimentos extrajudiciais na integra, 

no espaço físico do MPSC, para qualificar os dados e análises já encontrados no site da 

instituição. 

• Finalizar a análise dos dados da entrevista com as assistentes sociais do MPSC. 

• Viabilizar as entrevistas com as assistentes sociais do TJSC e dos municípios 

de Santa Catarina que integram a “7ª Formação continuada de profissionais das políticas de 

assistência social e saúde em trabalho social com famílias”, bem como as análises dos dados 

obtidos. 

• Elaboração do relatório final. Produção de textos analíticos pelas pesquisadoras 

e bolsistas e apresentação em eventos científicos e acadêmicos. Retorno do relatório para o 

MPSC e TJSC. 

A partir destas ações se pretende também como resultados conseguir mapear o 

movimento de judicialização das políticas sociais, ao identificar os sujeitos envolvidos neste 

processo e o que isso representa para o acesso dos direitos/serviços sociais no campo da 

família e infância. Para a área do Serviço Social que o estudo possa contribuir para as 

discussões que pautam a profissão, em especial, no campo da política social e direitos sociais. 

• Com relação aos impactos sociais, se espera que o estudo contribua em 

resultados que, alcancem a qualificação do atendimento prestado aos usuários das políticas 

sociais que necessitam acionar o Sistema de Justiça para a garantia de direitos sociais; 

contribuições para o processo de formação profissional dos assistentes sociais e outros 

profissionais; adensamento teórico e empírico sobre a realidade da garantia de direitos sociais 

no campo da Família e Infância no Estado de Santa Catarina. 

 

EXEQUIBILIDADE (demonstrar a existência de meios para executar o projeto na UFSC)  

Tendo em vista que o projeto de pesquisa será desenvolvido e vinculado ao 

Departamento de Serviço Social, a infraestrutura disponível se concentra nas salas das 

docentes envolvidas na pesquisa que dispõem de computadores, impressoras, gravadores e 

materiais de consumo necessários para o desenvolvimento do estudo, no laboratório de 

informática e no auditório do Centro Socioeconômico (CSE/UFSC) para eventos que venham 
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a ser promovidos pelo projeto. 

Em relação ao apoio técnico o projeto poderá contar com a disponibilidade eventual 

dos Servidores Técnicos Administrativos da Secretaria do Departamento de Serviço Social. 

Destaca-se também que a equipe de pesquisa contará com o suporte técnico e teórico 

dos integrantes do NISFAPS e NECAD, por meio da articulação com outros docentes 

envolvidos com o tema da pesquisa e com os estudantes de graduação e pós-graduação. 

Desta forma, entende-se que a presente proposta de pesquisa é viável pela 

possibilidade de abordar um tema pouco estudado; por ter como sujeitos de pesquisa os 

Assistentes Sociais e pela possibilidade de conhecer o sistema de justiça catarinense no que 

tange aos direitos sociais no âmbito da Família e Infância. 

Outro aspecto importante no campo da exequibilidade da pesquisa é a manutenção de 

uma bolsa de iniciação científica no âmbito do projeto. As bolsas de IC disponíveis pela 

Chamada ao Edital do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Pesquisa Científica 

PIBIC/CNPq – PIBIC-Af/CNPq – BIPI/UFSC 2021/2022, foi fundamental para que a pesquisa 

pudesse ter andamento contínuo, além de proporcionar experiência acadêmica e de pesquisa de 

relevância para as bolsistas. 
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