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Introdução: Esse trabalho é resultado de uma atividade realizada em um Núcleo de
Práticas Jurídica e Judiciária (NPJJ), vinculado a uma instituição de ensino superior
privada, na região do Vale do Aço. O Núcleo oferece atendimentos a pessoas carentes
que buscam solucionar problemas como violência doméstica, adoção e pensão
alimentícia. A Psicologia jurídica vem buscando nesse contexto desenvolver novas
estratégias de atuação frente não só a esses casos como também nas instituições
penitenciárias. Objetivo: Assim o presente trabalho teve como objetivo principal
promover a inserção dos discentes no espaço do núcleo jurídico, entender seu
propósito, bem como possibilitar o acompanhamento dos casos que emergem pelos
usuários do serviço. Metodologia: Ao longo do primeiro semestre de 2011 foram
realizadas observações e acompanhamentos sistemáticos de seis casos dos usuários do
Núcleo, como também foram assistidas algumas audiências em um fórum da região.
As atividades tinham duração de aproximadamente duas horas no intuito de promover
uma aproximação entre os graduandos de direito e psicologia, bem como promover
uma atenção especializada aos usuários do serviço. Resultados: A prática no núcleo
possibilitou uma aproximação dos graduandos de psicologia nesse contexto jurídico
que atende a comunidade carente da região do Vale do Aço, permitindo o
acompanhamento dos casos como divórcio, pensão alimentícia e agressões domésticas.
A escuta dos casos se pautou nos princípios teóricos da psicologia, com orientações
quinzenais. A psicologia jurídica pode somar com a prática jurídica, fornecendo
subsídios para a tomada de decisões do juiz sobre os casos em andamento, analisando
documentos e fatos. Obteve-se um resultado satisfatório com as práticas
desenvolvidas, possibilitando um maior conhecimento na área, decorrente as riquezas
dos encontros e a complexidade dos casos que possibilitou um grande interesse para
uma futura atuação em psicologia jurídica. Conclusão: A Psicologia Jurídica tem muito
o que avançar, tanto na quantidade de profissionais especializados, como na qualidade
de serviço prestado,principalmente na produção e publicação do conhecimento,
promovendo na comunidade a consciência e o reconhecimento da possibilidade de
contar com esses profissionais no âmbito judiciário.
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