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RESUMO 
 
Este trabalho objetiva abordar aspectos relevantes para o 
retrocesso dos direitos e das políticas sociais, bem como a 
consequente judicialização dessas políticas na atual conjuntura 
brasileira. Inicialmente recupera alguns processos históricos 
relativos ao modelo capitalista vigente que tem levado à 
retração do Estado na área social, e em consequência disso, a 
degradação dos direitos conquistados pela classe trabalhadora 
no Brasil. Em seguida, discute aspectos positivos e negativos 
da crescente judicialização da política social como estratégia 
para assegurar direitos. Por fim, busca levantar uma discussão 
sobre o papel do assistente social nesse processo. 
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ABSTRACT 
 
This paper aims to address relevant aspects of the retreat of 
social rights and social policies, and the consequent legalization 
of these policies in the current Brazilian situation. Initially 
recovers some historical processes for the current capitalist 
model that has led to the decline of the state in the social area, 
and as a result, the degradation of the rights won by the 
working class in Brazil. Then discusses positive and negative 
aspects of increasing legalization of social policy as a strategy 
to ensure rights. Lastly, it raise a discussion on the role of the 
Social Worker in this process. 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente trabalho visa abordar alguns elementos importantes no contexto 

atual das Políticas Sociais, dos Direitos e a questão da judicialização na realidade brasileira, 

tendo em vista as transformações resultantes da ordem capitalista contemporânea. A 

discussão abrange aspectos considerados relevantes para uma aproximação com a 

temática. Inicialmente trata da origem e desenvolvimento da política social no Brasil, com 

enfoque na sua reconfiguração sob a influência do neoliberalismo. Em seguida, levanta a 

problemática da ampliação da atribuição do Poder Judiciário na garantia dos direitos sociais 

ocupando lacunas deixadas pelos demais poderes do Estado no que diz respeito à 

elaboração, gestão e execução das políticas públicas. Finalmente, discute a intervenção do 

assistente social do campo sociojurídico neste contexto de crescente judicialização das 

políticas sociais. 

 

2 POLITICA SOCIAL E OS DIREITOS SOCIAIS NO BRASIL 

 

Ao introduzir os elementos caracterizadores das políticas sociais se faz 

necessário elucidar este processo como fruto da relação estabelecida entre o Estado, a 

sociedade e a economia, num determinado período do desenvolvimento do capitalismo, 

mais precisamente no século XX, após a Crise de 1929 e se generaliza no pós Segunda 

Guerra Mundial. 

Em decorrência da crise internacional do capital, incorpora-se ao Estado a 

responsabilidade de regular as ações do mercado, com vistas a manter a economia em 

equilíbrio, num misto entre acumulação e equidade. Nesse sentido, são implantados 

modelos de proteção social em resposta às reivindicações de segmentos da população pela 

garantia de direitos. Tais modelos surgem como medidas emergenciais de cobertura às 

necessidades advindas da ausência do trabalho ou da perda de capacidade para o mesmo, 

além das dificuldades econômicas e sociais, materializando-se através de características 

próprias de cada conjuntura e período histórico em que se desenvolveu. Nos países do 

centro do capital vão se desenvolver políticas de proteção social (modelos beveridgiano, 

birmarkiano, e combinações destes) conhecidas como Welfare State, que vão assegurar 

direitos sociais aos trabalhadores. 

No Brasil, as primeiras iniciativas surgem a partir de 1923 com a Lei Eloy 

Chaves, a qual beneficiou os ferroviários com a previdência social. No entanto, tal medida 

também atendia interesses econômicos ao assegurar a exportação do café que se dava 



 

 
                  

pelas ferrovias. Assim, em resposta à greve desse segmento, instituiu-se a primeira medida 

do sistema de proteção social que, nos anos que se seguiram, se caracterizou pela 

cobertura de riscos, conforme ocorreu nos países desenvolvidos. 

A partir dos anos 1930, o sistema protetivo implementado no país não possuía 

caráter universal, uma vez que, beneficiava apenas algumas categorias dos trabalhadores 

aproximando-se ao modelo bismarckiano diante da exigência de contribuição. O governo de 

Vargas ficou conhecido por controlar os movimentos dos trabalhadores e de adotar a 

proteção social que se definia por ser fragmentada por categorias, limitada, corporativista e 

desigual quanto à disposição dos benefícios, os quais se vinculavam ao controle social. O 

Ministério do Trabalho e os Institutos de previdência, por exemplo, eram geridos pela 

oligarquia política da época, contudo é importante ressaltar que representou grande avanço 

em termos sociais. 

Em 1942 cria-se a Legião Brasileira de Assistência – LBA – a qual surge para 

atender às famílias dos pracinhas que iam à guerra, incorporando com o passar do tempo 

demandas relacionadas à infância e às gestantes. Os serviços, de caráter assistencialista, 

eram formulados de acordo com o interesse do governo com vistas à legitimação do Estado 

junto à população pobre. Em 1943 promulga-se a Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT 

–, em 1953 se deu a separação dos Ministérios da Saúde e Educação e em 1960 a criação 

da Lei Orgânica da Previdência Social – LOPS–, unificando os benefícios dos institutos do 

sistema de seguro social. 

Esse modelo getulista, de caráter populista, perdurou até meados de 1964 

quando ocorreu o golpe militar. Nesse contexto, o governo caracterizava-se como 

desenvolvimentista, embora repressivo. Para garantir a coesão social, o governo agia pelas 

vias da repressão aos movimentos contestatórios atrelando a esta medida a “concessão” de 

um tipo de proteção social, com a finalidade de se legitimar politicamente no poder. 

Em 1966, os institutos de previdência foram unificados no Instituto Nacional de 

Previdência Social – INPS – e, a partir daí a previdência foi ampliando a cobertura, com 

destaque aos trabalhadores rurais, (1971) e aos empregados domésticos (1972). O 

benefício ao trabalhador rural ainda era restrito, correspondendo a meio salário mínimo, no 

entanto, somente com a abertura política os direitos trabalhistas e previdenciários foram 

incorporados deixando de ser inferior a um salário mínimo. 

Nesse período, foi criado o Ministério da Previdência e Assistência Social, a 

regulamentação da previdência privada, a renda mensal vitalícia ao idoso com mais de 70 

anos, no valor de um salário mínimo, além de serviços referentes à previdência. O Banco 

Nacional de Habitação foi também criado nesse momento, contudo voltado para o 

financiamento da casa própria à classe média. O acesso à saúde era provido pelo setor 



 

 
                  

privado para a classe alta, enquanto que a classe média recorria aos planos de saúde e aos 

pobres cabia a filantropia. 

Simultaneamente, no cenário internacional, é germinada mais uma das crises do 

capitalismo conhecida como a crise dos anos de 1970. Conforme Netto e Braz (2012) uma 

crise gerada pelas contradições imanentes ao próprio modo de produção capitalista pela 

conjunção de fatores como superprodução, superacumulação e consequente queda nas 

taxas de lucro e desaceleração do crescimento econômico. Naquela conjuntura, dois fatores 

foram relevantes para a eclosão da crise em nível internacional: o fim da paridade fixa entre 

dólar e ouro, e o choque do petróleo. Essa crise viria a impactar a política social no mundo. 

 

2.1 O Brasil entre proteção social e ofensiva neoliberal 

 

Em virtude da crise, os países do centro do capital engendram estratégias para 

retomada do crescimento econômico, entre as quais destacamos a reestruturação produtiva 

que introduz mudanças nos processos produtivos, inovações tecnológicas e alterações na 

gestão da mão de obra. A adoção do modelo de produção flexível vai importar em 

desemprego e formas precárias de trabalho. Paulatinamente se desenvolve a 

desregulamentação dos direitos do trabalho, e a fragilização dos modelos de seguridade 

social estabelecidos, o que enfraquece gradativamente o movimento sindical. 

Nos anos de 1970, diferentemente dos referidos países, o Brasil que importava 

petróleo e bens de capital consegue passar pela crise mundial do capitalismo devido ao 

processo de endividamento externo, conforme aponta Souza Filho (2011, p. 143) “o 

endividamento serviu para enfrentar a elevação dos preços do petróleo e dos bens de 

capital e continuar estimulando e apoiando o crescimento econômico pautado no processo 

de industrialização”. 

Na perspectiva de prosseguir o processo de acumulação mediante a 

internacionalização financeira, produtiva e comercial se faziam necessárias estratégias de 

regulação da sociedade através do mercado. Nesse sentido, o enfrentamento da crise para 

os países chamados periféricos, especificamente a América Latina, os levava à 

subordinação dos países de capitalismo central a partir de programas de inserção 

internacional para pagamento de seus compromissos. Segundo Souza Filho. 

[...] a hegemonia do pensamento político e econômico pregava a diminuição 
dos gastos sociais, privatização das empresas públicas, garantia de liberdade 
de comércio e de capitais como o cerne das recomendações de ajustes, 
configurando a chamada orientação neoliberal (SOUZA FILHO, 2011, p. 150). 

É sob este ideário que o Estado passa a diminuir os gastos sociais em razão da 

política de altos juros devido ao aumento dos gastos com serviços da dívida. Assim, essa 

nova ordem do capital irá determinar a reestruturação das políticas sociais baseadas na 



 

 
                  

privatização, focalização e descentralização. Draibe afirma que a única característica 

exclusiva do neoliberalismo é a redução do Estado na área social, transferindo o suprimento 

das necessidades dos indivíduos para a esfera privada (1998). A matriz neoliberal se 

contrapõe a perspectiva dos direitos sociais e do Estado de Bem Estar como provedor 

desses direitos. 

Segundo Laurell (1995, p. 163), na conjuntura neoliberal, “rechaça-se o conceito 

dos direitos sociais e a obrigação da sociedade de garanti-los através da ação estatal. 

Portanto, o neoliberalismo opõe-se radicalmente à universalidade, igualdade e gratuidade 

dos serviços sociais”. O Estado, ao reduzir os gastos sociais, contribui para fragilizar a 

proteção social o que leva ao agravamento da questão social.  

No Brasil, na década de 1980, se configuram alguns fatores que influenciaram 

na condução das políticas sociais como estratégia de garantia de direitos. Nesse período, 

com o fim do regime militar vivencia-se um panorama de crise decorrente da dívida, o 

esgotamento do modelo desenvolvimentista. No cenário nacional ocorre o fortalecimento 

dos movimentos sociais, das forças democráticas da sociedade e a ampliação das lutas 

sociais, tendo seu apogeu na luta pela democratização do país e do movimento pelas 

eleições diretas. Ou seja, o processo de redemocratização do país aconteceu gradualmente 

num cenário de pressão dos movimentos sociais organizados em prol da elaboração de uma 

nova constituição, na qual estariam previstos os direitos sociais da população. Os 

movimentos sindicais se fortaleciam e o partido político dos trabalhadores (PT) se colocava 

na cena política como a representação de esquerda em oposição ao regime ditatorial.   

As forças democráticas propiciavam um processo de resistência à materialização 

do projeto neoliberal no país, pautado na efetiva inclusão da classe trabalhadora no sistema 

social, político e econômico, através da participação política das classes subalternas no 

poder e pela expansão de direitos, especialmente sociais, mediante a organização e 

estruturação estatal institucional redistributivista de políticas sociais universalistas (SOUZA 

FILHO, 2011). 

Em 1988, é regulamentada a Constituição Federal brasileira apresentando 

grandes avanços em relação aos direitos sociais e um novo modelo de proteção social 

formatado na concepção de seguridade social, cidadania e universalização dos direitos. 

Como grande protagonista do processo de mobilização popular, diversos movimentos 

sociais organizados se articulam numa agenda política e de luta pela participação na 

elaboração da nova constituição federal. 

A Constituição, denominada de “cidadã”, inclui o conceito de Seguridade Social, 

dessa forma, a saúde e a assistência social passam a ser direito do cidadão a ser prestado 

pelo Estado, sendo a primeira caracterizada pelo caráter universal configurando-se 



 

 
                  

mediante o Sistema Único de Saúde – SUS – fruto das reivindicações da reforma sanitária. 

Em seu texto busca assegurar o direito a proteção social por meio de políticas sociais 

universalizantes. 

Consta no seu Art. 6º “São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, 

o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e 

à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição” (BRASIL,1988, 

p.18).  Isto é, o reconhecimento das políticas sociais como direitos previstos e garantidos 

por parte do Estado elevando-os à esfera pública.  

É válido reafirmar que todo o período de constituição das políticas sociais fora 

marcado por lutas sociais, fruto da ação da organização da sociedade em movimentos 

sociais, os quais pressionavam o Estado pela garantia e ampliação dos direitos sociais. Este 

processo representou as formas de enfrentamento às expressões da questão social, tendo 

início com as reivindicações por questões trabalhistas que se estenderam, gradualmente, 

para ampliação dos direitos sociais.  

Entretanto, as conquistas da classe trabalhadora sofrem rapidamente as 

pressões imposta pela ordem capitalista e o pensamento neoliberal. Na primeira eleição 

presidencial direta, em 1989, ocorre a materialização de dois distintos projetos políticos: a 

democracia de massa encabeçada pelo Partido dos Trabalhadores e o liberal-

corporativismo, pelos partidos de direita, saindo como vitorioso o segundo projeto através da 

eleição de Fernando Collor de Melo. Seu governo implementou medidas de incentivo de 

abertura comercial e redução da máquina pública.Dando continuidade a esse processo, no 

governo de Fernando Henrique Cardoso, 1994, através da vitória hegemônica do projeto de 

sociedade liberal-corporativista, são programadas políticas marcadas por fortes preceitos e 

orientações neoliberais.  

Todavia, se por um lado, o processo de redemocratização do país, desenvolvido 

nos anos de 1980, tem como diretriz constitucional a universalização dos direitos sociais 

norteados por um modelo de democratização, descentralização e de gestão compartilhada 

através do controle democrático. Por outro, em consonância com a lógica política e 

econômica internacional, materializa-se na década de 1990, conduzida por FHC, a ideologia 

neoliberal que contrapõe e restringe a lógica da universalização dos direitos sociais.  

O modelo de Estado protetor preconizado na Constituição Federal de 1988, 

tendo a execução e financiamento das políticas sociais como ação estatal, na lógica 

neoliberal, passa a ser desmontado gradativamente, o que vai fomentar a judicialização. 

 

3 PODER JUDICIÁRIO E JUDICIALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS SOCIAIS  

 



 

 
                  

Segundo Sierra a “judicialização das políticas públicas pode ser entendida como 

o aumento desmesurado de ações judiciais movidas por cidadãos que cobram o direito à 

proteção social” (2011, p. 257). Para entendermos o que significa a “judicialização” é 

necessário compreender a organização dos Poderes no Estado de Direito Brasileiro e 

porque ocorre esse crescimento de ações judiciais na atual conjuntura brasileira. 

A Constituição de 1988 estabelece no Título IV a organização dos poderes. Os 

Capítulos I, II e III descrevem a composição e atribuições dos Poderes Legislativo, Executivo 

e Judiciário, respectivamente. A distribuição dos poderes na democracia visa estabelecer 

harmonia entre eles e impedir abusos. 

De uma forma elementar podemos dizer que o Poder Legislativo é exercido pelo 

Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal 

(Brasil, 1988) e é responsável pela formulação das legislações. Nos estados é exercido 

pelas Assembleias Legislativas, e nos munícipios pelas Câmaras de Vereadores. O Poder 

Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos Ministros de Estado. Nos 

estados pelos governadores e nos munícipios pelos prefeitos. Entre suas principais 

atribuições, compreendem planejar e administrar o aparelho estatal e aplicar as leis. O 

Poder Judiciário, composto pelos Tribunais Federais, Regionais e Estaduais, é responsável 

por processar e julgar litígios e demandas entre partes. No Poder Judiciário, pessoas e 

instituições que acreditam terem seus direitos violados buscam a reparação desses direitos 

ingressando com processos judiciais contra quem lhes ofendeu/prejudicou. 

Com a redemocratização do Brasil e a promulgação da Carta Constitucional de 

1988 uma nova era é inaugurada no país em que os direitos assegurados em lei passam a 

nortear a implementação e a organização dos serviços públicos e a vida dos cidadãos. 

Dessa forma, tanto há uma gama de deveres que devem cumprir quanto há uma variedade 

de direitos preconizados legalmente os quais podem ser requeridos, inclusive acessando os 

mecanismos adequados – o Judiciário. Segundo Sierra (2014) a Constituição também 

atribuiu aos juízes o poder de defender o cumprimento da lei, estabelecendo uma função 

política aos membros do Poder Judiciário que antes eram apenas executores da lei. 

A procura da população pelo serviço do Poder Judiciário foi se ampliando à 

medida que os direitos assegurados em lei passam a ser descumpridos, seja por outro 

cidadão, seja pelo Poder Executivo quando deixa de cumprir seu papel, ao negar, restringir 

ou violar os direitos. Como vimos no item anterior, a adoção da cartilha neoliberal pelo Brasil 

tem repercutido sobre a negação e violação de direitos sociais conquistados. 

A implantação da política neoliberal atinge a organização da classe trabalhadora 

e os movimentos sociais, porquanto gera desemprego e a desresponsabilização do Estado 

em arcar com a proteção social, passando para a própria sociedade a responsabilidade em 



 

 
                  

prestar serviços assistenciais aos necessitados. A participação da população passa a se 

restringir mais ao processo eleitoral e cada vez menos à participação por meio de 

instituições políticas (associações, movimentos sociais, partidos e etc.). Esse processo de 

despolitização contribui para que a camada trabalhadora da população que tem pouca ou 

nenhuma condição de acessar serviços essenciais como saúde, moradia, transporte, 

alimentação, educação e etc., passe a reivindicar seus direitos no âmbito judicial. A 

expectativa é que o Poder Judiciário obrigue o Estado a cumprir com a lei, garantindo a 

efetivação dos direitos. 

Nas duas últimas décadas, o Poder Judiciário tem ampliado a sua estrutura 

criando vários órgãos para atender a crescente demanda, tais como: Juizado da Infância e 

da Juventude, Varas de família, de atendimento a grupos vulneráveis, Juizado de Violência 

Doméstica contra a mulher, Varas Criminais, Juizados Especiais Cíveis e Criminais e etc. 

Esse crescimento está relacionado ao agravamento das condições de vida das camadas 

populares, trabalhadores e desempregados, que vêm sofrendo sobremaneira com o 

desmonte dos serviços públicos, concomitantemente ao aumento vertiginoso da privatização 

de serviços essenciais como previdência, saúde e educação. Surgem novas expressões da 

questão social a serem enfrentadas e muitos sujeitos vão ajuizar ações contra o Estado. 

Esse processo denominado de “judicialização” tem sido discutido por vários 

autores (AGUINSKY E ALENCASTRO, 2006; SIERRA, 2011) os quais o caracterizam como 

complexo e contraditório, podendo trazer impactos positivos, por um lado e negativos, por 

outro. 

De um ponto de vista crítico, podemos dizer que a interferência judicial na gestão 

da questão social, contribui para o aumento do controle judicial sobre a pobreza, pois 

possibilita tanto a proteção de seus direitos de cidadania quanto a repressão de 

comportamentos, criminalizando-os. Além disso, a participação política fica restrita ao 

âmbito judicial, deslocando a questão, que deixa de ser vista como um direito coletivo para 

ser tratado de forma individualizada, o que contribuiu para esvaziar a participação em outros 

espaços (Sierra, 2011). Outro ponto negativo destacado é a interferência na gestão do 

orçamento público voltado às políticas públicas. O aumento da judicialização sinaliza a 

fragilidade da democracia moderna e a dificuldade de participação e organização dos 

movimentos sociais. 

Nesse sentido, os Poderes Executivo e Legislativo deixam de criar respostas ao 

enfrentamento das expressões da questão social através da normatização e execução das 

políticas públicas, instrumentos de viabilização de direitos (AGUINSKY, 2006). Em 

contrapartida, o Poder Judiciário passa a crescer para dar acesso ao sistema de justiça, 

porém não poderá garantir a concretização dos direitos, porquanto sua capacidade é 



 

 
                  

limitada, haja vista, não ser o cenário próprio para a disputa política pela justiça e fim das 

desigualdades sociais. Em outras palavras, a questão social tem foco desviado, e deixa de 

ser tratada na perspectiva histórica e estrutural, na sua totalidade. 

Todavia, alguns aspectos positivos podem ser apontados como a tensão que o 

Judiciário sofre para dar conta de questões do âmbito social, pressionando pela politização 

desse espaço e forçando-o a servir interesses distintos aos que a sempre se ocupou, 

porquanto por décadas este poder era acionado em defesa dos interesses da classe 

burguesa. Surge então, necessidade de revisão das práticas e valores do Sistema de 

Justiça como instituição estatal, na perspectiva de ultrapassar seu papel de representante 

do Estado, para servir aos interesses sociais acima dos econômicos. 

Em suma, há uma evidente tensão entre controle do Estado e direito do cidadão. 

Sendo a judicialização um processo crescente no Poder Judiciário cabe aqui indagar como 

se insere o Serviço Social nesse processo e como pode este profissional lhe imprimir uma 

direção diferenciada a serviço dos interesses das camadas populares? 

 

4 ATUAÇÃO DOS ASSISTENTES SOCIAIS FRENTE À JUDICIALIZAÇÃO 

 

Conforme Fávero (2005), a inserção do Serviço Social no Poder Judiciário 

ocorreu na década de 1940. Nesse primeiro momento, os assistentes sociais desenvolviam 

suas atividades junto ao Juizado de Menores num período em que as questões relativas à 

infância eram consideradas “caso de polícia”. Esse espaço de atuação teve uma grande 

expansão em 1990, como atesta Sierra (2011), quando o saber profissional do assistente 

social passou a ser mais requisitado em razão da aprovação das legislações garantidoras 

de direitos como o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

O assistente social tem sido requisitado a atuar em diversas instituições do 

campo sociojurídico tais como: Varas de Infância e Juventude, Varas de Família, Órfãos e 

Sucessões, Varas de Execuções Penais, Varas de Penas Alternativas, Ministério Público, 

Delegacias de Polícia Especializada, Defensorias Públicas e Escritórios de Práticas 

Jurídicas e, ainda, instituições que aplicam medidas protetivas (abrigos) ou socioeducativas 

(adolescentes infratores), presídios, Conselhos Tutelares e Conselhos de Direitos. 

As demandas levadas para o Judiciário extrapolam o campo jurídico sendo 

necessária a intervenção de outros profissionais – inclusive o assistente social – através da 

elaboração de laudos técnicos para subsidiar as decisões judiciais. O assistente social 

encontra-se nesse espaço sócio-ocupacional exercendo suas atribuições na perspectiva de 

atender as requisições do magistrado, e ao mesmo tempo viabilizar os direitos dos sujeitos 

que ingressam com ações judiciais. 



 

 
                  

Por esta razão, é fundamental que o profissional busque compreender as 

transformações societárias porque passam as famílias, as relações entre o Estado e a 

sociedade e o papel do Judiciário na contemporaneidade. Sierra (2011) entende que a 

atuação do assistente social pode proporcionar a aproximação do jurídico com as condições 

reais de vida dos sujeitos. 

Os instrumentos e técnicas que o profissional emprega como a elaboração de 

estudos sociais, através das visitas domiciliares, entrevistas, análise dos processos, 

contatos institucionais, confecção de relatórios, laudos e pareceres, encaminhamentos, 

orientações, socialização de informações, entre outros, permitem ao assistente social intervir 

de forma capacitada desvendando as demandas apresentadas como expressões da 

questão social. Dessa forma, ressaltamos a dimensão ética desse trabalho que deve estar 

pautado na direção social imprimida pela profissão na atualidade, cujas referências são o 

Código de Ética e a Lei nº 8.662 de 7/06/1993 que regulamenta o exercício da profissão, 

documentos que consubstanciam o projeto ético-político profissional. 

De acordo com Netto (1999), o projeto ético-político do Serviço Social se 

posiciona a favor da equidade e da justiça social, na perspectiva de universalizar o acesso 

aos bens e serviços relativos às políticas sociais. No âmbito do Judiciário a atuação do 

assistente social apresenta um caráter mediador e contraditório. Conforme Sierra (2011) 

essa medição é essencial para o acesso aos bens e serviços negados por outras instâncias, 

porém a realização desse trabalho produz efeito negativo, que é adequação dos conflitos à 

esfera do direito normativo porque esse processo gera a despolitização, individualização e 

particulariza as expressões da questão social. 

A análise do assistente social sobre os processos macro e micro societários 

permite que este profissional identifique esses impasses no seu campo de atuação, 

colaborando para não reforçá-los, mostrando os limites do judiciário em dar respostas 

efetivas às demandas postas, e se negando a desenvolver o papel de fiscalização e 

disciplinamento dos comportamentos dos sujeitos. 

Se por um lado é possível perceber a judicialização como um processo que 

prejudica a participação democrática, e aumenta o controle social da vida dos envolvidos, o 

trabalho do assistente social pode ser realizado sob a ótica da socialização de informações, 

procurando desfazer os estigmas sociais sobre a pobreza, trazendo à tona os determinantes 

históricos e estruturais das demandas judiciais e desvelando a realidade. 

Além disso, os assistentes sociais guiados por uma leitura crítica da realidade 

podem contribuir para a resolução de problemas que podem ser solucionados mediante 

encaminhamentos para outras instituições, evitando a judicialização. E ainda, através dos 

estudos sociais, é possível posicionar-se a favor da garantia dos direitos dos sujeitos 



 

 
                  

subsidiando as decisões judiciais no sentido da ampliação da cidadania e não da sua 

restrição ou sua particularização. 

Nesse sentido, podemos entender que, embora o Poder Judiciário não seja o 

espaço privilegiado para as disputas políticas, o assistente social pode utilizar seu saber de 

forma a beneficiar os sujeitos, fazendo frente ao processo de criminalização da pobreza por 

parte do poder do Estado, e pressionando esse espaço de modo a viabilizar os interesses 

da classe trabalhadora. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As transformações societárias pelas quais vem passando a sociedade brasileira 

desde as últimas décadas do século XX, com a generalização dos efeitos deletérios da crise 

capitalista contemporânea e de suas estratégias de retomada do crescimento econômico e 

das taxas de lucro, tem impactado de forma negativa as conquistas realizadas pela classe 

trabalhadora no âmbito dos direitos sociais. 

Nesse trabalho damos destaque para a influência do pensamento neoliberal na 

implementação das políticas sociais por implicar em restrição nos gastos sociais, no 

desmonte e privatização dessas políticas, processos que atendem à lógica do capital em 

detrimento da classe trabalhadora. 

O desmantelamento do sistema de proteção social, ainda não efetivamente 

implantado no país, significa um retrocesso na trajetória dos direitos e da política social no 

Brasil. O esvaziamento e a fragilização dos espaços de participação democrática como os 

movimentos sociais (a exemplo dos sindicatos) e a violação de direitos assegurados em lei 

contribuem para a busca de respostas imediatas às necessidades sociais através de ações 

judiciais, implicando em despolitização, fragmentação e particularização dos direitos sociais. 

Esse processo pode imprimir força à discussão política na esfera judicial, 

aspecto importante para a democratização desse poder, em contrapartida, esvazia e 

deslegitima espaços privilegiados de participação política.  

É mister que os profissionais atuantes nesse campo busquem desvendar as 

contradições que emergem nessa nova dinâmica da sociedade capitalista no Brasil, na 

busca por articular garantia de direitos à participação política das camadas populares, 

fortalecendo os mecanismos de acesso aos direitos, sem perder de vista as limitações do 

Poder Judiciário de efetivar direitos nessa conjuntura de desmonte da proteção social. Outro 

alerta é estar atento aos mecanismos de controle e repressão das camadas pobres 

utilizados pelo Estado a fim de exercer controle social por meio das instituições do campo 



 

 
                  

sociojurídico, enquanto a finalidade da atuação profissional é contribuir para assegurar o 

espaço que pertence à população nas estruturas de poder do Estado. 
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