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RESUMO 

 

O objetivo da presente pesquisa foi analisar a operacionalização da intersetorialidade no 

campo sociojurídico junto às 5ª e 6ª varas privativas de assistência judiciária do Tribunal de 

Justiça do estado de Sergipe/TJ-SE. Para tanto, aprofundou-se teoricamente as reflexões sobre 

o campo sociojurídico, além de identificar as instituições componentes desse campo de 

atuação profissional, participantes do processo de trabalho de varas privativas, por meio da 

análise de processos judiciais. A pesquisa teve caráter exploratório e orientou-se pelo método 

materialista histórico-dialético. O procedimento metodológico para a coleta dos dados utilizou 

pesquisas bibliográfica e documental, além de amostra não-probabilística intencional, 

constituindo-se de 12 processos judiciais físicos, ou seja, não-virtualizados, que se 

encontravam no Arquivo Judiciário do TJ. O presente trabalho apresenta a dinâmica da 

intersetorialidade no interior de instituições denominadas sociojurídicas, a partir da análise do 

processo de trabalho intersetorial das 5ª e 6ª varas privativas de assistência judiciária do 

Tribunal de Justiça do estado de Sergipe, voltado à efetivação dos direitos dos 

jurisdicionados. Esclarece que a intersetorialidade implica o trabalho interdisciplinar entre as 

especialidades que atuam no campo sociojurídico. A interconexão dos setores de uma mesma 

instituição ou entre instituições distintas acontece porque a demanda que é posta pelos 

usuários da justiça é intersetorial. Ela se reveste de refrações da questão social, como também 

de conflitos familiares e interpessoais judicializados, que se apresentam no interior do Estado 

setorizado, historicamente fragmenta, regulando e restringindo seu atendimento aos 

indivíduos. Foi identificado que entre as instituições do campo sociojurídico e a política de 

seguridade social da área de abrangência dos Fóruns Integrados I, há um trabalho de parceria 

entre os profissionais que veem a necessidade de intercâmbio institucional.  

 

Palavras-Chave: Estado. Campo Sociojurídico. Intersetorialidade. Interdisciplinaridade. 

Judicialização. Política Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The goal of our research was to analyze the operationalization of intersectionality in 

sociojurídico field next to the 5th and 6th sticks private legal assistance of the Court of the 

state of Sergipe/TJSE. For both theoretically deepen the reflections on the field besides 

sociojurídico identify the components of this professional field institutions participating in the 

labor suite sticks process, by analyzing the lawsuits. The research is exploratory and is guided 

by the historical- dialectical materialist method. The methodological procedure for collecting 

the data used for bibliographic and documentary research and the intentional non- 

probabilistic sample consisted of 12 physical lawsuits, ie, non-virtualized, who were in the 

Judiciary Archive TJ. This paper presents the dynamics of intersectionality within institutions 

known sociojurídicas, from the analysis of the process of intersectoral work, the 5th and 6th 

custodial sticks judicial assistance of the Court of the state of Sergipe, aimed at enforcing 

rights of jurisdictional. Clarifies that intersectionality implies interdisciplinary work between 

specialties operating in sociojurídico field. The interconnection of an institution or between 

institutions distinct sectors is because the demand, which is made by the users of justice, is 

intersectoral. She is of refractions of social issues as well as judicialized family and 

interpersonal conflicts that arise within the State by sector, which historically fragmented, 

regulates and restricts its services to individuals. We found that among the institutions and 

sociojurídico field, the area of coverage of the forums I Integrated social security policy for a 

partnership between professionals who see the need for institutional exchange. 

 

Keywords: State. Sociojurídico field. Intersectionality. Interdisciplinarity. Judicialization. 

Social Policy. 
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INTRODUÇÃO 

 

O objetivo da presente pesquisa foi analisar a operacionalização da intersetorialidade 

no campo sociojurídico junto às 5ª e 6ª varas privativas de assistência judiciária do Tribunal 

de Justiça do estado de Sergipe/TJ-SE. Para tanto, aprofundou-se teoricamente as reflexões 

sobre o campo sociojurídico. Essa fase, que foi contínua durante a análise em questão, 

permitiu identificar as instituições componentes do campo sociojurídico, participantes do 

processo de trabalho de varas privativas, por meio da análise dos processos judiciais 

pesquisados. Verificou-se, ainda, nos processos judiciais encaminhados para o setor de 

Serviço Social das 5ª e 6ª varas, a intersetorialidade, objeto deste estudo. Assim, a 

intersetorialidade foi pesquisada no processo de trabalho dos Fóruns Integrados I, unidade 

jurisdicional do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, com localização no bairro Santos 

Dumont, Aracaju, onde se encontram as 5ª e 6ª varas privativas.  

O tema foi ponto de investigação entres os anos de 2007 e 2009 numa experiência de 

especialização profissional.1 Desde aquele momento, foi visto que caberiam novos escritos 

para aprofundamento e melhor entendimento. Como a autora deste estudo trabalhava em uma 

instituição judiciária, setor de Serviço Social, a pesquisa do objeto utilizou-se de processos 

judiciais de duas varas privativas de assistência judiciária. Foi percebida a condicionalidade 

da intersetorialidade para a efetivação do atendimento ao usuário, mas diante de escasso 

material bibliográfico encontrado, viu-se a necessidade de dar continuidade e aprofundamento 

ao tema, o que conduziu a esta dissertação. 

O estudo se caracterizou com a pesquisa exploratória, já que “[...] este tipo de pesquisa 

é realizada especialmente quando o tema escolhido é pouco explorado e torna-se difícil sobre 

ele formular hipóteses precisas e operacionalizáveis.” (GIL, 2011, 27). 

 Segundo uma das duas profissionais de Serviço Social, lotada nas 5ª e 6ª varas 

privativas, contatada no mês de setembro de 2013, deu-se entrada a 18 processos judiciais por 

mês, em média, no setor de Serviço Social. Considerando um lapso de seis meses, conta-se 

com o universo de 108 processos judiciais, encaminhados para o setor de Serviço Social dos 

Fóruns Integrados I – com o intuito de serem objetos de Estudo Social.  

 

                                                             
1 No final do curso de pós-graduação lato sensu em Política Social e Serviço Social, de 450 horas, que 

ocorreu de 14/09/2007 a 12/05/2009, pela Universidade Federal de Sergipe-UFS, foi apresentada a monografia 

cujo título foi A Intersetorialidade no campo sociojurídico, sob a orientação da professora doutora Josiane Soares 

Santos. 
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 A amostra não-probabilística intencional2 se constituiu de 12 (11,12% do universo) 

processos judiciais físicos3, ou seja, não-virtualizados: 6 da 5ª vara privativa e 6 da 6ª vara 

privativa, que foram objeto de análise do Serviço Social e que se encontravam no Arquivo 

Judiciário, sendo, portanto, processos que não estavam sendo objetos de resolução pelo 

Tribunal de Justiça. Os 12 processos foram escolhidos a partir dos situados em estatísticas do 

setor de Serviço Social do ano de 2011, para validar que estariam no Arquivo Judiciário. Após 

entrega de lista de números processuais ao técnico do Arquivo Judiciário, os 12 primeiros 

processos encontrados foram objeto de pesquisa para identificação da intersetorialidade no 

processo de trabalho dos Fóruns Integrados I. Os autos dos processos judiciais apresentaram 

petições da Defensoria Pública, pareceres do Ministério Público, laudos do setor Psicossocial 

do Tribunal de Justiça; relatórios do Conselho Tutelar, como também, documentos advindos 

de instituições ligadas às políticas sociais, como escolas, unidades de saúde, institutos de 

Previdência social, Centros de Referência da Assistência Social. 

 Após a pesquisa dos 12 processos judiciais, os dados foram organizados, 

reconhecendo os setores e/ou instituições, o tipo de comunicação entre elas e a incidência da 

comunicação intersetorial presente no processo judicial. Depois do levantamento das fontes, 

procedemos a sua leitura e organização das informações obtidas. “Para melhor organização e 

facilidade de manuseio, a documentação deve ser feita em fichas e sob a forma de resumo. A 

habilidade de resumir, extraindo do texto apenas as ideias principais e necessárias para a 

execução do trabalho, constitui requisito indispensável para proceder-se às anotações” 

(ANDRADE, 2002, p. 56). Após esta etapa, realizou-se a análise da documentação, cujos 

dados e respectivas análises encontram-se no terceiro capítulo deste trabalho. 

A pesquisa bibliográfica e documental constituiu o procedimento metodológico para a 

coleta de informações. Gil (2011), apesar de tratá-las como semelhantes, aponta a natureza 

das fontes como a única diferença entre elas. Para ele, “a pesquisa bibliográfica se utiliza 

                                                             
2 Conforme Gil, a amostra não probabilística depende dos critérios formulados pelo pesquisador e os 
tipos mais conhecidos são: por acessibilidade, por tipicidade ou intencional e por cotas. Assim, a amostra não 

probabilística intencional “[...] consiste em selecionar um subgrupo da população que, com base nas informações 

disponíveis, possa ser considerado representativo de toda a população [e este tipo] requer considerável 

conhecimento da população e do subgrupo selecionado. (GIL, 2011, p. 94). 
3 Ressalta-se que foram pesquisados 12 processos judiciais, pois se percebeu que as instituições que 

constroem a intersetorialidade seriam as mesmas encontradas em um número maior, o que levou a reduzir a 

amostra de 22 para 12 processos. Dessa forma, o que importou foi reconhecer no processo judicial as instituições 

que estavam envolvidas na resolução da demanda dos sujeitos que procuram respostas do Estado pela via 

judicial. Os processos judiciais que são encaminhados para a realização de Estudo Social, no setor de Serviço 
Social das 5ª e 6ª varas privativas referem-se a questões familiares. 
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fundamentalmente das contribuições dos diversos autores sobre determinado assunto e [...] a 

pesquisa documental vale-se de materiais que não receberam ainda tratamento analítico, ou 

que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa” (2011, p. 51). 

Para a pesquisa foram consultadas as seguintes fontes: bases de dados, como scielo e 

domínio público4, a fim de encontrar artigos sobre a intersetorialidade, a interdisciplinaridade 

e a judicialização da questão social. Além disso, pesquisou-se em revistas eletrônicas e 

impressas, e autores referenciados nos artigos aos quais se teve acesso, ao se reportarem à 

intersetorialidade, como também dissertações de mestrado que discorreram sobre a 

intersetorialidade e assuntos pertinentes ao tema. Os documentos pesquisados foram 

processos judiciais das 5ª e 6ª varas privativas de assistência judiciária do Tribunal de Justiça 

do estado de Sergipe que se encontravam no Arquivo Judiciário dessa instituição. 

A pesquisa pretendeu alcançar a intersetorialidade em seu modo dinâmico no processo 

de trabalho do campo sociojurídico. Para tanto, foi utilizado o método dialético embasado 

pelo quadro de referência do materialismo histórico. Assim, capturou-se a realidade 

pesquisada a partir da perspectiva de totalidade, visto que conforme Gil (2011, p. 14), “[...] a 

dialética fornece as bases para uma interpretação dinâmica e totalizante da realidade, já que 

estabelece que os fatos sociais não podem ser entendidos quando considerados isoladamente, 

abstraídos de suas influências políticas, econômicas, culturais, etc.”. 

A experiência profissional numa instituição jurídica permitiu o acompanhamento da 

luta dos usuários para terem seus direitos atendidos. O trabalho implicado no desafio de 

efetivar o direito do cidadão considera que é no estudo da questão social5, em suas diversas 

formas de expressão, que os profissionais os quais operacionalizam o Direito se empenham 

profissionalmente. 

O cotidiano de trabalho impele a percepção acerca da totalidade da vida social do 

usuário, e nela reconhece-se quais são suas necessidades dentro de uma sociedade 

eminentemente contraditória – por ter condições materiais de atender a estas necessidades, 

mas ser limitada na efetivação de direitos dos seus membros. Neste cenário, numa instituição 

do campo sociojurídico6, é presente a intersetorialidade, que delimitada como o objeto deste 

                                                             
4  Foram pesquisados os sites www.dominiopublico.com.br e www.scielo.com.br. 
5  A questão social não “[...] é senão as expressões do processo de formação e desenvolvimento da classe 

operária e de seu ingresso no cenário político da sociedade, exigindo seu reconhecimento como classe por parte 

do empresariado e do Estado. É a manifestação, no cotidiano da vida social, da contradição entre o proletariado e 

a burguesia, a qual passa a exigir outros tipos de intervenção, mais além da caridade e repressão. [...]” 

(IAMAMOTO; CARVALHO, 2005, p. 77). 
6  Por campo sociojurídico, reconhece-se instituições como Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, 

Ministério Público, Secretaria de Segurança Pública, Conselhos Tutelares, pois “envolve, mas extrapola, o Poder 

http://www.dominiopublico.com.br/
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estudo. Esta se apresenta como perspectiva do processo de trabalho das instituições distintas 

deste campo de atuação profissional, a qual imprime o trabalho interdisciplinar dos 

profissionais nelas atuantes, em face do compromisso com a demanda intersetorial que o 

usuário conduz ao aparato estatal. 

Aqui, apresenta-se o resultado das pesquisas bibliográfica e documental, realizadas 

com a finalidade de elucidar o objeto da pesquisa. Foi vista a necessidade em apropriar-se de 

elementos da história brasileira, como a formação da nação, a inserção no modo de produção 

capitalista, a formação do Estado brasileiro e seu atendimento, via políticas sociais à 

população. Esses conhecimentos auxiliaram na compreensão das concepções da 

intersetorialidade e da interdisciplinaridade e do trabalho em parceria, existente entre 

instituições do campo sociojurídico e as ligadas às políticas sociais de seguridade social, desse 

modo, obtiveram-se esclarecimentos do por que é necessária a intersetorialidade nos serviços 

estatais.  

O atendimento do Estado contemporaneamente oferecido à população está em sintonia 

com o modo de atendimento fragmentário e setorizado que o Estado, desde as primeiras 

décadas do século XX, oferece aos sujeitos que o provoca. A pretensão foi de melhor 

compreender a intersetorialidade entre os serviços sociojurídicos e aperfeiçoar a sua 

operacionalização junto à instituição sociojurídica, por ser esta mediação imprescindível ao 

atendimento da população usuária. Além disso, oferecer ao leitor um material elucidativo e 

provocador de novas pesquisas sobre a intersetorialidade no campo sociojurídico, uma vez 

que 

 

a demanda que é posta para este campo de atuação profissional apresenta-se 
complexa, advinda da própria questão social e, para tanto, não apenas 

formações intelectuais ligadas ao direito strictu senso buscam promover a 

exequibilidade da lei. Ela se apresenta como carente de ações eminentemente 

jurídicas e outras que têm interface com serviços socioassistenciais (ligados 
à política de educação, de assistência social, da saúde, da habitação, de 

saneamento básico etc.). (FREITAS, 2009, p. 17). 

 

 Estudar um objeto como a intersetorialidade no campo sociojurídico está em sintonia 

com um questionamento cotidiano no espaço profissional: em que medida ela existe no 

                                                                                                                                                                                              
Judiciário, abrangendo as políticas públicas formuladas e implementadas pelo Poder Executivo no cumprimento 

das medidas compensatórias e protetoras de caráter socioeducativo e de sanções aplicadas pelo Poder Judiciário 

àqueles que descumprem as normas e as leis em vigor. Alcança desde questões relativas ao sistema penitenciário 

e aos direitos humanos, até instituições educacionais e assistenciais do campo de seguridade social envolvidas no 

atendimento aos direitos consubstanciados em medidas específicas de proteção à infância e juventude”. 

(IAMAMOTO, 2004, p. 266, grifos da autora). 
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processo de trabalho das instituições sociojurídicas como meio de efetivar o direito do 

cidadão que apresenta uma demanda intersetorial? Partiu-se da hipótese de que a 

intersetorialidade, enquanto elemento condicionante do trabalho dos profissionais que atuam 

nas instituições compósitas do campo sociojurídico, não tem se efetivado no 

comprometimento da ampliação da esfera pública, bem como dos direitos de cidadania dos 

usuários dos serviços sociojurídicos. 

É preciso reconhecer os limites e potencialidades de uma área voltada para a 

efetivação do Direito, mas inserida em um Estado do mínimo para as necessidades da 

população. Por isso, reitera-se que o estudo da intersetorialidade no campo sociojurídico 

possui uma relevância social e acadêmica. A primeira por aproximar o por que da sua 

operacionalidade e, a partir desse entendimento, viabilizar mais resolutividade das ações 

profissionais quando trabalham intersetorialmente; a segunda por se tratar de tema pouco 

explorado na área sociojurídica. Daí se constituir um referencial de pesquisas posteriores, 

tanto de profissionais quanto de alunos interessados em mecanismos de melhor atendimento 

da efetivação do direito do cidadão. 

Este trabalho é constituído por três capítulos. No primeiro, trazem-se elementos 

caracterizadores do Estado Brasileiro na conjuntura de formação do capitalismo no Brasil, 

assim como suas funções. Visou-se a compreensão da ideologia que perpassou nas 

instituições estatais e como elas atenderam as necessidades da população, uma vez que a 

formação social e política do Brasil é pertinente para a compreensão da dinâmica dos Poderes 

constitucionais do Estado brasileiro. Ainda nesse capítulo, discute-se a judicialização da 

questão social.  

No segundo, o denominado campo sociojurídico é caracterizado como conjunto de 

instituições que trabalham para a efetivação dos direitos dos indivíduos que o procuram, onde 

as demandas judiciais são respondidas, por meio de processos judiciais, aos usuários das 

instituições. Apresenta, ainda, uma discussão sobre os direitos e a perspectiva da 

intersetorialidade como meio de vitalizá-los no Estado brasileiro. Os direitos sociais são 

situados, reconhecidos e garantidos na Constituição brasileira de 1988. Posteriormente, chega-

se à intersetorialidade e à interdisciplinaridade como estratégias presentes no processo de 

trabalho das instituições sociojurídicas porque, como referido, sua demanda é intersetorial.  

O terceiro capítulo foi construído por meio da análise dos processos judiciais das 5ª e 

6ª varas de assistência judiciária sobre o processo de trabalho que engloba intersetorialidade e 

interdisciplinaridade entre instituições do campo sociojurídico, como também através da 

identificação da parceria entre o campo sociojurídico e as políticas sociais. 
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CAPÍTULO I 

O ESTADO E A FORMAÇÃO SOCIAL BRASILEIRA 

 

A importância do estudo histórico sobre o Estado tem por finalidade a compreensão da 

sua relação com a sociedade civil. Sendo assim, o objetivo deste capítulo é elucidar que tipo 

de Estado a sociedade brasileira construiu e constrói, além de verificar como ele atende as 

necessidades das classes sociais, para que foram criadas as instituições estatais, como essas se 

operacionalizam, a quem elas se dirigem por meio de serviços, ações e políticas sociais. 

O estudo do Estado brasileiro tem como propósito perceber como, historicamente, ele 

se apresentou frente às necessidades da população, que ações foram e são implementadas, 

como as organiza e as saídas de gestão para atender aos interesses dos indivíduos dentro da 

ordem burguesa. Buscou-se esclarecer as características da formação econômica, social e 

política brasileira, como o capitalismo se formou no interior do Brasil e como, nessa 

formação, o Estado se gestou. A partir daí, pretendeu-se assimilar a sua atuação diante das 

classes sociais, ou seja, como ele enfrenta as diferenciadas e múltiplas expressões da questão 

social no cenário social. Portanto, este debate é imprescindível para compreender que a 

intersetorialidade é essencial no processo de trabalho de instituições sociojurídicas para 

integração de setores e viabilização dos direitos dos sujeitos de modo mais integral, face à 

fragmentação dos serviços estatais diante do desafio de efetivar direitos na história brasileira. 

A formação econômica e social do Brasil, desde o momento em que a escravidão foi 

abolida legalmente e passou-se a vigorar a República – inserindo-se em relações de produção 

do modo capitalista – é o contexto acompanhado neste capítulo. A história do Brasil, que não 

elenca o feudalismo, como em outras nações, apresenta o capitalismo que organizou tanto a 

economia como a formação social. A heteronomia e a intervenção do Estado no processo 

econômico, num momento histórico de defesa internacional do liberalismo, indo de encontro 

à interferência do Estado nas relações de mercado, são marcas da formação capitalista. Nela 

se gestou o Estado brasileiro, suas instituições, suas políticas sociais, o modo de regulação do 

capital enquanto relação social, a defesa dos interesses da burguesia. Compreender o Estado e 

suas respostas à população rural e urbana no país como resultado da economia nacional e o 

comportamento estatal nas relações sociais conflituosas e desiguais do país, é o que interessa 

nestas próximas seções. 
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1.1 Formação do Capitalismo Brasileiro: Estado e Classes Sociais 

 

 A história brasileira iniciou7 como território explorado pela Coroa Portuguesa onde 

homens e mulheres se misturaram; índios, negros e europeus se encontraram, se colidiram, se 

miscigenaram: eis a população brasileira, com culturas, ideias, costumes diversos. Por vezes, 

uma sociedade que custou para construir sua nação, pois não esteve livre da participação e 

interesses externos. A independência política é recente, veio da segunda metade do século 

XIX, meses após o fim da escravidão da população negra e chegada de mais europeus para 

servirem de mão-de-obra. 

 

[...] Sua República nascera de uma proclamação militar em 1889 e após um 

interregno de quase quarenta anos, no qual seria controlada por oligarquias 
civis quase anti-republicanas, hostis à nação, ao Estado e à cidadania, 

voltaria a se reencontrar com as Forças Armadas nos anos de 1930. 

(NOGUEIRA, 2005, p. 15). 
 

O sistema de produção capitalista foi iniciado no Brasil no século XIX. A 

ultrapassagem do capitalismo agrário-exportador para o capitalismo industrial se deu na 

primeira metade do século XX, com a participação ativa do Estado na criação de instituições e 

ações vitalizadoras da economia nacional, seja por meio do uso de poupanças nacionais, 

advindas da atividade agrícola, ou da participação do capital internacional. Uma das fortes 

marcas da particularidade do capitalismo brasileiro foi a intervenção do Estado na economia, 

num momento de defesa do liberalismo na economia mundial, o qual afirmava o despropósito 

da intervenção do Estado no mercado. 

 

Consideradas de uma perspectiva global, as três fases do desenvolvimento 
capitalista mencionadas na história moderna da sociedade brasileira podem 

ser descritas da seguinte maneira: a) fase da eclosão de um mercado 

                                                             
7 Há quinze anos podia-se ouvir nas aulas de História do 2º grau (atual ensino médio) que os povos que 

antecederam a civilização brasileira foram os índios aqui encontrados e os negros que vieram da África. Eram 

povos que se diferenciavam da civilização europeia. E, por isso, vistos como inferiores, perigosos, preguiçosos, 

com línguas e linguagens diferentes, costumes estranhos. O homem branco, vindo de Portugal com as 

navegações marítimas, fez uso da mão-de-obra indígena, além de ter trazido, pelo tráfico negreiro, muitos 

africanos para serem mão-de-obra escrava no Brasil. Isto porque consideraram os índios inapropriados para as 

atividades agrícolas escravizadas. Bem, aqui não se fará análise de quantos homens e mulheres indígenas 
morreram, em consequência da violência cultural, religiosa e de território que foram vítimas dos europeus. Eles 

eram os brasileiros, eles é que tinham raiz no Brasil e tiveram muitas de suas vidas dizimadas a partir da defesa 

da cultura europeia e modelos externos à história brasileira “descoberta” pelos portugueses. 
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capitalista especificamente moderno; b) fase de formação e expansão do 

capitalismo competitivo; c) fase de irrupção do capitalismo monopolista [...]. 

A fase de eclosão do mercado capitalista moderno é, na verdade, uma fase de 
transição neocolonial. [...] Sua delimitação pode ir, grosso modo, da 

Abertura dos Portos [1808] até aos meados ou à sexta década do século XIX 

(tomando-se, como ponto de referência, as evidências históricas da crise 

estrutural irreversível do sistema de produção escravista). A fase de 
formação e expansão do capitalismo competitivo se caracteriza pela 

consolidação e disseminação desse mercado e por seu funcionamento como 

fator de diferenciação do sistema econômico. Ela compreende, pois, tanto o 
período de consolidação da economia urbano-comercial quanto à primeira 

transição industrial verdadeiramente importante; e vai, grosso modo, da 

sexta década ou do último quartel do século XIX até a década de 1950, no 

século XX. A fase de irrupção do capitalismo monopolista se caracteriza 
pela reorganização do mercado e do sistema de produção, através das 

operações comerciais, financeiras e industriais da “grande corporação” 

(predominantemente estrangeira, mas também estatal ou mista). Embora as 
tendências para essa evolução sejam anteriores, ela só se acentua no fim da 

década de 1950 e só adquire caráter estrutural posteriormente à “Revolução 

de 1964”. (FERNANDES, 2005, p. 263-264). 
 

O mercado capitalista moderno foi importante por significar a ligação da economia 

interna com o mercado externo hegemônico, a Inglaterra. De tal modo foram injetados na 

economia brasileira dinamismos externos fortes que se converteu em polo de crescimento 

econômico acelerado e viu-se o enlace do mercado capitalista moderno à cidade e à sua 

população. Através do novo mercado, as parcelas do excedente econômico, retidas dentro do 

país, encontrariam formas de aplicação reprodutiva fora do circuito da produção escravista. 

As desigualdades entre os detentores de capital e os trabalhadores já existiam no 

capitalismo agrário-exportador brasileiro. No final do século XIX, a população continha 

necessidades que se complexificariam até que ações em prol da equidade fossem 

operacionalizadas pelo Estado. Vale apontar que, no final daquele século, categorias de 

trabalhadores já lutavam por condições de manutenção no trabalho, dentre elas, os 

ferroviários e portuários, trabalhadores cujas funções eram importantes na dinâmica 

econômica agro-exportadora. Conforme Santos (1979), os ferroviários nos anos de 1888, 

1889 e 1890 conquistaram, respectivamente, direito a auxílio-funeral, férias, aposentadoria e 

fundo de pensão, denotando organização reivindicatória da categoria e importante tarefa 

realizada para a economia brasileira, que vivenciava o capitalismo competitivo, havia saído 

do Império e iniciava sua República. 

 

Ultrapassando o âmbito dos profissionais do Estado, apenas em 1903 tem 

efetivamente início a série de medidas governamentais que, ao mesmo tempo 
em que garantia o reconhecimento da existência de categorias sociais, para 

além da existência individual dos cidadãos, reafirma timidamente a 
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concepção da partilha profissional da população, para efeito de direitos 

perante o Estado, [...] 30 anos antes da constituição de 1934, entretanto, foi, 

sem dúvida, passo arrojado, por parte do poder público, reconhecer aos 
profissionais da agricultura e indústrias rurais o direito de organização e 

formação de sindicatos, em 1903, seguido pela legislação de 1907, que 

assegurava o mesmo direito a qualquer categoria profissional. [...] a 

aceitação da ideia de que agrupamentos sociais, reunidos por interesse 
comum, pudessem ser admitidos como interlocutores no debate social [...] 

provocou importante fissura na ordem jurídico-institucional laissez-fairiana, 

strictu sensu, ao admitir a legitimidade de demandas coletivas, antes que 
estritamente individuais. [...] O sindicalismo irrompia na vida política 

brasileira e passava a ser um dos dados “objetivos” da realidade [...]. 

(SANTOS, 1979, p. 20-21, grifos do autor). 

 

A organização e formação de sindicatos por quaisquer categorias profissionais 

denotaram a existência de problemáticas comuns a quem fazia parte do coletivo dos 

trabalhadores, como também o reconhecimento, por parte do Estado, de demandas que nele 

ecoavam por ações públicas. Os valores defendidos pelo liberalismo, em que os homens iriam 

ocupar posições “naturalmente” distintas, onde não cabia a ação estatal, não eram vivenciados 

no Brasil, principalmente a partir dos anos 30 do século XX. Pois, com a complexificação da 

questão social na vida societária brasileira, da primeira metade do século XX, quaisquer 

necessidades que aparecessem na realidade social, suscitando riscos para o crescimento do 

capital e dos grupos econômicos hegemônicos, deveriam ser alvo de ação do Estado, que 

atuava de modo curativo ou repressivo. As mazelas sociais e econômicas de parcelas da 

população brasileira chamavam a atenção do Estado.   

 

O Estado brasileiro nasceu sob o signo de forte ambiguidade entre um 

liberalismo formal como fundamento e o patrimonialismo como prática no 

sentido da garantia dos privilégios estamentais. [...] Desenvolve-se, também 

nessa época, a noção de política econômica, com tentativas deliberadas de 
orientar o desenvolvimento econômico, envolvendo o Estado em 

“obrigações” que deveriam ser assumidas pela iniciativa privada, segundo o 

liberalismo sui generis corrente. (BEHRING, 2008, p. 95). 
 

Projetos de lei de deputados, em favor da agenda sindical, surgiram no início da 

primeira década do século XX, mas antes de efetivados, foram vistos pelos defensores ávidos 

da acumulação do capital como incabíveis, e não foram postos em prática.8 Mais tarde, em 

1917, daria passos à futura regulação das relações de trabalho no Brasil, com a criação da 

Comissão de Legislação Social na Câmara dos Deputados. 

                                                             
8  Dentre eles, os propostos pelo deputado Nicanor Nascimento e o do deputado Figueiredo Rocha. Ver 

Capítulo 2. SANTOS, Wanderley Guilherme dos. Cidadania e justiça: a política social na ordem brasileira. Rio 

de Janeiro: Campus, 1979. Contribuições em ciências sociais. 
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Será esta Comissão delegada pela revisão constitucional de 1926, 

competência para regular as relações trabalhistas e perante a qual 

serão verbalizadas algumas das reivindicações sociais cujo 

atendimento só virá à luz na segunda metade do [século XX]. 

(SANTOS, 1979, p. 23). 

 

O recrudescimento das desigualdades sociais virá, contudo, com a industrialização 

brasileira, e é neste cenário que o Estado atuará no centro da contradição acumulação versus 

eqüidade9, em prol do amadurecimento do capitalismo no Brasil.  

Nas três primeiras décadas do século XX, a realidade social era predominantemente 

rural, o setor cafeeiro mantinha-se importante, mas já se contava com a organização social 

urbana. A realidade de economia agrário-exportadora ligava-se ao mercado capitalista que 

deveria se diversificar em outros ramos de produção para que o modo capitalista crescesse, se 

desenvolvesse e amadurecesse no território nacional. Não se tinha na história homens com 

poder econômico interessados em revolucionar a ordem social e dar espaço a um modo de 

organização diferente do capitalista. Ia sim mudar, mas dentro de uma ordem já conhecida 

pelos grandes proprietários de terras ligados ao mercado externo, em face das exportações de 

produtos agrários, como o café e o açúcar. Mudou-se porque entrou com todos os seus 

caracteres no mundo capitalista. 

 

Na perseguição das condições estruturais de desenvolvimento do capitalismo 
brasileiro, são vislumbrados três processos fundamentais: a incapacidade de 

romper com a associação dependente com o exterior (heteronomia); a 

incapacidade de desagregar completamente os setores arcaicos; e a 

incapacidade de superar o subdesenvolvimento gerado pela concentração da 
riqueza. O comportamento particularista e egoísta da burguesia brasileira 

associada ao capital internacional engendrou uma exclusão parcial ou total 

dos não-possuidores do circuito capitalista, não universalizando o trabalho 
livre e não integrando o mercado interno. [...] (BEHRING, 2008, p. 102-

103). 

 

                                                             
9  Para Santos, “[...] entender-se-á por eqüidade o ideal de reduzir ou extinguir desequilíbrios sociais e 

por acumulação as ações destinadas a aumentar a oferta de bens e serviços disponíveis.” (SANTOS, 1979, p. 

16). Ou seja, a equidade voltar-se-á para respostas às esferas do consumo de alimentação, de serviços de 

educação, saúde, habitação, transporte, lazer, bem-estar na família, no trabalho e fora dele. Já a acumulação, 

serão os mecanismos criados para a manutenção de forças-de-trabalho em contato com as tecnologias, onde 

juntos realizam a produção de bens e serviços. Quanto mais produtivos forem os trabalhadores, mais capital, 

quanto mais capital mais necessidade da equidade acontecer. Isto porque o crescimento de bens e serviços denota 

crescimento da riqueza e esta cresce no mesmo movimento de crescimento da pobreza. Aumentar-se-á a 

distância econômico-social entre os homens possuidores de meios de produção, com satisfatórias condições de 

consumo e aqueles possuidores de suas capacidades de trabalho e de insuficientes condições de obterem bens e 

serviços. 
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O Estado agiu no confronto de interesses de grupos pertencentes às classes sociais 

distintas, buscando responder às necessidades do capital e, para tanto, ações ligadas às 

políticas sociais alcançaram a população, principalmente àquela ligada ao trabalho. Será a 

pressão dos movimentos sociais que fará o Estado agir mais próximo dos trabalhadores. 

Ações voltadas à manutenção dos sujeitos que se ocupavam do trabalho realizaram-se. 

Inicialmente surgiram de forma compensatória, ou seja, o trabalhador contribuía no presente 

para receber no futuro10. 

 

Em 1923, inspirado por industriais com os quais matinha contatos estreitos, 

segundo pertence à história, o deputado paulista Eloy Chaves apresenta 

projeto logo transformado, em 24 de janeiro, no Decreto-Lei nº 4.682, 
criando a Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Ferroviários. Tipicamente, 

ela se destinava à criação de um fundo, mediante a contribuição dos 

empregadores, dos empregados e do Estado (este através de recursos 

adicionais de tributação e, portanto, mediante recursos extraídos do público), 
com o objetivo de garantir parte do fluxo da renda normalmente auferida 

pelo empregado, no momento em que ele se desligasse da produção – por 

velhice, invalidez ou por tempo de serviço –, ou a seus dependentes em caso 
de morte, além de assistência médica. [...] Não se tratava de um direito de 

cidadania, inerente a todos os membros de uma comunidade nacional, 

quando não mais em condições de participar do processo de acumulação, 
mas de um compromisso a rigor privado entre os membros de uma empresa 

e seus proprietários. (SANTOS, 1979, p. 24). 

 

Nesse momento, o Estado não interviu, pois a participação financeira, toda ela vinha 

dos empregados, direta e indiretamente, e dos empregadores. As parcelas da população que 

usufruíram de algum benefício foram as que se inseriram em ocupações públicas, como os 

ferroviários, portuários e bancários, além de outras privadas, como os comerciários e 

industriários. Mas todos os sujeitos ligados ao trabalho eram critério do modo compensatório 

de ação assistencial. 

No período de 1923 a 1933 surgiram as Caixas de Aposentadorias e Pensões-CAPs 

(forma privada, por empresa, de reger as relações de trabalho) e os Institutos de 

Aposentadorias e Pensões-IAPs (forma estatal, por setor, de reger as relações de trabalho) na 

efetivação de respostas às relações de trabalho no âmbito urbano. Além disso, conforme 

                                                             
10  “O modelo bismarckiano é identificado como sistema de seguros sociais, pois suas características 

assemelham-se à de seguros privados. Em relação aos direitos, os benefícios cobrem principalmente (e às vezes 

exclusivamente) os trabalhadores contribuintes e suas famílias; o acesso é condicionado a uma contribuição 

direta anterior e o montante das prestações é proporcional à contribuição efetuada. Quanto ao financiamento, os 

recursos provêm fundamentalmente das contribuições diretas de empregados e empregadores, baseadas na folha 

de salários. Quanto à gestão, os seguros eram originalmente organizados em caixas estruturadas por tipos de 

risco social: caixas de aposentadorias, caixas de seguro-saúde, e assim por diante, e eram geridos pelos 

contribuintes, ou seja, por empregadores e empregados.” (BEHRING; BOSCHETTI, 2006, p. 66). 
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Santos (1979), na Constituição de 1934, coube ao Estado legislar sobre o salário mínimo – 

regulamentado e aprovado em 1940 – e sobre a indenização do trabalhador despedido.  

Inicialmente, a participação do Estado foi incipiente na regulação das relações de 

trabalho, já que no financiamento tripartite das CAPs participou por meio de recursos vindos 

dos tributos dos serviços prestados pelo setor correspondente à CAP e estava fora da sua 

administração que era paritária (metade de representação de empregador e metade de 

empregados). Posteriormente, com o advento do primeiro IAP dos marítimos, em 1933, o 

governo entrou na administração, esvaziando a interferência dos empregadores e empregados, 

já que a presidência do conselho administrativo de cada IAP era nomeado pelo governo e, 

apesar da conformação do conselho ser paritária, ele era administrado por secretário indicado 

por aquele presidente.  

No contexto político-social, aconteciam as revoltas de 1922, a de 1924 e a Coluna 

Prestes, de cunho predominantemente liberal. O próprio movimento da Aliança Liberal, 

condutor da revolução de 1930, não revelou intenção de romper com o capitalismo, num 

cenário de crise do mesmo no âmbito mundial. Foi esse movimento que pôs Getúlio Vargas 

no poder presidencial brasileiro.  

 

[...] No Estado de tipo patrimonial vigente no Brasil então, a ideologia que 
informava as elites dirigentes abria possibilidades de reformas parciais e 

reintegração do sistema político nacional. A reforma constitucional de 1926 

fora um ensaio nesse sentido. [...] No entanto, ocorreu a Revolução em 1930. 
Para realizar aqueles objetivos, foi necessária a luta armada. Como os donos 

do poder não tiveram a flexibilidade indispensável à adoção progressiva de 

inovações, deu-se a revolução. E as divergências não eram profundas nem 
insolúveis. [...] Por conseguinte, a revolução não foi senão uma reação 

política inovadora, propondo objetivos limitados. [...] (IANNI, 2004, p. 123, 

grifos nossos). 

 

A vida agrícola tomava conta das consciências e da história do Brasil, mas esta se viu 

inserida no mundo que lutava para que o capitalismo mantivesse seu domínio em mais países, 

como novos mercados consumidores das potências mundiais, dentre as quais a Inglaterra e os 

Estados Unidos da América. O país podia seguir caminhos inovadores, rompendo com as 

forças do mercado, ou conservar o existente, inserindo reformas econômicas e sociais e, para 

tanto, não precisaria entrar numa revolução. A atitude política que o Brasil apresentou foi 

conservadora, mantendo os grupos dominantes no poder. Em meio a guerras imperialistas, 

nossas opções políticas nos mantiveram no capitalismo, criando um Brasil apropriado para o 
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crescimento do mercado capitalista, ou seja, voltado ao acúmulo de capital de um lado e do 

consequente empobrecimento dos trabalhadores do outro lado. 

 

São as transformações estruturais, em curso antes e depois da revolução, que 

lhe dão o verdadeiro significado. Isto é, a Revolução de 1930, a despeito de 

não ter sido conduzida nem alimentada preponderantemente pela burguesia 
industrial nascente, nem pelo proletariado incipiente, deve ser interpretada 

como um momento superestrutural da “acumulação primitiva”, que funda a 

industrialização posterior. (IANNI, 2004, p. 126, grifos nossos). 
 

Foi o capital – que se espraia em tantos espaços quanto possuam sujeitos 

consumidores – que impulsionou os representantes da burguesia nacional, envolvidos com as 

atividades econômicas, a caminharem para uma direção produtiva além da agrária, ou seja, a 

industrial. Por ser país subdesenvolvido, a ação do Estado enquanto importante sujeito no 

desenvolvimento da industrialização brasileira foi constante. A Revolução de 1930 contou 

com um cenário composto por dois grupos distintos politicamente. Um deles defendia a 

democratização das instituições com a transformação do sistema político-administrativo, e 

outro era direitista antidemocrático. Os grupos originaram a Aliança Nacional Libertadora e a 

Ação Integralista Brasileira.  

 O Brasil participou das guerras mundiais de 1914-1918 e 1939-1945, e obteve pelos 

reflexos dessas disputas imperialistas novas oportunidades e necessidades nos âmbitos 

econômico e social. A economia brasileira, predominantemente agrícola, iniciou atividades 

industriais, o que trouxe as indústrias ligadas à produção de bens de consumo para o cenário 

nacional. Essas solicitaram menores investimentos do incipiente setor industrial e serviram 

para o movimento de substituição das importações, crescendo a economia nacional. 

Posteriormente, com o desenvolvimento industrial, teve-se as indústrias de bens de produção. 

 A política econômica do Estado refletiu os interesses do capital nacional agrícola e 

do capital internacional. Aquele sendo dominante até 1930, esse obtendo mais espaços 

privilegiados de inserção econômica, a partir do mesmo ano que ocorreu a “Revolução 

burguesa”. A composição do capital nacional adveio da economia agrícola voltada à 

exportação, como o café, produto significativo para o Brasil e, por isso, instituições estatais 

foram criadas com o fim de defender sua alta lucratividade, já que impactaria seus ganhos em 

toda a economia brasileira. As indústrias surgiram pelo investimento do capital excedente 

dessa indústria agro-exportadora. 

Conforme Ianni (2004), no período de 1930-1955, o governo brasileiro lutou para 

manter os lucros produzidos com a agricultura e a indústria. Nesse período, vivenciou-se a 
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substituição das importações de meios de consumo, considerando as necessidades da 

burguesia industrial, do proletariado e da classe média. 

 

[...] a industrialização do Brasil estava e está sendo feita em resultado de 

condições e decisões que operam ao mesmo tempo no exterior e no seio da 

nação. É que essa industrialização é a expressão possível das metamorfoses 
do capital agrícola, mediatizado pelo capital estrangeiro. [...] o capital 

nacional e o estrangeiro caminham na mesma direção, muitas vezes 

associados. Isto ocorre em especial a partir da orientação governamental 
inaugurada com a Instrução nº 113, da [Superintendência da Moeda e do 

Crédito (SUMOC)] (17.1.1955) [...] Emitida com a intenção especial de criar 

“um clima favorável para os investimentos de capitais estrangeiros no país”, 
ela permite a estes investidores importar equipamentos sem cobertura 

cambial. (IANNI, 2004, p. 16-17). 

 

Já a partir de 1955, tem-se a fase de amadurecimento da indústria com o movimento 

de substituição de importações de meios de produção, importante acontecimento para a 

indústria nacional que conquistava suas bases de desenvolvimento industrial. No final da 

década de 1950, assiste-se à posição predominante do capital externo na expansão da indústria 

nacional. 

No processo de formação do capitalismo industrial brasileiro, surgiu o empresário 

industrial, por vezes, advindo das atividades agro-exportadoras. O que vale salientar é que a 

fração burguesa industrial defendeu mais a interferência do governo na economia – seja no 

planejamento mais racional desta, seja favorecendo o surgimento de indústrias e beneficiando 

com redução de custos as existentes – à sua ausência na economia, como defendida pela 

ideologia liberal11. 

 

[...] Aí estão alguns componentes essenciais do capitalismo industrial que se 

forma no Brasil: o capital nacional, o capital externo, a empresa privada e a 
assistência estatal direta e indireta. [...] Sintetizam as forças que passam a 

predominar e irão compor o bloco de poder que se forma com a ditadura 

militar iniciada em 1964. (IANNI, 2004, p. 84). 
 

 A economia nacional se formou num movimento contraditório de defesa do capital 

nacional e privilégio para o capital externo. A orientação econômica e política do governo 

                                                             
11 A ideologia do mercado imprimia nas relações entre os homens e mulheres a ideia de que naturalmente 

eram desiguais e, por isso, teriam acessos a bens e serviços desiguais no mercado, e que, para não criar 

desequilíbrio nessa realidade de coexistência de afortunados e empobrecidos, o Estado não deveria intervir na 

vida dos desvalidos, mas esses podiam se associar ou estarem abertos à ajuda dos mais favorecidos. Estes 
possuíam atributos superiores e, por isso, melhor captavam as benesses do mercado, espaço de livre exposição de 

talentos e, consequentemente, retorno material como prêmio aos mais qualificados. 
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brasileiro geraram resultados que puseram o capital estrangeiro num patamar de condutor da 

economia brasileira e não apenas partícipe, com limites de atuação na economia. 

 Num cenário de ambiguidades e contradições, o Estado deu importância à 

acumulação do capital e, neste empenho, atuou como empresário quando da necessidade de 

proteger a concentração e centralização do capital nacional, dois importantes movimentos do 

acúmulo de capital na economia. Estes movimentos ocorrem no interior do Brasil como em 

todas as outras nações capitalistas.  

 

[...] no âmbito do processo de acumulação de capital, originado com a 

industrialização, o Estado surge como uma mediação. É o próprio capital, 

nacional e estrangeiro, que mediatiza o Estado, para que se constitua a 
configuração indispensável à própria manifestação. [...] Grande parte da 

atuação estatal, pois, está organizada segundo as determinações implicadas 

na acumulação capitalista. São a concentração e a centralização do capital 

que governam parcela dos instrumentos e medidas postos em prática pelo 
Estado na ordenação e incentivo das atividades econômicas. [...] A 

concentração é um processo que consiste no aumento do capital das 

unidades empresariais, pela capitalização da mais-valia ali produzida. Ao 
passo que a centralização é o processo através do qual se realiza a reunião 

de capitais individuais diversos em um só. São duas tendências fundamentais 

na acumulação capitalista. (IANNI, 2004, p. 17-18, grifos do autor). 
 

 Elas ocorrem simultaneamente e no interior de várias nações. Por isso, o Estado criou 

condições que originaram a reserva de mercado, meio de proteção da economia nacional 

contra a concorrência estrangeira, evitando a saída do excedente econômico da economia 

brasileira e que levou à formação de oligopólios e monopólios na indústria nacional. O Estado 

serviu com seus equipamentos institucionais, mantendo a reprodução capitalista no Brasil.  

  

[...] a incessante intervenção governamental na vida econômica é o resultado 

de uma configuração estrutural específica das nações que ingressam decidida 
e aceleradamente na etapa da industrialização. De um lado, há a necessidade 

de romper ou, ao menos, redefinir determinadas vinculações coloniais, que 

impedem a capitalização no interior do país. De outro, e para que essa 
reintegração se verifique efetivamente, é indispensável criar um sistema 

infra-estrutural inexistente ou precário. [...] Beneficiando-se de medidas 

fiscais, tarifárias e cambiais, bem como do protecionismo ocasionado pelas 

crises ocorridas no seio do capitalismo mundial, a iniciativa privada 
brasileira iniciou e ampliou grandemente a produção de meios de consumo. 

[...] À medida que se modificava a estrutura econômica, emergiam e 

acentuavam-se desequilíbrios estruturais, criando-se uma insuficiência 
insuportável no setor de produção de matérias-primas e equipamentos. 

(IANNI, 2004, p. 24-25). 
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O Estado motivou e possibilitou a iniciativa privada a produzir matérias-primas e a 

produção de bens de produção para o crescimento e diversificação da indústria nacional. Em 

face da necessidade de obter esses dois elementos essenciais na indústria, o Estado favoreceu 

a iniciativa privada com incentivos para a sua emergência e manutenção no mercado; permitiu 

a entrada de capitais estrangeiros, seja co-participando de indústrias nacionais ou mesmo 

sendo o único investidor em determinados setores da economia nacional. Além disso, o 

próprio Estado atendeu às necessidades da iniciativa privada, no tocante a equipamentos e 

matéria-prima. Essas ações tiveram como motivação a industrialização que surgia do 

excedente da economia agrário-exportadora, pois na fase capitalista que predominaram as 

relações de exportação de produtos agrários, o Estado foi excepcionalmente acionado pelos 

burgueses.  

 

[...] pode-se considerar que a hegemonia ideológica do laissez-faire teve vida 

curta no Brasil, restrita à área urbana, entre 1888 e 1931, no que concerne à 

economia, e vulnerada a partir de 1923 no que diz respeito às relações 
sociais. [...] Orientando-se pelos princípios do laissez-faire clássico, torna-se 

bastante compreensível que, após a lei de sindicalização, de 1907, [...] 

nenhuma atenção específica fosse dirigida às condições da acumulação 

urbana no país [...]. Em resposta, se os industriais e comerciantes já se 
haviam organizado em associações e grupos de pressão desde o século 

anterior, é, sobretudo, a força de trabalho que, desde então (1907), ingressa 

de forma associativa e organizada na vida política e social. [...] A 
conseqüência, do ponto de vista da geração de demandas sociais, seria 

igualmente clara. O número de greves operárias de todo tipo, ainda na 

capital de São Paulo, iria de 12, entre 1888 e 1900, a 81, entre 1901 e 1914, 
a 107, entre 1917 e 1920 [...] a resposta do poder público à crescente 

organização e agressividade da força de trabalho resumira-se à pura e 

simples repressão. (SANTOS, 1979, p. 72). 

 

 A intervenção estatal na vida econômica e, consequentemente social, ocorrera no 

Brasil principalmente a partir da terceira década do século XX. A sociedade sofria como um 

todo nas áreas de habitação, saneamento e saúde, além dos problemas do ambiente laboral, 

que expunham os trabalhadores a acidentes de trabalho. Além disso, baixos salários e 

alimentação precários faziam parte da vida dos trabalhadores e sua família. 

Apesar de ter havido a participação da classe média, por meio dos tenentes e da 

classe operária, a ideologia da revolução de 1930 foi burguesa e corporativista, porém distante 

daquela histórica, anterior a 1848, que se mostrara libertária, o tenentismo, que tinha por base 

a classe média defendendo ideais burgueses e proletários ligados à ordem democrática. O 

período governamental de 1930-1945 contou com a defesa dos ideais burgueses, inclusive na 

Constituição de 1934. Este lapso temporal assistiu ao governo de Getúlio Vargas.  
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A revolução burguesa e a industrialização foram dois fatos interligados na realidade 

nacional, ocorridos na década de 1930, por meio da ação das classes sociais. Diante da 

participação das classes sociais na revolução, o governo esteve atento às necessidades dos 

proletários, de modo a canalizar sua força política em prol do desenvolvimento industrial 

nacional, diminuindo os riscos de sua organização política. 

 

Convencionalmente, o histórico da interferência governamental na 

regulamentação das relações sociais no Brasil não se afasta do padrão 
revelado pela experiência de outros países. Após o predomínio incontestável 

da ideologia capitalista mercantil, [...] a crescente intensidade e magnitude 

dos conflitos gerados pela forma industrial de produção e acumulação de 
bens termina por provocar a ingerência do Estado no âmbito das relações de 

trabalho, em primeiro lugar, evoluindo, posteriormente, para o que, por 

costume, se denomina de legislação previdenciária [...]. (SANTOS, 1979, p. 
15). 

 

A ideologia capitalista amadurecia tanto na economia brasileira quanto nas relações 

sociais. Os interesses do capital eram os que dirigiam a ação do Estado e, por isso, os grupos 

sociais que o representavam, burguesia agrário-exportadora e a burguesia industrial eram os 

favorecidos pelo Estado. Mas, para tanto, os interesses da classe operária foram incorporados 

pelas ações do governo, pois a vida social se urbanizava e, com ela, problemas sociais 

surgiram e solicitaram ações assistenciais.12 

 

 [...] entra em vigor o decreto sobre sindicalização, de 12 de julho de 1934 

(nº 29.694), que reconhecia aos sindicatos o direito de lutar por seus 

interesses econômicos e demandar, entre outras coisas, como órgão 
colaborador do poder público (artigo 6º), a regularização da jornada de 

trabalho, em geral, e de menores e mulheres, em particular, e em indústrias 

insalubres (artigo 8, inciso c) a melhoria de salários, ademais de fixação do 
salário mínimo (inciso d, mesmo artigo). Ora, neste momento (julho de 

1934), já estavam regulados, sob patrocínio e fiscalização do Ministério do 

Trabalho, órgão destinado a uma participação ambígua e controversa em 
todo o desenvolvimento da tensão entre eqüidade e acumulação, o trabalho 

                                                             
12 A judicialização, no Brasil, surge como o resultado de um processo de ampliação das políticas 

regulatórias, criadas num contexto de aceleração do desenvolvimento industrial e urbano, durante o governo de 

Getúlio Vargas, que teve início em 1930. A expansão da máquina administrativa estatal permitiu a elaboração de 

políticas que visavam à efetivação dos direitos sociais. Como esse processo se deu por meio do corporativismo, 

numa prática de cooptação dos trabalhadores, a possibilidade da formação de organizações autônomas foi 

obstruída, enquanto o exercício do controle estatal tornara-se mais efetivo. No entendimento de Lafer (1988), o 

intervencionismo estatal posterior à crise de 1929 exacerbou o processo de positivação do direito pelo Estado, de 

modo que o direito tornara-se menos coercitivo, passando a servir como instrumento de gestão da sociedade [...]. 

Desde então, o Poder Judiciário deixou de representar apenas os interesses da burguesia, podendo ser acionado 

também pelos trabalhadores. (SIERRA, 2011, p. 258). 
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do menor e das mulheres, a duração da jornada de trabalho, bem como sua 

segurança e higiene, e férias. [...] Assim, da agenda de demandas do 

sindicalismo, legalmente organizado em 1907 [...] apenas a fixação do 
salário mínimo [que só virá em 1940] não estava já atendida, ou regulada, 

quando, em 1934, as relações jurídicas entre o movimento sindical, o Estado 

e os empregadores dão significativo passo à frente. [...] Após o interregno de 

liberdade sindical garantida pela constituição de 1934, que consagrava o 
pluralismo e autonomia dos sindicatos, sucederam-se o golpe e a carta de 

1937, instituindo o sindicato único, integrado ao aparelho estatal, e cuja 

constituição e funcionamento foram regulados pelo Decreto 1.402 de 5 de 
julho de 1939. As greves ficavam proibidas. (SANTOS, 1979, p. 30-31). 

 

Após a lei de criação dos sindicatos, de 1907, veio a legislação sindical de 1931, 

dividindo os sindicatos nos de empregadores e de empregados, definindo a sindicalização por 

profissões e atrelando-os ao Ministério do Trabalho como meio de existência e legalidade. 

Esta realidade implicou na despolitização dos trabalhadores, por meio da ligação dos 

dirigentes sindicais com o aparelho burocrático do Estado. 

No período ditatorial de Getúlio Vargas, 1937-1945, as relações com as classes sociais 

foram modificadas e a classe operária obteve respostas do governo como meio de minorar as 

desigualdades sociais. Além da coexistência das CAPs e IAPs, regulando as relações de 

trabalho de parcela considerável de trabalhadores urbanos, em 1943 foi aprovada a 

Consolidação das Leis do Trabalho – CLT que se apresentará como um misto de regulação da 

esfera da acumulação e da equidade, ou seja, seu conteúdo responderá às necessidades do 

crescimento do capital e da manutenção da vida da força de trabalho. 

O governo se ligou aos representantes políticos dos trabalhadores, os “pelegos”, que se 

incluíram na burocracia governamental, elos entre trabalhadores e governo, entre sindicato e 

Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, representações dos interesses do trabalho e do 

capital. O pelego foi, em última análise, o elemento de despolitização da sua base operária, 

comportou-se ligado à política dos favores e merecimentos.  

 

[...] No período ditatorial do Estado Novo delineou-se essa orientação 
política. Os ingredientes fundamentais desse processo foram a Consolidação 

das Leis do Trabalho (Decreto-lei nº 5.452, de 1.5.1943), em que se 

sistematiza e atualiza toda a legislação trabalhista, e o pelego, produto 

inevitável dessas diretrizes e do estado de politização em que se encontrava a 
classe operária na época. (IANNI, 2004, p. 136). 

 

Diante do cenário de proibição das greves, concessões foram realizadas pelo aparelho 

estatal para a classe operária, a fim de alargar a base de aceitação do Estado junto à 
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população. No cenário do Estado repressor, por ser ditador, coube favores à população. A 

cidadania mostrava-se limitada e esta situação se estenderá por décadas. 

O empobrecimento acentuado da população impediria poupanças necessárias ao 

crescimento do capital. O Estado que trabalhava em prol da manutenção da ordem capitalista, 

pela via industrial, atuou junto à força-de-trabalho para encontrar-se apta ao trabalho e 

ideologicamente favorável ao desenvolvimento da industrialização nacional. 

As relações da produção agrário-exportadora solicitaram mecanismos que 

favorecessem a diversificação do seu capital para outros ramos, como o industrial.  Nos 

primeiros quatro anos após a “revolução burguesa” de 1930, o Brasil, que era governado pelo 

presidente da república Getúlio Vargas, viu a criação de instrumentos políticos importantes 

para fortalecer o processo de acumulação. Esses se ligaram à regulamentação das relações de 

trabalho, servindo de suporte para o crescimento da acumulação capitalista, como também 

para a aceitação pela população brasileira da figura do presidente como “pai dos pobres”. 

Ações governamentais responderam a necessidades significativas da população que se 

avolumavam, desde os últimos anos do século XIX. Mas, fora uma intervenção estratificada – 

atingindo algumas categorias de trabalhadores – sendo resposta para o conflito social, que ora 

era reprimido, ora atendido pelo governo. Governo e sindicatos viram-se atrelados como 

estratégia de cooptação e mecanismo de resposta a demandas sociais.  

Santos (1979) caracterizou a política econômico-social do governo revolucionário pós-

30, no processo de acumulação e de equidade, de cidadania regulada13e cabe, nessa seção, 

utilizá-la para elucidar o modo histórico de intervenção estatal por meio de políticas sociais 

voltadas a estratos ocupacionais da população. Assim, esclarece-se a discussão sobre o modo 

de gestão do Estado junto às demandas sociais, o qual responde àquelas de categorias que 

realizam funções estratégicas para a economia.  

 

A regulamentação das profissões, a carteira profissional e o sindicato público 

definem, assim, os três parâmetros no interior dos quais passa a definir-se a 

                                                             
13 Assim esclareceu o autor a denominação da cidadania oferecida aos brasileiros na época do governo de 

Getúlio Vargas: “[...] Por cidadania regulada entendo o conceito de cidadania cujas raízes encontram-se, não em 

um código de valores políticos, mas em um sistema de estratificação ocupacional, e que, ademais, tal sistema de 

estratificação ocupacional é definido por norma legal. Em outras palavras, são cidadãos todos aqueles membros 

da comunidade que se encontram localizados em qualquer uma das ocupações reconhecidas e definidas em lei. 

A extensão da cidadania se faz, pois, via regulamentação de novas profissões e/ou ocupações, em primeiro lugar, 

e mediante ampliação do escopo dos direitos associados a estas profissões [...] A cidadania está embutida na 

profissão e os direitos do cidadão restringem-se aos direitos do lugar que ocupa no processo produtivo, tal como 
reconhecido por lei. Tornam-se pré-cidadãos, assim, todos aqueles cuja ocupação a lei desconhece. [...]” 

(SANTOS, 1979, p. 75). 
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cidadania. Os direitos dos cidadãos são decorrência dos direitos das 

profissões e as profissões só existem via regulamentação estatal. O 

instrumento jurídico comprovante do contrato entre o Estado e a cidadania 
regulada é a carteira profissional que se torna, em realidade, mais do que 

uma evidência trabalhista, uma certidão de nascimento cívico. Quando, após 

reestruturar nestes moldes a esfera da produção, o Estado se volta para a 

política social strictu sensu, a ordem de cidadania regulada assim gerada irá 
condicionar o sistema de desigualdades decorrentes da política oficial de 

previdência, por um lado e o desenvolvimento de um conflito ao mesmo 

tempo político e intra-burocrático, por outro. (SANTOS, 1979, p. 76). 
 

Apenas os trabalhadores que estavam com a sua profissão regulamentada pelo Estado 

eram alcançados por serviços estatais para a habitação, saúde, dentre outras áreas, além dos 

ligados ao espaço de trabalho. Não havia o sentido de universalidade dos direitos, ficando de 

fora da sua cobertura outros trabalhadores também responsáveis pelo crescimento da 

industrialização brasileira, os que contribuíam economicamente em outras ocupações urbanas 

formais e informais e os trabalhadores rurais.  

Os dirigentes sindicais foram acoplados ao Estado e, de representantes do coletivo de 

trabalhadores que deviam representar, se valeram de suas posições com vistas ao seu próprio 

favorecimento. Atrelados à burocracia previdenciária, potencializaram a manutenção da 

desigualdade de acesso aos serviços previdenciários da população, ao beneficiarem-se 

financeiramente por meio de ocupação de cargos e ligação clientelista junto ao Ministério do 

Trabalho. A cidadania regulada estatal criou uma disparidade econômica e social dentro da 

população brasileira, ao particularizar a cidadania, que deveria ser universal, potencializando 

as disparidades sociais descobertas pelo Estado. Esse padrão de política social do Estado que 

iniciou após 1930, no governo de Getúlio Vargas, manteve-se até 1988, quando a legislação 

tratou de universalização das políticas sociais.  

 

Apesar das objeções às práticas e instituições herdadas do Estado Novo, bem 
pouca coisa, se alguma, será alterada no período que vige até 1964. As 

organizações sociais, entre elas os sindicatos, [...] cedo encontrarão na 

política repressiva do governo Dutra os limites legais da ação sindical. 

Intervenções e fechamento de associações operárias se sucederão durante o 
primeiro governo pós-1945, iniciando-se o ciclo das conquistas sindicais 

lentas e custosas. [...] A política compensatória, isto é, aquela vinculada ao 

sistema previdenciário, permanece, como no tempo de Vargas, administrada 
por representantes do Ministério do Trabalho e da burocracia sindical. [...] 

Comprometida com a manutenção de um sistema de cidadania estratificada, 

que lhe dava recursos de poder perante seus representados, tentará preservar 

o sistema de qualquer alteração significativa. O conflito social se estruturará, 
politicamente na esfera da acumulação e, burocraticamente, na esfera da 

distribuição. (SANTOS, 1979, p. 80). 
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No tocante a ações ligadas à economia strictu sensu, o Brasil aproveitou o momento 

da guerra mundial para construir sua indústria nacional, já que o governo não parou na 

indústria bélica, mas defendeu a construção de indústrias de bens de consumo e num segundo 

momento as de meios de produção, base da manutenção da industrialização. Assim, iniciava-

se o investimento dos excedentes do capital agrícola em outros ramos de produção que 

respondiam a inserção do Brasil no mercado internacional. 

 

No campo da siderurgia, que desde logo foi reconhecido como setor básico 

da política de substituição de importações de meios de consumo e de 
produção, a construção da Usina Siderúrgica de Volta Redonda é um 

acontecimento que assinala com clareza a reorientação da política estatal, em 

benefício da industrialização que se queria impulsionar. [...] O governo 

estava capitalizando, de todas as formas viáveis, o espetáculo e os efeitos da 
guerra, nos planos interno e externo. A construção da Usina havia sido o 

preço imposto aos Estados Unidos para a adesão aos Aliados. Para o Brasil, 

a guerra não deveria resumir-se na preparação bélica. [...] Estava sendo posta 
em prática por Vargas o que denominamos de a “chantagem do 

subdesenvolvimento”, que possibilitou a criação da empresa e, ao mesmo 

tempo, foi explorada como uma vitória sobre a agricultura retrógrada. A 

Usina foi utilizada na luta pelo desmascaramento da ideologia da burguesia 
agrária vinculada à exportação, que criara o mito de que “o Brasil é uma 

nação essencialmente agrícola” e nisto reside a sua riqueza e o seu destino. 

Além do mais, ao lançar mão do significado da siderurgia para a defesa 
nacional, como já se fizera e se faria ainda mais com o petróleo, o governo 

forçava a adesão das forças armadas à política econômica que interessava 

antes de tudo à burguesia industrial nascente. Eis aí como a crise do 
imperialismo, traduzida na guerra, foi aproveitada por uma nação 

semicolonial. (IANNI, 2004, p. 62-63). 

 

A burguesia brasileira se apresentava com defesas distintas, uma de cariz nacionalista 

e a outra defendia o projeto internacionalizante. O cenário econômico do Brasil abriu espaço 

para o capital externo que se solidificou na economia industrial brasileira, ratificando a marca 

da heteronomia do Brasil diante da economia mundial. 

Após a segunda guerra mundial (1939-1945) o Brasil abandonou o espontaneísmo e 

planejou as ações em prol do desenvolvimento econômico capitalista. Alguns insucessos 

motivaram a necessidade de o Estado levar a sério a planificação da economia nacional. 

Segundo Ianni (2004), ações estatais com essa finalidade foram, por exemplo, o Plano 

SALTE14 e de Metas15. 

                                                             
14“Plano SALTE é o nome de um plano econômico elaborado pelo governo brasileiro, na administração do 

presidente Eurico Gaspar Dutra (1946-1950) que tinha como objetivo estimular o desenvolvimento de setores 

como saúde, alimentação, transporte e energia (exatamente o significado da sigla "SALTE")”.  O mesmo fora 

pensado para o período de 1949-1953, numa época de redução do poder aquisitivo da população brasileira, em 

http://www.infoescola.com/historia/governo-de-gaspar-dutra/
http://www.infoescola.com/historia-do-brasil/plano-salte/
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Todavia, o Programa de Metas não atingiu a categoria de programa 

total e integrador. Foi um aglomerado de programas setoriais, sem 

integração interna nem fundamento numa visão de conjunto da 

realidade econômica nacional. Devido a injunções econômicas e 
políticas, das quais se destacam aquelas devidas às vinculações com o 

sistema econômico internacional, alguns setores não mereceram 

atenção dos governantes, ao passo que outros foram hipertrofiados. 
[...] Além das contradições na esfera da burguesia, dividida em 

interesses divergentes e muitas vezes voltados para o exterior, foi 

decisiva a atuação dos centros de decisão externos. É que as decisões 
sobre o tipo de desenvolvimento preconizado para o país foram 

adotadas de comum acordo com empresas e órgãos financeiros 

internacionais. Nesse jogo, o Brasil foi pensado como base de 

operações e não como uma economia independente e autônoma. [...] 
Por essas razões, uma parte das classes assalariadas, através das suas 

lideranças, passou a preconizar o planejamento com outros alvos. 

Como o excedente econômico continuou a encaminhar-se em larga 
escala para o exterior, as pressões no sentido de modificar-se a direção 

do desenvolvimento se tornaram mais vigorosas. Em parte, o Plano 

Trienal é uma tentativa de responder a esse clima político e às 

distorções surgidas na estrutura da economia nacional. (IANNI, 2004, 
p. 28-29, grifos nossos). 

 

O país chegou à década de 1960 em difícil situação econômico-financeira, pondo em 

risco a estabilidade político-social. Nessa época, a classe proletária urbana já contava com 

certa maturidade e buscou pressionar o Estado em prol dos interesses dos trabalhadores. O 

Plano Trienal foi pensado para os anos de 1962 a 1965 e não obteve êxito, apesar de apontar 

um caminho eficaz na constituição do capitalismo nacional. Isto porque houve um 

descompasso entre a ação estatal e o entendimento da burguesia industrial sobre a prática 

desse plano. O movimento da economia direcionado pelos grupos burgueses, fazendo uso do 

Estado, implicou em conflitos de entendimento entre vontade burguesa e ação estatal, mesmo 

                                                                                                                                                                                              
face da alta taxa de inflação. Disponível em: http://www.infoescola.com/historia-do-brasil/plano-salte/. Acesso: 

25.2.2014. 
15 Proposto pelo governo de Juscelino Kubistchek (1956-1961)“[...] O Plano de Metas mencionava cinco 

setores básicos da economia, abrangendo várias metas cada um, para os quais os investimentos públicos e 

privados deveriam ser canalizados. Os setores que mais recursos receberam foram energia, transportes e 
indústrias de base, num total de 93% dos recursos alocados. Esse percentual demonstra por si só que os outros 

dois setores incluídos no plano, alimentação e educação, não mereceram o mesmo tratamento dos primeiros. A 

construção de Brasília não integrava nenhum dos cinco setores. As metas eram audaciosas e, em sua maioria, 

alcançaram resultados considerados positivos. O crescimento das indústrias de base, fundamentais ao processo 

de industrialização, foi de praticamente 100% no quinquênio 1956-1961. Ao final dos anos JK, o Brasil havia 

mudado. Muitos foram os avanços, e muitas foram as críticas à opção de JK pelo crescimento econômico com 

recurso ao capital estrangeiro, em detrimento de uma política de estabilidade monetária. O crescimento 

econômico e a manutenção da estabilidade política, apesar do aumento da inflação e das conseqüências daí 

advindas, deram ao povo brasileiro o sentimento de que o subdesenvolvimento não deveria ser uma condição 

imutável. Era possível mudar, e o Brasil havia começado a fazê-lo.” Disponível em: 

http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/JK/artigos/Economia/PlanodeMetas. Acesso em 17.3.2014. 

http://www.infoescola.com/historia-do-brasil/plano-salte/
http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/JK/artigos/Economia/PlanodeMetas
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que esta viesse a acontecer em favor da ordem capitalista industrial, tão importante para a 

existência da burguesia enquanto grupo dominante econômico e politicamente. 

As ações do Estado precisavam, em face do que a realidade econômica-social 

solicitava, se voltar para o desenvolvimento econômico planejado e para a diversificação da 

economia. Segundo Ianni (2004), o elemento fundamental que o Estado utilizou no seu 

planejamento econômico foi o reconhecimento da natureza da realidade econômica-social a 

ser trabalhada. Isso implicou compreender as características do setor ou região econômica que 

obteria a intervenção; como se davam as relações de produção, como essas afetavam a 

dinâmica das classes sociais no seu contexto social e político. Os aspectos culturais, 

educacionais da região também estão nessa realidade econômica-social, pois dizem muito 

sobre as forças sociais. Outro elemento então se apresenta ligado ao primeiro, que é o 

diagnóstico científico da região a ser alvo da ação planejada do Estado. Quanto mais se 

conhece a realidade econômica a ser trabalhada – por meio de um programa do Estado – mais 

o diagnóstico, que é o mapeamento das oportunidades, forças, fraquezas e ameaças do que se 

pesquisa será preciso. Essa ação deve considerar não apenas os aspectos econômicos, mas 

também os sociais e políticos, haja vista a conexão entre as esferas econômica, política e 

social de uma região territorial.  

O último elemento para se obter um planejamento é verificar a incorporação das ações 

programadas na realidade que foi alvo do diagnóstico e das técnicas operacionalizadas. Desse 

modo, as mudanças se conformam, dando nova identidade ao país, região ou setor.  

A necessidade de se planejar as ações do Estado na esfera econômica foi tão 

expressiva que se pensou na construção de um órgão que ditasse as ações a serem 

operacionalizadas pelos técnicos, de modo a obter uma direção uníssona em toda a esfera 

econômica brasileira, respeitando-se os ritmos distintos das regiões brasileiras. Tanto o 

governo de Jânio Quadros quanto de João Goulart se envolveu nas tentativas de planejamento 

unificado da economia brasileira, por meio de um órgão coordenador das ações. 

 

Chegou-se a ensaiar a criação de um super-Ministério de Planejamento do 

desenvolvimento da economia nacional, mas as pressões das forças políticas 
adversas a essa solução foram mais vigorosas. Ou o próprio governo não 

estava empenhado nesse encaminhamento da questão. [...] Isso significa que 

não haveria verbas a distribuir, conforme as preferências dos ministros, mas 
apenas recursos a empregar, segundo determinações do órgão central de 

planejamento. Além disso, o empreguismo do poder público, que é a outra 

esfera em que funciona o pacto entre os partidos, também ficaria sacrificado. 

Em suma, os Ministérios perderiam ou teriam reduzidas as suas funções na 
trama das compensações partidárias. Essas mesmas razões afetaram a ideia e 
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a execução do Plano Trienal. [...] Entre outros motivos, o Plano Trienal não 

chegou à aplicação porque algumas das diretrizes propostas afetavam 

diretamente a equação de forças, no âmbito da sociedade nacional. 
Provocaria uma reintegração dos poderes econômico e político, ocasionando 

deslocamentos de facções burguesas no círculo do poder. Por exemplo, as 

sugestões relativas ao setor agrário implicavam a expansão imediata de 

formas mais racionais de organização da produção e das relações de 
trabalho. Em suas linhas gerais, pretendia incentivar a expansão acelerada do 

capitalismo no campo, sob a liderança do poder público.  (IANNI, 2004, p. 

169, grifo do autor). 

 

Contudo, o Brasil não contou com um Super-Ministério, nem as ações planejadas em 

prol do desenvolvimento econômico deslancharam, aumentando a produção, seguida de uma 

distribuição dos produtos de modo mais equitativo, como se pensou a classe operária. Os 

interesses dos grupos burgueses que, na década de 1960 significavam os industriais, se 

mantiveram conduzindo as ações estatais, em benefício do acúmulo do capital nos grupos da 

indústria nacional, defensora da participação do capital externo nos negócios do Brasil. A 

expansão do capital no campo deveria acontecer, mas sem que se mexesse no poder político 

da burguesia industrial. 

 Nossa formação social apresentou uma burguesia conservadora, defensora da prática 

de favores nas relações políticas, ligada ao passado colonial, como também favorável aos 

interesses dos capitais externos e seus valores capitalistas de consumo e desigualdade.  

O crescimento e desenvolvimento da economia industrial brasileira remetem-se à 

heteronomia e à ausência de prioridade das necessidades do mercado interno brasileiro. O 

capitalismo nacional originou-se e amadureceu com traços coloniais e de nação dependente, 

num período de busca pelas nações capitalistas desenvolvidas, dada a corrida imperialista por 

novos e vigorosos mercados de consumo. Inicia-se no capitalismo como economia agrário-

exportadora, como se a economia fosse naturalmente agrária e incapaz de adentrar na 

independência econômica industrial. 

Diante da organização da fase industrial do capitalismo brasileiro, com a emergência, 

crescimento e desenvolvimento de sua indústria, três grupos econômicos com suas fontes de 

investimento foram decisivos na formação do parque industrial.  

 

[...] Em primeiro lugar, surgem as empresas que resultam das aplicações de 

capitais de cafeicultores (ou membros de sua parentela). [...] Apoiado numa 
complexa experiência empresarial (produção agrícola, comercialização do 

café, vivência bancária, convívio com outros tipos de atividades e pessoas, 

no meio urbano) o cafeicultor percebeu outras possibilidades de 
investimento, encaminhando parte dos seus capitais para o comércio ou a 

indústria. [...] Algumas vezes, beneficiaram-se das ligações com o capital 
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internacional, com o qual se encontravam vinculados devido à exportação do 

café. E assim surgem instalações fabris de certo vulto, para o mercado 

existente. [...] Em segundo lugar, utilizando as próprias poupanças, bem 
como as dos seus familiares, os imigrantes também fundam empresas fabris. 

São empreendimentos de menor vulto e estão apoiados em capitais 

“domésticos”, obtidos diretamente das poupanças de salários agrícolas (na 

cafeicultura) ou no pequeno comércio de gêneros de consumo diário. [...] Em 
terceiro lugar, fundaram-se empresas com os capitais externos. Estimulados 

pelas condições do mercado brasileiro em expansão, pelo baixo custo da 

força de trabalho e matéria-prima, pelas perspectivas de altos lucros (devido 
também à influência do preço de congêneres estrangeiros), pelas condições 

monopolísticas propiciadas por esse tipo de mercado [...] investiram na 

distribuição de combustíveis (gás, gasolina), na produção e distribuição de 

energia elétrica, em transportes urbanos e ferroviários, etc. (IANNI, 2004, p. 
31-32). 

 

A fase do capitalismo industrial brasileiro contou com o Estado para desenvolver a 

economia, num cenário de disputa burguesa no seu interior, sendo ela denominada de externa, 

ou seja, defensora da participação do capital externo para o desenvolvimento da indústria 

nacional; quanto industrial, de cunho nacionalista, para conquistar a confiança dos 

trabalhadores em defesa do desenvolvimentismo. Conforme Ianni (2004),  

 

Se examinarmos o conteúdo histórico-estrutural do desenvolvimentismo, 
verificamos que se trata de uma ideologia da transição, isto é, de 

consolidação do predomínio da burguesia industrial. [...] engloba o aparelho 

estatal, como instrumento indispensável à realização do progresso e bem-
estar coletivo. Além da transformação real do poder público num órgão de 

orientação dos processos sociais e políticos concernentes à realização do 

sistema capitalista de produção, ocorre uma certa reificação do Estado. Para 

as classes assalariadas e também para certos setores da burguesia, o Estado é 
reificado, como origem ou senhor do sistema. (p. 105-106, grifo do autor). 

 

As classes sociais foram envolvidas pelo espírito desenvolvimentista que apresentou o 

crescimento econômico favorável a toda a população. As classes média e operária entraram 

num processo histórico que, na realidade, defendia os interesses da burguesia industrial, 

particularizando o aparelho estatal em seu benefício.  

Contrariando eficazmente o ideário liberal – defensor da autonomia do mercado no 

desenvolvimento das forças produtivas, sem a interferência do Estado para o crescimento 

econômico equilibrado – a revolução burguesa brasileira contou com a ação primeira do 

aparelho do Estado, usando sua estrutura física e seu capital para o crescimento da 

industrialização.  

O Estado foi posto como responsável pelas atividades ligadas ao crescimento e 

diversificação da indústria, fora coisificado como o grande responsável da industrialização 
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brasileira, como se tivesse força em si mesmo, e por ela gerasse o crescimento da nação, para 

os sujeitos das classes sociais burguesa, média e trabalhadora. Assim, ficou visto seu aparelho 

institucional quando reificado. Mas, na verdade, o que ocorrera foi sua transformação em 

instrumento particular da burguesia brasileira.  

 

[...] Como o Estado não reserva a sua atuação aos interesses de uma única 
facção da burguesia ou, como ele tem sido levado a realizar tarefas de 

alcance estrutural e histórico, como a PETROBRÁS, que transcendem a 

visão nem sempre larga de facções da classe dirigente, o empresário ou seu 
ideólogo reagem negativamente. [...] Dir-se-á que estamos em face do 

“capitalismo de Estado”. Diríamos que se trata de reificação. Como 

mediação nas relações de classes, no processo de acumulação capitalista, o 

poder público assume a configuração que a consciência histórica do grupo 
ou classe pode elaborar. Por isso é que às vezes parece um gigante animado, 

ao passo que outras vezes neutro. Em verdade, o Estado resulta das relações 

de classes sociais. Ao constituir-se, adquire certos contornos e 
individualidade, para que possa existir. (IANNI, 2004, p. 117). 

 

A consciência individual do capitalista industrial ou do trabalhador não dará conta de 

alcançar a consciência coletiva da classe que pertence, nem o olhar de classe dará conta de 

descrever e apontar o perfil do Estado. Este é multifacetado e apresentará a feição captada 

pela ideologia da classe que o vê. O que é claro é que o Estado é mediação de classes e, 

portanto, servirá ora a uma, ora a outra mais predominantemente. Ou melhor, ora atuará em 

favor da acumulação do capital, ora em favor da equidade. Desse modo, o Estado se apresenta 

como universal, a serviço de todas as classes sociais que compõem a sociedade capitalista, 

mas é particular porque representa a classe economicamente dominante. Sua singularidade 

está em ser maior do que qualquer representação que se possa fazer dele, porquanto é fruto da 

sociedade, advém dela, é construído por ela.  

Após a intensificação do capital externo na economia nacional, favorecido pelo 

governo de JK, o governo de Jânio Quadros16foi contrário à interferência de capitais externos 

vindos dos Estados Unidos. Mas como esta postura contrariou interesses de grupos burgueses 

nacionais, por causa da sua presumível ligação com ideais socialistas, o seu governo não 

                                                             
16  O presidente Jânio da Silva Quadros venceu as eleições diretas em 1960 após o governo de Juscelino 

Kubistchek, com propostas populares. Porém, sem conteúdo para efetivá-las, caiu na impopularidade, 

renunciando após setes meses de governo. Procurou romper com a dependência dos Estados Unidos, 

aproximando-se de movimentos nacionalistas de esquerda. Esta política externa desagradou muito os setores 

conservadores da sociedade brasileira, os políticos de direita e também as Forças Armadas do Brasil. “Com 

baixa popularidade, enfrentando uma crise econômica, sem apoio de grande parte do legislativo e com o 

descontentamento dos militares, o governo Jânio Quadros entrou em colapso sete meses após seu início. Em 25 

de agosto de 1961, Jânio enviou uma carta ao Congresso Nacional comunicando sua renúncia. Deu poucas 

explicações dos motivos, falando apenas que havia “forças terríveis” contra ele.” Disponível em: 

http://www.suapesquisa.com/historiadobrasil/governo_janio_quadros.htm. Acesso em: 7. 3. 2014. 

http://www.suapesquisa.com/historiadobrasil/governo_janio_quadros.htm
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obteve êxito nem com grupos de direita nem junto aos militares. Jânio Quadros renunciou 

numa conjuntura econômica de participação acentuada do capital externo na economia 

nacional. O presidente seguinte, João Goulart, vice de Jânio Quadros, administrou o governo 

com as classes sociais também pressionando o Estado para conter a saída do excedente de 

capital, pois, mesmo diante da criação de Instruções que organizassem a entrada, investimento 

e saída de capitais e excedentes, essas foram frágeis, gerando perda de capital pelo Brasil. A 

abertura dada pelo governo brasileiro a capitais externos não priorizou as necessidades do 

mercado nacional, no tocante à escolha de setores que receberam investimentos externos.  

 

De um lado, a industrialização em curso no país estava passando a ser 
decidida e comandada do exterior, ocasionando, como se verificou, 

superinvestimentos em alguns setores e nenhum em outros. [...] Por outro 

lado, “nestes últimos anos várias firmas brasileiras viram-se forçadas a 
aceitar o controle de grupos estrangeiros por não poderem suportar a 

concorrência dos mesmos no capítulo de reequipamento. [...]”17 Trata-se da 

desnacionalização da indústria nacional, que envolve não apenas novas 
técnicas de evasão do excedente econômico como também a transformação 

do Brasil numa nação “associada” do capitalismo internacional. Em outras 

palavras, ao mesmo tempo realiza-se e frustra-se a revolução burguesa no 

Brasil. (IANNI, 2004, p. 35). 
 

Segundo Ianni (2004), o Estado interviu na economia brasileira preocupando-se 

inicialmente com a manutenção da renda e do emprego em setores importantes para a 

economia. Para tanto, institutos ligados a produções específicas foram criados como é o caso 

do voltado ao setor cafeeiro. Já na economia industrial, o Estado trabalhou em função da 

expansão e diversificação das atividades produtivas.  

 

[...] Nesta classe, destacam-se a Companhia Siderúrgica Nacional, a 

Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia, a 
Companhia Hidroelétrica do Vale do São Francisco, a Comissão do Vale do 

São Francisco, o Banco do Nordeste do Brasil, a PETROBRÁS, a 

ELETROBRÁS, a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, o 

Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, o Plano SALTE, o 
Programa de Metas, o Plano Trienal. [...] Agora os governantes estão 

empenhados em programas setoriais, regionais ou mesmo globais de 

desenvolvimento. Estimulado pelas tensões internas e externas do sistema, o 
Estado assumiu funções mais amplas, destinadas a dinamizar e orientar as 

expansões das forças produtivas. [...] (IANNI, 2004, p. 40-41). 

 

                                                             
17 O Estado de S. Paulo, de 13.1.1961, “Instrução 113 da SUMOC e Desnacionalização”. 



 
 

38 
 

Nessa conjuntura econômica encontra-se o acesso dos trabalhadores à educação, a 

serviços públicos de saneamento básico, à moradia e alimentação, modificando-se conforme o 

perfil e a ação da classe trabalhadora no confronto com a classe burguesa diante do Estado. Os 

trabalhadores a partir da pressão que realizam sobre o Estado ou recebem prioritariamente 

serviços públicos, ou acessam a serviços privados, ou ficam à margem de ambos.  

A migração interna de trabalhadores do espaço rural para os centros urbanos e 

industriais, como São Paulo, Rio de Janeiro e Recife foi motivada pela esperança dos mesmos 

da mobilidade social, com consequente melhoria salarial e de qualidade de vida. Homens, 

mulheres e crianças compuseram a mão-de-obra urbana industrial.  

Com o aumento da população das cidades, toda uma infraestrutura deveria ser criada 

para acomodar os trabalhadores e suas famílias que agora tinham como área significativa de 

emprego, além das indústrias, o setor de serviços. As ações ligadas a políticas sociais 

deveriam vir do Estado à população, pois diversas eram as necessidades coletivas e 

individuais. 

A expansão industrial, no período de 1956 a 1960, modificou a estrutura da 

população economicamente ativa. As classes sociais amadureceram politicamente e o governo 

atuou não somente no controle dos trabalhadores nos espaços de trabalho, mas também no 

espaço reprodutivo. O Estado criou seu aparato institucional para responder as necessidades 

do capital que se desenvolveu e potencializou o antagonismo das classes. Estávamos no 

período do capitalismo monopolista. 

 

No princípio predominou o getulismo; em seguida foi o desenvolvimento 

nacionalista. Mas ambos ainda desempenham um papel ativo na 

mobilização das parcelas atuantes do proletariado. São manifestações 

diferentes na mesma fase de transição estrutural; uma como ideologia para a 
classe operária e, outra, como ideologia para a sociedade nacional. 

Exprimem a transição para o predomínio da produção industrial, numa época 

de transformações estruturais aceleradas. (IANNI, 2004, p.155). 
 

O desenvolvimento da economia urbano-industrial impactou num novo modo de 

organização da vida econômica e social. A industrialização interferiu no crescimento de 

outros setores como o de transportes e serviços. A população foi chamada por esses 

mecanismos ideológicos e de organização institucional do Estado a defender o 

desenvolvimento nacional.  O Estado continuou sendo o centro de decisões econômicas e, por 

isso, reificado nas consciências dos sujeitos como o criador da realidade que se apresentava 

no Brasil. Sua atuação alargou-se também por meio das legislações sociais, ao responder as 
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reivindicações da população que punham em risco a continuidade do acúmulo de capital. 

Prioritariamente, o Estado atuou na manutenção da força-de-trabalho nas relações de 

produção.  

Conforme Santos (1979), houve a unificação das CAPs e IAPs em 1953, mantendo-se 

o financiamento tripartite, mas com administração majoritária estatal. Neste período, as 

categorias mais expressivas estavam ligadas a esse modo de regulação social que não se 

mostrava universal, mas contributivo e seletivo, pois não respondia a toda população que 

necessitava de ação do Estado frente à carência social. Em 1960 foi promulgada a Lei 

Orgânica da Previdência Social- LOPS, ocasionando a uniformização dos benefícios e 

serviços dos diversos IAPs aos trabalhadores regulados pela CLT. Aqueles indivíduos que 

pela tenra idade ou desligados do mercado de trabalho, pela idade avançada, ou por não ser 

regido pela CLT, estariam descobertos da assistência estatal. Suas ações públicas agiram 

prioritariamente nas relações de trabalho, por mais que a complexificação social extrapolasse 

o âmbito produtivo. Os governos uns mais populares, como o de Getúlio Vargas, outros 

menos, como o de Dutra, atendiam a solicitações da população conforme a demanda da 

conjuntura econômica e da ação dos sindicatos. 

 

Ainda durante o período Goulart, entretanto, outra medida será tomada, [...] 
trata-se da criação do salário-família para o trabalhador urbano sob a 

proteção da CLT, pela Lei 4.266, de 3 de outubro de 1963, ano em que, 

significativamente, também se cria o Conselho Nacional de Política 
Salarial18. [...] Na primeira metade da década de [1960], portanto, a 

vinculação entre as políticas de acumulação e de eqüidade estava firmemente 

estabelecida, não somente através do mecanismo de financiamento da 
política social, sentido estrito, que tornava as agências prestadoras de 

serviços sociais dependentes do nível de salários no país, mas, igualmente, 

mediante a criação de uma agência que regulava a fonte geradora de recursos 

para o sistema previdenciário – o Conselho Nacional de Política Salarial19. 
[...] Logo em 1966, em 21 de novembro, cria-se o Instituto Nacional de 

Previdência Social, pelo Decreto nº 72/66, unificando todos os institutos 

existentes até então, com exceção do IPASE20. [...] A seguir, coloca-se sob a 
jurisdição do Instituto Nacional de Previdência Social o controle, a 

administração e a alocação dos recursos provenientes dos seguros relativos a 

acidentes de trabalho [...] esta foi uma das mais significativas alterações no 

                                                             
18 O salário-família devido a cada trabalhador urbano era equivalente a uma quota de 5 % do salário 

mínimo local para cada filho menor de 14 anos, ou inválido, de qualquer idade. Este encargo social será 

posteriormente integrado ao sistema previdenciário pela Lei 5.890, de 8 de junho de 1973, que promove a 

revisão da legislação da previdência social. 
19  O Conselho Nacional de Política Salarial foi criado em 17 de julho de 1963, pelo Decreto 52.275. 

Inicialmente, tendo por objetivo regular a política salarial dos órgãos públicos, de administração direta e indireta, 

passou, a partir da Lei 4.725, de 13 de julho de 1965, a uniformizar os salários também no setor privado [...]. 
20 Instituto de Pensões e Aposentadoria dos Servidores do Estado. 
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sistema previdenciário, pós-1964, consubstanciada na Lei 5.316, de 14 de 

setembro de 1967. (SANTOS, 1979, p. 34-35, grifos nossos) 

 

No período da diversificação da indústria nacional, se aperfeiçoou o controle da força 

de trabalho pelo governo brasileiro. O financiamento da política social dependia do nível dos 

salários do país, denotando ser esta predominantemente compensatória ao trabalhador. Os 

recursos previdenciários que dependiam dos salários dos trabalhadores, tanto do setor público 

quanto do setor privado e a cobertura pela via da política social voltavam-se àqueles que 

estavam inseridos no trabalho formal regido pela CLT ou participantes do IPASE. 

O Estado contou com um grupo de profissionais voltados à implementação de 

programas governamentais. A burocracia e a tecnocracia, segundo Ianni (2004), foram as 

marcas das ações profissionais dentro das instituições do Estado. A primeira mais 

conservadora e espontaneísta, a segunda mais reformista e científica. O perfil conservador 

predominou nesses programas. 

O estudo aprimorado da economia brasileira foi ganhando espaço no interior das 

instituições estatais, e as ações se tornaram mais técnicas e menos ao gosto das ideias dos 

industriais e governantes. O Estado, por meio dos técnicos, criava as possibilidades de o 

capitalismo se desenvolver nas regiões e setores da economia brasileira. Mas, frações 

burguesas, desprovidas de conhecimento científico, chegaram a denominar a ação do Estado 

no e para o mercado, de capitalismo de Estado. O que na verdade havia era a ação planejada 

do Estado, necessária para a construção do capitalismo nacional, com bases industriais. 

 

O que aparece como “capitalismo de Estado” exprime, em essência, uma 
configuração concreta do capitalismo, em que o Poder Executivo e o capital 

financeiro manifestam-se abertamente. Em face das configurações críticas 

em que se encontrou inserida a economia brasileira desde a Primeira Guerra 
Mundial (configurações essas agravadas por diversas vezes desde então, 

devido às flutuações internas e externas), o Estado transformou-se no 

principal centro de decisão. Para constituir-se o sistema capitalista no Brasil, 

acentuaram-se algumas das suas características, em detrimento das outras. A 
presença do Estado é uma possibilidade na constituição do regime de 

mercado. (IANNI, 2004, p. 198). 

 

O capital é uma relação social conflituosa, e, nas respostas que o Estado tem de 

oferecer a este, residem as ações voltadas aos que precisam de empregos, habitação, educação 

pública, lazer, esporte, serviços sociais da saúde, por meio das políticas sociais. As 

características das políticas dizem do perfil do governo no atendimento das necessidades das 

classes sociais.  
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A vazão dos conflitos sociais para fora das instituições herdadas do Estado 
Novo não encontrou resposta institucional à altura, tendo por resultado 

líquido a radicalização das demandas e a intolerância política crescente dos 

diferentes atores sociais, as quais, associadas à capacidade cadente do Estado 
de produzir e de alocar recursos [...], terminaram por produzir o contexto de 

paralisia governamental e administrativa de fins de 1963 e princípios de 

1964, que, em parte, ajudam a explicar o movimento militar de 1964 [...]. 

Após pouco menos de 20 anos de prática de democracia relativa, esta 
revelou-se incompatível com uma ordem de cidadania regulada. [...] Dada a 

resistência da ordem conservadora da cidadania regulada, o conflito 

resolveu-se pelo rompimento da democracia limitada. [...] (SANTOS, 1979, 
p. 81-82). 

 

O modo de regulação dos conflitos sociais, por meio do Estado, se deu estratificado 

por categorias profissionais. Após o rompimento com a democracia, mais uma vez o Brasil 

vivenciou uma ditadura. Nela serviços sociais foram oferecidos à população, sendo aquém das 

expectativas da população, por melhorias de vida, além de forte repressão a ideias e ações 

contrárias ao governo militar. As desigualdades sociais se intensificaram, gerando um 

ambiente social complexo e conflituoso que era contido pelas forças coercitivas do Estado. O 

empobrecimento dos trabalhadores aumentou, num cenário de continuidade de frágeis 

serviços de saneamento, habitação, condições de alimentação, saúde e educação para a 

população. O sentido de cidadania como universalização dos direitos era inexistente. O que 

ocorria era o recesso da cidadania na vida dos brasileiros que viviam do trabalho ou que se 

encontravam à procura de inserção numa ocupação que lhe oferecessem condições de 

sobrevivência. O padrão de ofertas de serviços mantinha-se organizado segundo a cidadania 

regulada. 

 

[...] o início e os saltos na política social compensatória estão associados a 
períodos de depressão econômica antes que a períodos de abundância. [...] 

No Brasil, as primeiras CAPs surgem na década de 20, período de fraco 

desempenho econômico, e se intensificam as medidas de política social em 

pleno auge da crise do início dos anos 30. [...] Marcante na evolução 
brasileira, todavia, é o fato de que os períodos em que se podem observar 

efetivos progressos na legislação social coincidem com a existência de 

governos autoritários. Os dois períodos notáveis da política social brasileira 
identificaram-se, sem dúvida, ao governo revolucionário de Vargas e à 

década pós-1966. [...] No primeiro momento, caracterizou-se a relação entre 

o poder e o público pela extensão regulada da cidadania. Caracteriza-se o 
segundo pelo recesso da cidadania política, isto é, pelo não-reconhecimento 

do direito ou da capacidade da sociedade governar-se a si própria. [...] 

Burocraticamente administrados, sem controle público, e, particularmente, 

sem a participação de representantes dos beneficiários desses fundos, 
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desenrola-se a política social brasileira, como todas as demais políticas, em 

um contexto da cidadania em recesso. [...] (SANTOS, 1979, p. 123). 

 

A política social, que inicia na década de 1930, de modo limitado, junto aos 

trabalhadores urbanos da economia brasileira e inexistente para os trabalhadores rurais, e que, 

até a experiência ditatorial da década de 1960 acentua a distância dos indivíduos ao campo 

dos direitos de cidadania, mantém-se incapaz de promover o alargamento da cidadania aos 

que vivem do trabalho e àqueles ligados à população economicamente ativa. Na verdade, viu-

se que à cidadania regulada soma-se a cidadania em recesso, no estado de paralisia perante as 

demandas sociais. Apesar do empobrecimento da população ter se acentuado até o golpe 

militar de 1964 e durante a ditadura se complexificar,  

 

[...] a ditadura não chegou a ser propriamente reacionária, no sentido 

específico de que nunca freou nem bloqueou o desenvolvimento capitalista 

do país e a modernização da sociedade. Não foi reacionária não porque não o 
quisesse, mas porque não pôde sê-lo. Para governar aquela sociedade 

naquele momento da história, seria preciso, se não mobilizá-la (coisa que os 

militares não saberiam fazer), ao menos movimentá-la. [...] E foi o que se 
deu. O país explodiu em termos capitalistas. [...] Em vinte anos, tornou-se 

outro: mais capitalista, mais moderno, mais deformado e injusto, 

radicalizando uma tendência que vinha se acentuando desde a década de 50. 

A sociedade urbanizou-se e, em suas metrópoles, um numeroso proletariado 
industrial pôs-se ao lado de numerosas camadas médias e de um 

empresariado com melhor conformação. [...] De fato, entre 1960 e 1980, a 

população urbana cresceu de 44% para 67%, ao passo que a rural decresceu 
de 55% para 32%. [...] (NOGUEIRA, 2005, p. 17-18, grifos do autor). 

 

 O Brasil se apresentava capitalista, com instituições estatais que operavam em favor 

do contínuo alargamento do acúmulo de riqueza dos grupos monopolistas. Por isso, 

aumentava a miséria da população. Cresciam em número as instituições sociais públicas, mas 

essas – diante das diversas necessidades da população, por atendimento à saúde, assistência 

social, previdência social, habitação, medicamentos, alimentação, acesso à educação formal – 

não operavam atendendo a todos nem integrando suas ações. A intenção era manter o controle 

e a dependência dos indivíduos – fossem esses trabalhadores, desempregados ou inválidos 

para o trabalho – diante das ações do Estado.  

 

Em sua primeira fase (até o início dos anos setenta), o regime ditatorial 

conseguiu obter consensos entre o empresariado e as camadas médias, posto 

que atendia a algumas de suas reivindicações e expectativas. [...] A ditadura 

de 1964 movimentou efetivamente a sociedade. Desenvolveu sua economia, 
modificando o estágio das forças produtivas, a ocupação do território e a 
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distribuição espacial da população. [...] Deformou-a socialmente, 

aumentando a miséria, interferindo no modo de vida das pessoas e alterando 

padrões de relacionamento, fatos que incrementaram a tensão social. [...] 
Usou e abusou do Estado como agente de desenvolvimento e regulação, mas 

não conseguiu organizá-lo de forma mais eficiente e muito menos “socializá-

lo” ou democratizá-lo. [...] (NOGUEIRA, 2005, p. 19). 

 

 A economia que crescia no âmbito urbano, principalmente em face da indústria, 

entrou em crise em meados da década de 1970 e, apesar das tentativas de manutenção dos 

poderes político e econômico, as bases do governo ditatorial foram sendo minadas. A 

complexificação da questão social em suas faces social, econômica e política aumentava a 

pressão social e os movimentos sociais, partidos políticos e os sindicatos se organizaram para 

a redemocratização da vida política e social brasileira. 

 

O desfecho da crise política de 1983-1984, se em boa parte resultou da 
desintegração política e moral do governo Figueiredo (e do próprio regime), 

não teria acontecido sem a interferência da orientação posta em prática pelas 

oposições reunidas no PMDB. Nessa medida, representou a vitória de uma 
política realista, que soube reconhecer o lado fraco da transição – qual seja a 

reduzida capacidade organizativa da sociedade e a ausência de uma estrutura 

partidária consolidada e operacional –, desencadear uma complexa operação 
política e inviabilizar qualquer tentativa de bloquear o prosseguimento da 

abertura ou de retroceder ao status quo ante. [...] A ditadura havia levado a 

sociedade a odiar a política e a esperar tudo da política (NOGUEIRA, 2005, 

p. 23, grifos do autor). 
  

 A realidade conduzia a sociedade a não se sentir representada pelo Estado, pois este 

havia deixado os problemas sociais se diversificarem e se acentuarem, empobrecendo mais a 

população. Esta desacreditava das representações oficiais e, ao mesmo tempo, aguardava 

personalidades políticas que a fizesse mudar de ideia.  

 A partir do processo de redemocratização do Estado brasileiro, na década de 1980, 

fruto dos movimentos sociais organizados com diversas demandas por direitos, obtém-se um 

novo texto constitucional, o qual representou conquistas reais à população. A partir desse 

período, diversas ações estatais passam a ser cobradas pelos indivíduos e coletividade, porque 

são direitos sociais e deveres do Estado. Após a Constituinte, assiste-se à judicialização 

tanto da política quanto da questão social, e o que provocou esse movimento, além de como 

se caracteriza no interior da ação estatal, é tarefa do próximo tópico. 

 

1.2 A Judicialização da Questão Social 
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Se a história da política social brasileira é constituída por um estágio de “cidadania 

regulada” – que foi da década de 1930 até meados de 1960 – e pelo “recesso da cidadania” – 

no período iniciado com a ditadura de 1964 –, a década de 1980 obteve como resultado das 

mobilizações sociais a Constituição Cidadã, tempo onde a população lutou por sua efetivação. 

A construção do texto constitucional de 1988 foi reflexo de reuniões com representações de 

movimentos sociais e de categorias profissionais que puseram suas demandas no texto 

constitucional. Direitos surgiram e outros alcançaram sujeitos que antes não eram 

considerados cidadãos pelo Estado, por suas ocupações de trabalho – meio de acesso a 

serviços sociais – estarem fora da regulamentação estatal. A assistência social, outrora 

inexistente, tornou-se política social e a população percebeu melhorias de acesso a serviços. 

Com a promulgação da Constituição Cidadã no Brasil, direitos foram assegurados 

legalmente para a população, a universalização da saúde, da educação, da assistência social 

foram realidades que promoveram novos deveres do Estado diante dos brasileiros. Mas a 

possibilidade de os indivíduos obterem mais respostas às suas demandas veio por meio de 

mobilizações sociais – muitas das quais reprimidas pelo Estado via polícia e Poder judiciário 

– para dar efetividade ao texto constitucional que nascera para universalizar direitos. Isto 

ocorreu porque os governantes brasileiros foram chamados, logo após a sua promulgação, a 

restringir o financiamento das políticas sociais em virtude de o neoliberalismo imprimir, nos 

Estados, a redução de gastos com as políticas sociais e a ineficiência dos serviços públicos. A 

crise que acometeu os Estados nacionais implicou numa readequação das ações dos mesmos, 

diante da economia e da área social. O campo de ação voltado aos direitos sociais foi 

abertamente atacado com o desmonte das legislações trabalhistas, esvaziando-as. 

 

Quarenta anos depois da primeira grande crise do capitalismo no século XX, 

os países industrializados experimentam uma segunda crise, que se prolonga 
pela década de 80, cujas consequências em termos de desequilíbrios 

macroeconômicos, financeiros e de produtividade se espalham pela 

economia internacional. [...] É o avanço do capitalismo, portanto – através 
do aumento da rivalidade entre suas corporações gigantes, “solidarizando” 

os espaços econômicos nacionais, homogeneizando os padrões de produção 

e consumo e introduzindo profundas diferenças sociais nas áreas de 

penetração recente –, que determina a tão propalada decadência do 
“estatismo”. Ou seja, o intenso processo de internacionalização dos 

mercados, dos sistemas produtivos e da tendência à unificação monetária e 

financeira que o acompanharam, levou a uma perda considerável da 
autonomia dos Estados Nacionais, reduzindo o espaço e a eficácia de suas 

políticas econômicas e demonstrando a precarização de suas políticas 

sociais. [...] Essa é a base real para a crise do Estado capitalista, [...] Trata-se 

de uma crise global de um modelo social de acumulação, cujas tentativas de 
resolução têm produzido transformações estruturais que dão lugar a um 
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modelo diferente – denominado de neoliberal – que inclui (por definição) a 

informalidade no trabalho, o desemprego, o subemprego, a desproteção 

trabalhista e, consequentemente, uma “nova” pobreza. Ao contrário, 
portanto, do que se afirma a reprodução em condições críticas de grandes 

parcelas da população faz parte do modelo, não impedindo a reprodução do 

capital. [...] esse novo modelo de acumulação implica que: os direitos 

sociais perdem identidade e a concepção de cidadania se restringe; 

aprofunda-se a separação público-privada e a reprodução é 

inteiramente devolvida para este último âmbito; a legislação trabalhista 

evolui para uma maior mercantilização (e, portanto, desproteção) da 

força de trabalho; a legitimação (do Estado) se reduz à ampliação do 

assistencialismo. (SOARES, 2000, p. 11-13, grifo da autora, negritos 

nossos). 

 

 O tempo seria de ampliação efetiva da cidadania para mais brasileiros, já que a Lei 

constituinte apresentava direitos para a população de modo amplo, independente de categorias 

profissionais. No entanto, o que foi visto foi a intensificação da busca de estratégias pela 

sobrevivência dos sujeitos no interior do Estado diante das desigualdades sociais e 

econômicas. Falta habitação, saneamento básico, escolas públicas de qualidade e com vagas 

suficientes para os que dela precisam. Muitos não têm acesso eficiente aos serviços de saúde 

públicos de atenção básica e/ou especial e, por vezes, não reúnem condições financeiras para 

acessarem aos serviços privados. Ficam desassistidos de condições que lhes ajudem a 

recuperar a saúde. A cada dia, mais pessoas entram no ciclo de vida à margem dos mínimos 

suficientes para viverem, e os que na margem já se encontravam, passam a não ter condições 

dignas de sobrevivência. 

 

[...] o ano de 1988 constitui um importante marco na afirmação dos direitos 
humanos para a sociedade brasileira. Naquele ano ocorre a promulgação da 

atual Constituição Federal, considerada, pelo seu processo de construção, 

assim como pelos seus avanços no campo dos direitos humanos, como 
Constituição Cidadã. [...] Entretanto, no ano seguinte à promulgação desta 

Constituição, é eleito presidente do Brasil Fernando Collor de Melo, 

candidatura esta forjada pelos interesses do grande capital, tendo, a partir do 

Consenso de Washington, a incumbência de introduzir no país o ideário 
neoliberal. [...] Neste sentido, as políticas sociais são operadas de forma 

fragmentada, focalizada e com níveis de financiamento que impedem a sua 

efetivação, tal como concebido no processo constituinte e na própria Carta 
Magna. [...] Mesmo após o impeachement de Collor, a população brasileira, 

[...] não logrou ver suas demandas enfrentadas pelo Estado. Ao contrário, o 

governo seguinte, de Fernando Henrique Cardoso, ao longo de seus oito anos 

de mandato, procedeu à viabilização operacional das recomendações do 
Consenso de Washington, alargando as bases do modelo neoliberal e 

globalizante. (AGUINSKY; ALENCASTRO, 2006, p. 20). 
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 Em consonância com Sierra (2011), a realidade de fragilidade de atendimento do 

poder Executivo do Estado junto à população implica na judicialização das políticas públicas. 

Ou seja, 

 

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. No Brasil, esse processo deslanchou após a promulgação da 
Constituição de 1988 (BRASIL, 1999), que não apenas positivou os direitos 

fundamentais, mas também atribuiu ao Poder Judiciário a função de 

intérprete do controle de constitucionalidade [...] (SIERRA, 2011. p. 257). 

 

 O atendimento aos jurisdicionados – ou seja, àqueles que procuram o judiciário para 

o atendimento de suas necessidades sociais, por meio do processo judicial – proporciona aos 

profissionais dos tribunais e das instituições essenciais à justiça, ou seja, o Ministério Público 

e Defensoria Pública21a percepção de que a demanda do campo sociojurídico é revestida de 

ausências do Poder Executivo do Estado, que são ou refrações da questão social ou conflitos 

interpessoais e/ou comunitários. Não apenas uma necessidade é expressa pelo usuário, mas 

um conjunto de carências que se interconectam, caracterizando a demanda como intersetorial. 

Assim, sua natureza intersetorial justifica a existência da intersetorialidade no processo de 

trabalho do campo sociojurídico. 

 No século XXI, a cidadania é um exercício desafiador, pois os movimentos sociais 

são combatidos, as greves, por vezes, são decretadas ilegais, os direitos são usurpados e mais 

trabalhadores se encontram em condições de trabalho degradantes. As políticas sociais que 

têm de ser públicas, ou seja, responsáveis por todos os cidadãos, são difíceis de ser 

reconhecidas. Quantos sujeitos se veem à procura do Poder Judiciário para reclamar as 

ausências da execução dos serviços estatais? 

 

De fato, mais do que uma forma de proteção contra os abusos do Poder 
Executivo, a judicialização da política pública, no Brasil, ocorre em função 

                                                             
21  Na Constituição brasileira de 1988, em seu capítulo IV, encontra-ses as funções essenciais à justiça. 

Dentre elas, na seção I é apresentada a do Ministério Público, sua abrangência e suas funções institucionais. 

Quatro artigos constitucionais elucidam sua existência e competência nas esferas da União e dos estados, dentre 

eles, no artigo 127 temos: “Art. 127 O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função 

jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 

sociais e individuais indisponíveis. [...]”. (CONSTITUIÇÃO, 2014). Já na seção III, as funções da Defensoria 

Pública são explicitadas.  No artigo 134, encontra-se: “A Defensoria Pública é instituição essencial à função 

jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados, na 

forma do art. 5º, LXXIV. [...]”. (CONSTITUIÇÃO, 2014). Tanto o Ministério Público quanto a Defensoria 

Pública são órgãos executores autônomos. 
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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. (SIERRA, 2011, p. 260). 
 

 Se, por meio do Poder Executivo, as refrações da questão social são respondidas 

fragmentariamente ou ficam sem respostas, a sociedade recorre, quando possuidora de 

condições financeiras, a serviços privados. Senão, essa desproteção estatal pode gerar a 

criminalização da população quando a ausência de serviços do Estado vulnerabiliza os 

sujeitos e esses cometem atos inapropriados à vida dita civilizada. A população terá suas 

necessidades sociais judicializadas. Ou seja, situações irresolutas de âmbito familiar e/ou 

comunitário adentram nas instituições sociojurídicas somando-se às refrações da questão 

social. Assim, foi verificada a judicialização da questão social que dá um novo tom à 

demanda intersetorial das instituições jurídicas. 

 

[...] é possível afirmar que a judicialização da questão social compreende 

dois movimentos, visto que, se por um lado, expressa o avanço no sentido do 
aumento do controle, levando à criminalização da pobreza, por outro, amplia 

a possibilidade de fazer com que a “superestrutura ideológica do Estado” não 

funcione para atender exclusivamente aos interesses da classe dominante. 
[...] (SIERRA, 2011, p. 262). 

 

Os traços históricos do Estado brasileiro põem-se numa realidade de defesa dos 

interesses do mercado, como nação que surge dependente dos interesses do capital externo e 

onde o Estado é voltado aos interesses da classe burguesa. As ações públicas sempre se 

mostraram limitadas, quando focadas na cidadania enquanto acesso universal aos direitos 

pelos sujeitos. A política social reflete o conflito entre as necessidades dos sujeitos e a 

importância política que se dá ao acúmulo do capital acima da vida humana. Assim, a 

complexificação da questão social traz consequências nefastas à vida cotidiana dos 

indivíduos, pondo em risco a continuidade da vida humana. Pois, já chegou-se num tempo 

onde administrar a barbárie é tarefa de todos, os que sofrem diretamente as agruras das 

ausências de subsistência, e os que administram a pobreza e a miséria, de modo que se 

mantenham os poderes político e econômico burgueses. 

 

Quando o presidente Lula tomou posse, em janeiro de 2003, um misto de 

confiança e desespero tomou conta do país. [...] A euforia e a confiança 
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iniciais foram sendo substituídas por indícios de perplexidade e de 

inquietação quanto à potência reformadora do novo governo. [...] [que] 

preservou não somente a política de seu antecessor como também a visão de 
que o econômico tem vida autônoma, submete tudo a si e deve ser, por isso, 

tratado com deferência. Em outros termos, o governo escolheu prolongar a 

tradicional subordinação do social e das políticas sociais aos imperativos da 

gestão econômica e do mercado, [...] persistiu “desconstruindo” o Estado, 
sem se dar conta de que tal operação entrava em contradição com seu 

propósito maior, o de reorganizar o conjunto do país. [...] o país não pode ser 

uma comunidade política digna do nome se a questão social permanecer 
intocada, mal abordada ou isolada, entregue a si própria, ao mercado ou à 

sociedade civil. Ela requer doses expressivas de determinação e de vontade 

política. Isto significa que uma assimilação inovadora da questão social terá 

de trazer consigo não apenas elevadas doses de inteligência técnica e 
inventividade, mas também uma abordagem inovadora da questão do Estado, 

ou seja, a retomada da reforma do Estado, vista agora não mais pelo viés do 

ajuste e do custo, mas por seu sentido ético-político e por sua relevância 
estratégica. (NOGUEIRA, 2005, p. 26-29). 

 

O trabalho dos Poderes do Estado tem de fortalecer as competências específicas de 

cada um e possibilitar a integração dos seus serviços, a fim de não haver a sobreposição de 

ações nem a ineficiência de um em detrimento do acúmulo de competências de outro. O 

Estado brasileiro, constituído dos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, é provocado 

pela sociedade e organiza sua atuação, por meio de leis, políticas setoriais e 

jurisdicionalizando os atos dos indivíduos ou de coletividades. A integração das 

responsabilidades de cada Poder tende a potencializar a ação do Estado frente à sociedade, 

dando respostas favoráveis aos seus membros. Mas, o que se vê é a existência de serviços 

ineficientes ou inexistentes diante das velhas e novas formas de expressões da questão social. 

Os que vivem do trabalho percebem a diminuição de postos de trabalho e/ou escassez de 

ocupações estáveis. As modalidades de contrato de trabalho são frágeis, seja por serem 

temporários ou por salários baixos; ou pelo funcionário flexível, que tem de dar conta de 

diversas tarefas. Esta realidade é favorável ao acúmulo de capital nas mãos de grupos 

monopolistas, já que a participação dos trabalhadores em lutas coletivas, por vezes, não 

assegura melhorias nas condições de trabalho. As lutas trabalhistas encerram um desafio já 

que ocorrem numa conjuntura de descredibilidade de sindicatos ou de poucos representativos 

pela via da ética e da ligação com o ideal dos trabalhadores. 

Neste cenário de Estado mínimo, diante dos direitos da sociedade civil, ainda se 

encontram muitas famílias chefiadas por mulheres e estas, por vezes, recebem menores 

salários do que os homens e possuem dificuldade de encontrar, no espaço público, creches 

para colocar seus filhos enquanto se ocupam do trabalho. Esses são alguns dos diversos 

desafios que a população brasileira vivencia e que, na contemporaneidade, os que trabalham 
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em instituições sociojurídicas terão contato ao realizarem os atendimentos em prol da 

resolução do processo judicial, em face da judicialização das demandas sociais.  

 

Esclarecendo, preliminarmente: a “judicialização” – como ação mais 

restrita – refere-se ao levar determinadas questões interpessoais, conflitos, 

demandas concretas determinadas ao Poder Judiciário, tendo como baliza a 
Lei e o Direito. Outra coisa é a “jurisdicionalização” (ou “justicialização”) 

desses conflitos conjunturais e pontuais, isto é, definir os marcos normativos 

jurídicos; colocar o enfrentamento desses casos pela via do Direito e da 
Justiça, no seu sentido amplo, ético e político e não só dogmaticamente não 

só do seu sentido legal e judicial, institucional. (NETO, 2012, p. 28, grifos 

nossos). 
 

Os servidores públicos têm de operacionalizar serviços atentos aos direitos, a partir de 

demandas sociais e assim agirem competentemente nos setores que trabalham, para que a 

técnica supere a burocracia – vista como engessamento de tarefas rotineiras sem criatividade – 

especializando o atendimento profissional diante da complexificação das demandas dos 

sujeitos que buscam o Estado. As competências institucionais devem integrar as 

especializações e ir de encontro aos limites do Estado que diariamente tendem a esvaziar sua 

responsabilidade diante da vitalidade do Direito.  

No campo sociojurídico, as equipes de trabalho interdisciplinares e as parcerias 

realizadas com profissionais que atuam nas políticas sociais, devem perseguir uma direção 

ideológica e política favorável ao Direito, em distintas esferas da vida social, como meio de 

fortalecer os sujeitos que têm o direito de exercerem a cidadania. 

 

O Direito é muito mais amplo do que a Lei. [...] O Estado – ou seja, o poder 
representando interesses hegemônicos das oligarquias – num determinado 

momento histórico, recolhe deste Direito produzido pelo povo, pela relação 

social [...], uma parcela que interessa aos interesses, desejos e necessidades 
hegemônicos, sociopolíticos, econômicos e culturais. Recolhe esta parte do 

Direito que lhe interessa e o transforma em Lei. Logo, temos o direito de 

questionar o Direito cristalizado historicamente em Lei e seu processo de 

produção e aplicação – nos termos da nossa Constituição Federal [...]. 
(NETO, 2012, p. 30-31).  

 

 As instituições do campo sociojurídico e as que operacionalizam as políticas setoriais 

– de educação, saúde, assistência social e previdência – são desafiadas pelas legislações 

sociais que pregam a cidadania a responderem as necessidades da população, sem formação 

de guetos, sem discriminação dos usuários por sua cor, raça, gênero, orientação sexual e/ou 

classe social. Indivíduos, por vezes, se encontram com suas demandas judicializadas porque 
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nas instâncias executoras do Estado alguma porta não se abriu, alguma escuta não aconteceu. 

Ou, mesmo com atendimentos recebidos na saúde, na assistência social, na educação, na 

previdência social, os sujeitos querem agilidade nos processos de atendimento e creem que 

pelo judiciário isso acontecerá. Assim, ao requererem algum direito por meio dos processos 

judiciais também expõem essas necessidades. O exercício da cidadania implica conhecimento 

do corpo institucional do Estado – por parte dos usuários, pela via do esclarecimento advindo 

dos profissionais – onde cada membro (setor) deve agir em prol da efetividade das ações dos 

Poderes estatais a partir da provocação dos sujeitos.  

 

[...] a tendência em curso de judicialização da questão social, ao transferir 
para um poder estatal, no caso o Judiciário, a responsabilidade de 

atendimento, via de regra, individual, das demandas populares – coletivas e 

estruturais, nas quais se refratam as mudanças do mundo do trabalho e as 
expressões do agravamento da questão social – ao invés de fortalecer a 

perspectiva de garantia de direitos positivados, pode contribuir para a 

desresponsabilização do Estado, sobretudo dos Poderes Legislativo e 
Executivo, com a efetivação destes direitos, através de políticas públicas. 

[...] não se trata de negar a importância ao acesso à justiça em seu sentido 

estrito. Entretanto, importa reconhecer que esta via não poderá dar conta, 

sozinha, do enfrentamento à questão social, que é histórica e estrutural, 
demandando um movimento maior que possui, junto à esfera pública, seu 

palco privilegiado de disputa. (AGUINSKY; ALENCASTRO, 2006, p. 25). 

 

Neto (2012) apresenta um exemplo onde se vê a intervenção do Estado frente ao 

direito sexual de uma criança que foi violentada. Chama à reflexão sobre o percurso deste 

sujeito em desenvolvimento, no judiciário, para a efetivação do seu direito e que, não 

necessariamente, deveria ser judicializado, e questiona até que ponto a judicialização não 

revitimiza esta criança. Apresenta um (a) infante que foi estuprado (a) por um pai ou tio:  

 

O que, na verdade, queremos é a realização, o reconhecimento e a garantia 

dos direitos fundamentais, dos seus direitos sexuais por consequência. [...] 

Na verdade, a vítima não quer somente ver aquela pessoa na cadeia, ela quer 

o ressarcimento do seu direito sob diversas formas, donde pergunto: [...]- 
Não há possibilidade de buscarmos essa reparação e concretização do 

Direito também fora do espaço judicial? Por exemplo, será que a inquirição 

judicial (depoimento ou testemunho ou declaração) desta menina ou deste 
menino é essencial para a restituição do seu direito sexual? [...] quando se 

fala que existe o direito de ser escutado/a, não se diz que ela/ele tem o direito 

de depor. Juridicializar esse tipo de relação significa garantir a esta menina 
ou a este menino o direito de ser escutado e ele poder dizer: “- Quero ser 

escutado ou não, sob a forma de depoimento e de inquirição judicial”. 

Respeite-se. (NETO, 2012, p. 34-35). 
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Os atendimentos que se realizam no judiciário acontecem diante de questões íntimas 

de sujeitos e famílias que chegaram com um histórico de tentativas de resolução sem êxito. 

Então, por mais que se tenha prazos para cumprir solicitações, para responder a metas 

institucionais, trabalhar com pessoas que retratam problemas e ausências de direitos, implica 

em considerar o ritmo, a vida, o usuário, pois as instituições têm de estar a serviço dos 

interesses sociais. Quando se colocar enquanto trabalhadores frente a um sujeito que aposta na 

atuação profissional, é pertinente a pergunta: que postura ética deve-se perseguir? Aquela que 

considera a necessidade do sujeito e que esclarece as potencialidades e limites institucionais, 

numa dada conjuntura, pois partilhar com o usuário esta realidade é fundamental.  

 

 [...] nessa fronteira com as políticas públicas sobressaem os chamados hard 

cases, na expressão de Ronald Dworkin, que pedem, para sua solução, 
argumentos firmados em paradigmas ético-políticos e em princípios 

jurídicos e firmados, além do mais na alta sensibilidade judicial e no seu 

comprometimento com os direitos humanos, com o desenvolvimento 
humano autossustentado e com a democracia [...] A efetividade dos direitos 

fundamentais do cidadão, via judicialização das suas demandas e dos 

conflitos, é possível mesmo numa democracia burguesa, neoliberal, levar a 
avanços na luta maior: Não é tudo! Mas também não é nada! (NETO, 2012, 

p. 45-46). 

 

No cotidiano de trabalho em varas privativas de assistência judiciária22, os 

profissionais que trabalham no Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública, 

seja os que têm a formação em Direito ou os da área de Serviço Social e Psicologia, se 

deparam com autos de processos que expõem uma demanda que compete ao Judiciário 

responder. Solicitações de regulamentação de guarda, separação conjugal litigiosa, interdição 

de algum parente, tutela de uma criança e/ou adolescente, pedidos de alvarás, são 

denominações de processos judiciais que diversos profissionais, com distintas funções, 

trabalharão em prol de responder aos direitos de sujeitos e famílias, e isto é competência do 

Estado em seu Poder Judiciário.  

A partir das verbalizações dos sujeitos atendidos, em prol da resolução dos processos 

que estão envolvidos, os profissionais tomam conhecimento de realidades complexas, 

contraditórias, por vezes com exclusões sociais, situações reais dos jurisdicionados que por 

trás do pedido judicial transmitem expressões da questão social.  O trabalho que considera a 

realidade social se deparará com a questão social que deve ser reconhecida como tal, 

                                                             
22 Varas Privativas de Assistência Judiciária disponibilizam a total gratuidade processual, seja referente às custas 

processuais e/ou a assistência judiciária, através dos Defensores Públicos.  
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desmistificada e enfrentada de modo institucional, já que não é um problema de ordem 

pessoal, nem construído por um sujeito, mas por uma estrutura econômica desigual.  

O desemprego, a atividade laboral temporária, ou sem direitos previdenciários; a falta 

de moradia própria, a ausência de creches, a falta de vaga em escola perto de casa, o ambiente 

inapropriado para criar os filhos pela falta de esgotamento sanitário, ou atendimento 

hospitalar que deixa margem para ausência de higiene no cuidado com o sujeito internado são 

expressões da questão social que se apresentam nos atendimentos sociojurídicos. Isto porque 

representam a fragilidade dos serviços estatais frente às necessidades da população, enquanto 

àqueles que podem pagar por serviços privados a possibilidade de resolução é mais ampla. 

 

Em grande parte o fenômeno da judicialização das políticas públicas pode 

ser compreendido a partir desta contradição que expressa, por um lado, a 
existência de uma inflação de direitos, mas que, por outro, degrada a 

proteção social. Este fenômeno tem trazido o Poder Judiciário à cena 

política, alterando a dinâmica da relação entre os Poderes. [...] (SIERRA, 
2011, p. 257). 

 

O trabalho em instituições sociojurídicas solicita dos que nelas ocupam os diversos 

cargos públicos, comprometimento com a efetividade dos direitos, reconhecendo 

comprometimento do judiciário na busca de respostas, as que cabem ao executivo e aquelas 

que serão dadas por organizações não governamentais, porque no interior do Estado não se 

encontra resolução. 

 

[...] ampliar a judicialização da realização de Direito como estratégia única 
ou prevalente é um grande e perigoso equívoco. [...] Democrático é fazer 

com que um número maior de esferas públicas não governamentais consiga 

também promover e proteger os direitos fundamentais individuais, sociais, 

coletivos e difusos, sem tentar judicializar a questão social. Democrático é 
lutar para que as políticas públicas, especialmente as políticas sociais, 

assumam esse papel de enfrentamento da questão social, com sua 

democratização na formulação, no planejamento, na coordenação, na 
execução e no controle, com sua democratização radical com a criação maior 

de interfaces entre a sociedade organizada e o Estado, [...] democrático é 

lutar para que o controle social seja realmente mais efetivo, eficaz e eficiente 
no acompanhamento, monitoramento, avaliação e correição de toda máquina 

estatal, de todos os três Poderes – Judiciário, Legislativo e Executivo. 

(NETO, 2012, p. 53).        

 

O Direito impele à luta em prol de um Estado social, responsável pelas necessidades 

sociais. Estas, sem atenção governamental, são armadilhas que alienam e retiram, por vezes, 

os indivíduos da cidadania, já que o Estado se apresenta “invisível” em algumas demandas 
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dos pobres, dos trabalhadores, dos doentes, dos presos, das crianças abrigadas, dos que não 

têm vez. O judiciário possui uma história de coerção e, consideradas as críticas à 

judicialização da questão social, precisa-se fazer com que ela sirva de despertar dos 

operadores do Direito ao enfrentamento, no cotidiano de trabalho, nas instituições 

sociojurídicas, do Estado penal, ou seja, aquele que criminaliza os indivíduos diante de atos 

cometidos em consequência da vulnerabilidade social. 

 

Reconhecendo a importância do Poder Judiciário para a garantia dos 

direitos individuais e coletivos, a discussão que ora é proposta refere-
se à responsabilidade do Estado em responder as demandas colocadas 

pela questão social, sem que haja um privilegiamento do Poder 

Judiciário, em detrimento da responsabilização inicial dos Poderes 

Legislativo e Executivo, instâncias fundamentais para a normatização, 
definição e execução de políticas públicas, que são os instrumentos de 

reconhecimento e viabilização de direitos. (AGUINSKY; 

ALENCASTRO, 2006, p. 22). 
 

Portanto, o trabalho intersetorial empreendido por instituições sociojurídicas, por meio 

da ação dos profissionais nelas inseridos que atendem à população, é um caminho de luta 

cotidiana para o alargamento dos direitos efetivados da sociedade brasileira. E por quê? 

Porque os profissionais das instituições sociojurídicas, como Conselhos Tutelares, Ministério 

Público, Defensoria e Tribunais de Justiça questionam a efetividade das legislações por meio 

do trabalho intersetorial e interdisciplinar, além das parcerias que buscam construir com os 

que implementam e executam serviços continuados das políticas sociais. Assim, o trabalho 

articulado para que não haja sobreposição de ações em prol de um atendimento mais integral 

frente às necessidades dos usuários se compromete com o alargamento da cidadania.  

A judicialização percebida nas demandas que chegam ao judiciário, em varas 

privativas de assistência judiciária, se apresenta por trás da linguagem dos autos dos 

processos. O pedido exposto no processo judicial é claramente competência do judiciário, mas 

como a família atendida é um complexo de necessidades, as ausências de respostas a direitos, 

por parte de instituições que compõem o Estado executivo são expostas nos atendimentos 

realizados pelos operadores do Direito, como o (a) juiz (a), o (a) promotor (a), o (a) defensor 

(a); e pelos (as) assistentes sociais e psicólogos (as). 

O trabalho comprometido com a ampliação da cidadania implica em reconhecer a 

organização estatal e bem executar as funções competentes ao campo sociojurídico, para 

assim não haver o empoderamento de um Poder sobre o outro e isto implicar no esvaziamento 

de atribuições do Poder Executivo. Não se deve incorrer na supervalorização dos profissionais 
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que trabalham no judiciário como se fossem os mais responsáveis pelas demandas 

judicializadas da população, por causa da ineficiência do Poder executivo do Estado.  

A discussão que se apresenta e que se mostra em aberto para novos debates é que se 

está combatendo o judiciário como espaço privilegiado de resoluções de questões pessoais, 

afetivas e coletivas.  

 No capítulo seguinte, será elucidado o denominado campo sociojurídico enquanto 

espaço de atuação profissional e de atendimento estatal, onde a demanda intersetorial que 

incorpora a judicialização da questão social é atendida. Continuar-se-á a esclarecer essa 

demanda judicial e se aproximará teoricamente das perspectivas intersetorial e interdisciplinar 

que organizam o trabalho do campo sociojurídico em prol da efetivação dos direitos sociais.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

55 
 

CAPÍTULO II 

CAMPO SOCIOJURÍDICO: INTERSETORIALIDADE E 

INTERDISCIPLINARIDADE 

 

 No presente capítulo a pretensão é caracterizar o campo de atuação profissional 

denominado sociojurídico, espaço onde a solicitação do indivíduo ao Poder Judiciário é 

transformada em processo judicial. Diversas especialidades profissionais, entre bacharéis em 

Direito, em Serviço Social, psicólogos, médicos peritos, entre outros, somam-se para efetivar 

respostas aos direitos dos cidadãos. A atuação se liga, sobremaneira, respondendo às refrações 

da questão social. 

 

As configurações assumidas pela questão social são condicionadas pela 

formação cultural brasileira, em seus traços de clientelismo, em que os 
trabalhadores foram historicamente tratados como súditos, receptores de 

benefícios e favores e não cidadãos, portadores de direitos. Mas aquelas 

configurações passam, também, pelas suas expressões singulares presentes 

na vida de cada um dos indivíduos atendidos [...] Estas situações singulares 
vivenciadas pelos indivíduos são portadoras de dimensões universais e 

particulares da questão social. [...] a questão social está aí presente nas 

diversas situações que chegam ao profissional como necessidades e 
demandas dos usuários dos serviços: na falta de atendimento às suas 

necessidades na esfera da saúde, da habitação, da assistência, nas precárias 

condições de vida das famílias, na situação dos moradores de rua, na busca 
do reconhecimento dos direitos trabalhistas e previdenciários por parte dos 

trabalhadores rurais, na violência doméstica, entre inúmeros outros 

exemplos. (IAMAMOTO, 2002, p. 31, grifos nossos). 

 

 O atendimento profissional no Judiciário acontece para sujeitos que tiveram 

seus direitos desrespeitados por outrem, ou é quem cometeu infração à liberdade e à vida de 

um sujeito quem vai ser o usuário, ou jurisdicionado. Em sua maioria, são pessoas que sofrem 

ou sofreram a ausência do Estado executor e, por isso, se encontram pedindo justiça, proteção, 

respeito, efetividade do Estado enquanto potencial provedor.  Segundo o Conselho Federal de 

Serviço Social-CFESS, o campo sociojurídico  

 

diz respeito ao conjunto de áreas em que a ação do Serviço Social articula-se 
a ações de natureza jurídica, como o sistema judiciário, o sistema 

penitenciário, o sistema de segurança, os sistemas de proteção e acolhimento 

como abrigos, internatos, conselhos de direitos, dentre outros. (CFESS, 
2004, p.10). 
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 As necessidades pela efetivação dos direitos do cidadão advêm, em sua grande 

maioria, de um elemento que as unifica: a questão social. O sujeito luta cotidianamente para 

nas diversas instituições do Estado obter respostas que diminuam sua dificuldade de viver 

socialmente e criar condições para que sua família seja assistida em seus aspectos materiais, 

afetivos e sociais. A Lei  

 

[...] generaliza e estabelece formalmente a igualdade, ainda que opere com 

desigualdades, e as legitima. É o caso especialmente de uma sociedade como 
a brasileira, que é regrada por uma minoria que detém o poder econômico, a 

concentração de renda e o poder político, o qual é reproduzido e disseminado 

pelas instituições desse campo. (FÁVERO, 2012, p.123). 
 

 Decifrar a questão social é apreender as mediações que estão conformando a 

realidade social do sujeito, de sua família, da sua cidade, de uma classe social que lhe 

imprime determinações em sua inserção na sociedade. Trabalhar no sistema judiciário implica 

reconhecer necessidades por direitos das pessoas que o buscam, ultrapassando o imediato do 

cotidiano apresentado pelo usuário e oportunizando a resposta aos seus direitos. “Na 

sociedade brasileira, ainda se luta de forma simultânea e na mesma conjuntura histórica para 

afirmar e assegurar os direitos civis, trabalhistas, políticos e sociais.” (CHUAIRI, 2001, p. 

127). 

 O campo sociojurídico é um espaço de atuação importantíssimo no que se refere ao 

compromisso ético com o usuário, e todos que nele trabalham têm de estar afinados. Não o 

enaltecimento diante de outros espaços de atuação profissional tão importante quanto. Mas 

ressaltar sua particularidade de atender sujeitos com uma carga expressiva de faltas da 

operacionalidade do Estado enquanto provedor e, por vezes, com a mesma competência de 

punir o sujeito que luta por sua cidadania, sendo Estado mais penalizador do que socializador 

de direitos efetivados. 

 É um espaço de atuação do Serviço Social que, segundo Fávero (2012), começa a ser 

discutido, em 2001, pelos profissionais, no 10º Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais-

CBAS, no Rio de Janeiro. Segue a discussão nos CBAS dos anos de 2004 e 2007. A 

finalidade era se discutir as demandas e necessidades políticas dos profissionais que 

trabalham no âmbito judiciário, nos sistemas de segurança pública e prisional; no Ministério 

Público e Defensoria Pública, entre outras instituições, como as ligadas a medidas protetivas 

da infância e juventude. Já em 2004,  
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com a realização do I Encontro Nacional de Serviço Social no Campo 

Sociojurídico em Curitiba, vai ser recomendado na agenda política que o 

Conjunto CFESS-CRESS incorpore a denominação “campo das práticas 
sociojurídicas”; [...] Os CBAS de 2001, mais os de 2004 e 2007, também 

definiram agendas políticas para esse campo e, dentre elas, destacamos a 

seção temática “Justiça, violência e segurança pública”, no 12º CBAS em 

Foz do Iguaçu (PR), em 2007, o qual reuniu temas e profissionais deste 
campo [...]: 

 -“Discutir politicamente os temas das violências, visando superar a 

fragmentação das práticas, a naturalização da barbárie, a eliminação e 
criminalização dos pobres; pensar a indissociabilidade da discussão das 

violências do projeto ético-político do serviço social; 

- promover a reflexão sobre a ampliação dos espaços de trabalho no campo 

sócio-jurídico; 
- refletir sobre o investimento no Estado Penal em detrimento do Estado 

Social, e priorizar práticas de prevenção; 

- explicitar a denominação Serviço Social no Campo Sócio-jurídico e não 
Serviço Social Sócio-jurídico; 

- compreender o estudo social e a perícia social com objetivos de efetivação 

de direitos- avançar na sua construção interdisciplinar e na relação teoria x 
prática; 

- “Lutar e agilizar gestões para consolidação da rede nacional de proteção 

social (Creas).” (AGENDA, 12º CBAS, 2007).” (FÁVERO, 2012, p. 123-

124, grifos nossos).         
 

O estudo continuado tanto individual quanto coletivo diante da realidade social que 

se apresenta no espaço de atuação profissional proporciona melhor atendimento aos sujeitos e 

compreender que as ineficiências advêm também dos limites impostos pela ação institucional. 

As necessidades humanas se apresentam de modo diverso, o que pede daqueles profissionais 

empenhados pela efetivação do direito uma dupla tarefa: “tomar ciência do campo largo de 

legislações que os corporifica e pesquisar acerca da rede de instituições que lidam com a 

política social em suas setorizações para otimizar o sujeito a ir ao encontro destas quando sua 

realidade lhe solicitar.” (FREITAS, 2009, p. 14). 

 O campo sociojurídico imprime uma possibilidade de viabilizar acesso a 

respostas sentidas e vividas como inalcançáveis ao cidadão, tamanho é o desgaste dessa 

situação de ausência de direitos. Isto porque dentro do âmbito judiciário não se trabalha uma 

política específica de Estado, mas seu fim é possibilitar aos jurisdicionados o acesso aos 

direitos, o que impõe a intersetorialidade ao desafio de levar os profissionais e instituições do 

campo sociojurídico ao esclarecimento dos sujeitos atendidos, para que construam a cidadania 

em seu cotidiano e no interior do Estado.   

 

O acesso à justiça apresenta duas finalidades básicas: primeira é que os 

sujeitos podem reivindicar seus direitos e buscar a solução de seus 

problemas sob o patrocínio e a proteção do Estado e, portanto, o sistema 
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jurídico deve produzir resultados que sejam individual e socialmente justos; 

e a segunda corresponde ao fim último do sistema jurídico no Estado 

Democrático de Direito, que é o de garantir o acesso à justiça igualmente a 
todos. (CHUAIRI, 2001, p.127). 

 

 Contemporaneamente, continuam os avanços e surgimento de outros desafios para o 

campo sociojurídico, já que  

 

estamos vivendo num tempo em que o Estado penal avança sobre o Estado 

social, em que a judicialização das expressões da questão social e de 

conflitos intrafamiliares se intensificam, o que podemos observar por meio 
de legislações aprovadas e projetos de leis em andamento, tais como: o toque 

de recolher, a reparação por abandono afetivo, a castração química para 

autores de violência sexual, a denominada síndrome de alienação parental e 
a própria lei de adoção já aprovada. (FÁVERO, 2012, p. 128). 

 

A vida particular das pessoas, quando exposta no âmbito do judiciário, possibilita o 

reconhecimento de situações íntimas, até então reservadas apenas à família e/ou à 

comunidade. Uma vez exposta, resguardado o sigilo, será matéria de estudo investigativo e 

intervenção de operadores da legislação. Daí saem novas diretivas legais que impactarão na 

vida das famílias brasileiras na sociedade.  

Qual o problema que aqui se apresenta? Se for verdade que o judiciário tem a 

obrigação de vitalizar o direito, também é verdade que ele serve de “vigilante” da efetiva 

execução dos serviços pelo Poder executivo do Estado. Só que no cenário de Estado 

ineficiente para a população, do seu descompromisso enquanto promotor de ações públicas 

universais, potencializadoras das famílias enquanto provedoras da reprodução dos seus 

membros, pode-se assistir ao empoderamento do Estado penal. Criminalizar os sujeitos que 

outrora não obtiveram respostas aos seus direitos e que agora pagarão pelos seus atos ilícitos 

como “desviantes” da ordem estatal, eis o problema que se apresenta de modos diversos na 

sociedade. 

 

[...] sob os marcos da lógica que coaduna o aspecto econômico com uma 

ideologia específica, ou seja, coaduna reestruturação produtiva e 
neoliberalismo, o que se observa, são condições de precarização da vida das 

populações, em nosso caso a brasileira. São pessoas que estão com suas 

vidas expostas, sem proteção social, com a miséria banalizada no meio da 
rua. O simples fato de existirmos é uma ameaça, gera a possibilidade de que 

se sofra algum tipo de agressão. [...] É necessário, portanto, nos darmos 

conta disso, de alguma forma. São populações inteiras sem trabalho. [...] o 

que era visto como a possibilidade de resposta a isso – as políticas sociais –
passou na contemporaneidade a ser considerado como algo indevido. Ou 
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seja, aquilo que era ao menos solução parcial passou a ser visto como 

problema. Então, os/as trabalhadores/as e as políticas sociais foram 

considerados os problemas, face às questões relativas à queda da taxa de 
lucro no mundo capitalista. [...] Dessa maneira, em vez de política social, a 

solução para a sociedade moderna torna-se a ampliação do mercado e a 

penalidade neoliberal. [...] Diz-se que, ao lado da mão invisível do mercado, 

encontra-se também o punho de ferro do Estado. Essas são questões que vão 
repercutir diretamente nas nossas condições de trabalho, inclusive como 

trabalhadores/as, porque não podemos perder de vista que somos 

trabalhadores/as assalariados/as e, por conseguinte, temos limites (e 
possibilidades) que também são postos frente a essa realidade do trabalho 

assalariado. (FORTI, 2012, p. 85-87). 

 

 Estudar a intersetorialidade no campo sociojurídico, como o judiciário conduz seus 

serviços em favor da efetivação dos direitos dos que o provocam é imprescindível num tempo 

de luta por não perder legislações que favorecem o coletivo de trabalhadores. Por isso, todas 

as mudanças capturadas – via leituras de livros, de artigos e pelo site do Tribunal de Justiça 

do estado de Sergipe – promoverão o amadurecimento sobre a constituição do campo 

sociojurídico, as demandas que se mantêm e as novas que trazem desafios. 

 A função do judiciário por efetivar direitos vai além das instituições que nutrem este 

campo sociojurídico. O campo das políticas públicas23, inserido no Estado, é lócus de 

especialistas que operacionalizam serviços nas áreas de saúde, previdência, assistência social, 

tripé da seguridade social brasileira, dentre outras, para alargar o acesso de direitos da 

população. Freitas (2009) informa que “[...] as políticas sociais, no Estado burguês, não são 

elaboradas para lidar com a totalidade da questão social, mas para atender ao indivíduo 

fragmentando sua realidade de sujeito inserido na sociedade.” (p. 14). Assim, o sujeito 

percebe que seu atendimento acontece em diversas instituições, com processos de 

atendimento distintos, nem sempre acontecendo a facilidade de conclusão do atendimento. 

Acontece isto, por exemplo, nas áreas da previdência social, da saúde onde se precisa 

compreender em que nível a demanda se inscreve, e que documentos e procedimentos 

precisa-se ter e realizar. Netto (2001) afirma que  

 

as seqüelas da “questão social” são recortadas como problemáticas 
particulares (o desemprego, a fome, a carência habitacional, o acidente de 

trabalho, a falta de escolas, a incapacidade física etc.) e assim enfrentadas. 

[...] a “questão social” é atacada nas suas refrações, nas suas seqüelas 
apreendidas como problemáticas cuja natureza totalizante, se assumida 

                                                             
23  “A Constituição Federal institui [...] as políticas públicas. Estas são, por isso, políticas de Estado, 

porque expressamente previstas no texto constitucional. Constituem, portanto, a unidade da sociedade civil, 

política e juridicamente organizada, dotada de soberania e, internamente de autonomia.” (SIMÕES, 2008, p. 42). 
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conseqüentemente, impediria a intervenção (NETTO, 2001, p. 32, grifos do 

autor).  

 

Assistimos essa organização fragmentada dos serviços estatais historicamente. O 

desafio é gerar a comunicação entre os serviços públicos setoriais para que o sujeito usuário 

tenha, nas instituições, respostas mais efetivas diante das suas necessidades e conquiste mais 

qualidade de vida. 

 

[...] o Estado é um recurso técnico e ético da reforma social: fornece-lhe 

base operacional e ao mesmo tempo funciona como seu principal agente. A 

mudança intencional não tem, portanto, como se processar se não trouxer 
consigo uma ideia de Estado ativo. [...] Não pode haver Estado democrático 

que se afirme sem cidadania ativa e sociedade participante, mas a ausência 

de Estado reduz o social a mero mundo de interesses, a território de caça do 
mercado. O social que perde a conexão com um Estado ou o reduz à 

subalternidade expressa apenas um mercado desvinculado de qualquer ideia 

republicana, ou seja, é um espaço de interesses autonomizados, mas não de 

direitos. (NOGUEIRA, 2005, p. 33-34, grifos do autor). 
 

O diálogo entre setores de uma mesma instituição ou entre instituições distintas 

precisa acontecer no campo sociojurídico, não por escolha individual dos seus profissionais, 

mas porque a demanda que é posta pelos usuários é intersetorial. Apresenta-se rica de 

refrações da questão social que se apresentam no âmbito sociojurídico sem refletir a sua 

totalidade.  

 

A lógica intersetorial surge então como forma de dinamizar a relação do 

governo com o cidadão, considerando as demandas em sua totalidade e 
buscando resultados que promovam o desenvolvimento social e a inclusão 

de grupos discriminados na sociedade. (CKAGNAZAROFF; MELO, 2009, 

p. 5).  
 

A instituição Tribunal de Justiça é representante do sistema judiciário e os 

profissionais que nele exercem suas diversas funções comunicam-se intersetorialmente com o 

Ministério Público e com a Defensoria Pública. Desta maneira, otimizam-se serviços para as 

pessoas que dão entrada em processos judiciais, na procura de se resolver diversos litígios e/ 

ou apenas legalizar situações do seu cotidiano pessoal e familiar. 

A luta pela efetivação dos direitos na vida da população demanda um movimento 

social dos homens e mulheres em busca de reconhecer que espaços do Estado apresentam 

respostas às suas necessidades cotidianas. Neste movimento, cabe refletir sobre o porquê, em 

muitos casos, se alarga a distância entre a existência de direitos e sua efetivação.   
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Conhecer direitos implica não só em conhecer as leis, a norma jurídica, mas, 
também, tudo que engloba os sistemas políticos, econômicos e sociais de 

uma dada sociedade, seu modo de organização e articulação na luta, 

conquista e preservação de direitos. Neste contexto, o acesso à educação é de 
suma importância na sociedade brasileira. (CHUAIRI, 2001, p. 136). 

 

Considerar o campo sociojurídico como o espaço da efetivação do direito do 

jurisdicionado e para além deste campo, a competência das políticas de Estado implica 

reconhecer a intersetorialidade como elemento precípuo para o alargamento da cidadania.  

 

[...] É preciso articular nossa reflexão e nossa prática com outras categorias 

profissionais, conhecer suas estratégias, estabelecer alianças, criar vínculos; 

é preciso sair do nosso nicho profissional e levar em conta que os espaços 
profissionais são plásticos, movem-se, alteram-se, ampliam-se e, também, 

definham, se os seus protagonistas não dispõem de inventiva e criatividade. 

(NETTO, 1998 apud FÁVERO, 2012, p. 131).  

 

 Para dialogar com esta perspectiva, aproxima-se da existência dos direitos civis, 

políticos e sociais. A história afirma que na Inglaterra houve o surgimento dos direitos civis e 

políticos, produto da luta da classe burguesa contra o poder do rei e do absolutismo, e sua 

expansão para o mundo a partir da defesa destes na França. Posteriormente é que surgiram os 

direitos sociais alicerçados por aqueles. “[...] os direitos civis foram conquistas efetivadas no 

século XVIII; os direitos políticos, no século XIX, enquanto os direitos sociais são conquistas 

realizadas no século XX”. (MARSHALL, 1967 apud COUTO, 2006, p.33). 

Já no Brasil, colonizado por Portugal, direitos foram negados para uma população que 

vivia como escrava, dependente, sem reconhecer seu direito de ter direitos, num cotidiano 

com incipiente participação política dos trabalhadores. No final do século XIX, era-se ex-

escravos sem reconhecer qual seria a nova identidade, pois estavam caídos na lacuna de 

ausência da escravidão formal e na formalidade da exclusão social. 

 

“É possível inferir, pela longa trajetória que os homens cumpriram para ver 

garantidos seus direitos na sua relação com a sociedade e o Estado, que a 
garantia desses direitos é produto de fortes embates com os interesses 

diversos que compõem essa sociedade.” (COUTO, 2006, p. 56). 

 

No período das décadas de 1930 a 1964, o Brasil experienciou governos clientelistas, 

paternalistas com ações sociais incipientes, ou não universais, distantes da esfera do direito. 

Posteriormente, viveu-se um momento de ditadura política, onde os direitos civis e políticos 
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estiveram ausentes e/ou desrespeitados, enquanto assistia-se a uma crescente extensão das 

instituições sociais. Estas tinham a finalidade de controlar socialmente aqueles que fossem 

alcançados por suas ações.  

Na década de 1980, viveu-se um despertar, pois foi “pródiga em movimentos sociais e 

em participação da sociedade, organizando-se por meio de entidades, organizações não-

governamentais (ONGs) e sindicatos para participarem do movimento pré-Constituinte.” 

(COUTO, 2006, p. 137), o que culminou na primeira constituição brasileira cidadã, em 1988. 

O campo dos direitos está escrito como leis a serem vividas pelos brasileiros cidadãos 

num cenário de retração do Estado comprometido com o corte nos gastos sociais.  

 

A orientação de recorte neoliberal tem sido encaminhada no sentido da 

desregulamentação, buscando não só desonerar o Estado e o mercado dos 
efeitos das desigualdades sociais, mas também os sistemas jurídicos formais 

do apelo da população empobrecida, que transitaria, assim, da órbita do 

direito formal para a órbita da filantropia. (COUTO, 2006, p. 57). 
 

O Estado enquanto poder está se retraindo das obrigações diante da população. 

Denota-se que ser atendido pelos direitos requer processo de reconhecimento do seu campo 

largo, descoberta de qual instituição do Estado é competente para seu oferecimento e que 

estratégias se precisam realizar para acessá-lo. Alguns direitos são acessados diretamente no 

campo sociojurídico, promovendo na vida do usuário a prática da democracia participativa. 

Grinover (1992 apud CHUAIRI, 2001, p. 128) informa o movimento desta: 

 

A primeira é a participação na própria administração da Justiça que se 

desdobra em um instrumento de garantia, de controle e de transformação em 

si mesma, respondendo a exigências de legitimação democrática do 
exercício da jurisdição e de instâncias prementes de educação cívica. A 

segunda é a participação mediante o processo, que se faz exatamente pela 

própria utilização do processo como veículo de participação democrática. 
Ela se concretiza [...] exatamente pela efetiva prestação da assistência 

jurídica e pelos esquemas mais abertos da legitimação para agir. 

 

Nestes esquemas mais abertos de legitimação para agir, junto ao usuário, se insere a 

prática da intersetorialidade no campo sociojurídico. Diversas são as áreas que a utilizam 

quando têm por objetivo o alcance do direito pelo cidadão, já que 

 

ao abordar os problemas sociais de maneira integrada, no espaço social onde 

se manifestam, considerando os diversos atores sociais envolvidos como 

sujeitos do processo, coloca-se como necessária a descentralização como 
também a intersetorialidade. (JUNQUEIRA, 2009, p.1). 
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O trabalho profissional que tem como proposta agir na totalidade do sujeito implica 

num diálogo interdisciplinar e intersetorial. Pesquisar a intersetorialidade é ter a possibilidade 

de melhor compreendê-la, reconhecer seu significado e sua importância. E, assim, verificar 

sua dinâmica no processo de trabalho das instituições do denominado campo sociojurídico 

onde bacharéis de Direito, de Serviço Social, da Psicologia, entre outras, se veem inseridos. 

Para tanto, parte-se de textos encontrados por meio de pesquisa em bases de dados, 

como scielo e domínio público; da pesquisa em números das revistas Katálises (eletrônica) e 

Serviço Social e Sociedade (impressa), além de autores referenciados nos artigos que se teve 

acesso, ao se reportarem à intersetorialidade. A partir dessa busca, chegou-se aos artigos dos 

seguintes autores: Bidarra (2009); Ckagnazaroff e Melo (2009); Nobre (2009); Colliselli et. 

al. (2009); Badia e Fernandez (2009); Paula et. al. (2009); Bronzo e Veiga (2007); Inojosa 

(2006); Sposati (2006); Junqueira (2005) e Bourguignon (2001). 

O diálogo com os escritos de diversos autores sobre a intersetorialidade objetivou 

perceber como eles significam esta perspectiva, analisando-a em diversas áreas de políticas 

sociais. Dentre os modos de apresentá-la, a intersetorialidade é vista como modelo de gestão 

que deve vir combinado com a setorialidade das políticas sociais, em prol do atendimento das 

necessidades dos sujeitos que buscam respostas nas instituições estatais. Segundo Sposati 

(2006), tem-se de questionar sobre o porquê vem se optando pela intersetorialidade como 

modelo de gestão e aponta um caminho a partir de sua experiência na gestão pública na 

cidade de São Paulo. 

 

[...] O modelo de gestão intersetorial têm se mostrado mais factível quando 
combinado à descentralização territorial. Trata-se, no caso, da 

intersetorialidade construída para a integração e/ou complementação de uma 

ação em rede em determinada área físico-territorial de abrangência. [...] A 

descentralização sempre traz uma nova forma de aproximação entre decisão-
realidade e, com isto, maior possibilidade de presença democrática dos 

cidadãos e da execução do controle social nas ações do Estado. (SPOSATI, 

2006, p. 135). 
 

Detendo-se à primeira parte desta afirmação, e considerando a experiência numa 

instituição judiciária, encontrou-se no território de trabalho, distintas instituições do Estado 

que oferecem serviços das políticas setoriais para um mesmo sujeito e/ou uma mesma família. 

O fórum, unidade jurisdicional descentralizada, representa o Poder Judiciário que se aproxima 

de uma dada área que congrega diversos bairros, com o objetivo de facilitar o acesso da 

população à justiça. 
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O fato de o Tribunal de Justiça encontrar-se descentralizado, por meio dos fóruns 

integrados, fortalece a possibilidade da intersetorialidade em sua atividade ou gestão de dois 

modos. O primeiro é a intersetorialidade entre as instituições presentes nos fóruns integrados 

(Tribunal, Defensoria, Ministério Público, cartórios extrajudiciais) e o segundo modo é pelo 

fato de os funcionários trabalharem ao redor de uma rede socioassistencial, conhecida e 

acessada pelos sujeitos que procuram a justiça. E, como a função jurídica é uma dentre outras 

do Estado, como a do Poder Executivo, buscada pelos sujeitos de uma dada comunidade, os 

profissionais da justiça remetem os usuários a buscarem respostas que complementem a 

efetivação dos seus direitos. Isto pode ocorrer enquanto a ação judicial está tramitando para 

haver a maior completude da resolução das necessidades de um usuário, a partir de serviços 

das políticas setoriais. Para que haja um melhor atendimento do usuário das instituições 

públicas, os profissionais que nelas implementam os serviços judiciários e os das políticas 

setoriais, devem reconhecer e considerar que 

 

[...] para atuar em redes é necessário que as práticas profissionais e políticas 
possam contar com alguns recursos, como:  

 domínios de conhecimentos como atributo de autoridade, e 

não de autoritarismo; 

 disponibilidade para dialogar reiteradamente e buscar 

construir um convencimento favorável à alternativa pretendida; 

 disposição para disputar/negociar o sentido a ser 
empreendido pela ação. (BIDARRA, 2009, p. 494). 

 

Por esta interpretação, a intersetorialidade se constrói para interligar ações da saúde 

(seja ela básica ou especializada), da previdência social, da educação, da assistência social– 

dentre outros serviços sociais que estão situados em determinado território de uma cidade – 

aos serviços que são oferecidos por instituições sociojurídicas que buscam efetivar o direito 

dos sujeitos que acessam estas instituições. A complementaridade e a interligação de ações 

setoriais com as do âmbito judiciário promovem respostas, por vezes, mais adequadas às 

demandas da população.  

 

A relação setorialidade/intersetorialidade é uma construção contínua. É 
preciso combinar as duas dimensões, setorial e intersetorial, com dever de 

Estado e direito de cidadania. [...] é necessário que a intersetorialidade 

sempre seja corretiva de irracionalidades (entre pessoal, funções ou gastos 
sobrepostos). Portanto, é ela um mecanismo racionalizador da ação. A 

intersetorialidade enquanto convergência é uma estratégia de gestão 

institucional. Nesse sentido, pode trazer mais qualidade por permitir 

ultrapassar limites que, a princípio, ocorreriam na abordagem somente 
setorial. (SPOSATI, 2006, p. 138). 
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A comunicação dos profissionais se apresenta como elo das instituições onde 

trabalham, e daí ocorre o melhor entendimento do sujeito enquanto um todo integrado que, 

por vezes, vem sendo atendido, ao mesmo tempo, por mais de um profissional em distintas 

instituições. A potencialidade está em valorizar a especialidade de cada profissional, de cada 

política setorial, para, a partir disso, reconhecer a importância do diálogo entre os saberes 

especializados.  

Aqui foi visto a pertinência de situar a interdisciplinaridade no processo de trabalho 

intersetorial que ocorre entre as instituições Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, 

Ministério Público com as políticas sociais da saúde, assistência social e educação, por 

exemplo. Para tanto, se trouxe uma reflexão realizada por Almeida e Melo (1999), partindo de 

três tendências do que é a interdisciplinaridade, cada uma com diferentes objetivos, 

interligados a grupos distintos de estudiosos do tema: “[...] os pioneiros (interdisciplinaridade 

para um conhecimento mais completo); os críticos da primeira tendência (fetiche da pan-

interdisciplinaridade) e os teóricos da complexidade (interdisciplinaridade como resposta aos 

objetos complexos).” (ALMEIDA; MELO, 1999, p. 228). 

A importância de compreendermos o significado da interdisciplinaridade, partindo de 

um estudo teórico, por meio de leituras investigativas, é afirmar ao leitor com qual dessas 

tendências o trabalho se identifica, considerando a defesa ético-política que se empreende no 

cotidiano de estudo enquanto profissional de Serviço Social. 

 

[...] Os teóricos desta primeira tendência – a interdisciplinaridade para um 

conhecimento mais completo–, sob a égide ainda ditatorial da transição 

política brasileira dos anos 70/80, ambicionavam em vários âmbitos como a 

saúde e a educação, rebelar-se contra os estragos proporcionados pelo 
sistema de créditos das universidades, caracterizado pela fragmentação dos 

saberes em diferentes profissões e que contribuía para uma formação 

estanque e acéfala. Surge, naquela época, a ideia do educador 
interdisciplinar, cujo maior compromisso era com a elaboração de uma 

teoria geral da cultura capaz de integrar todos os saberes em vista do fazer, 

dentro do conjunto da envergadura do espírito e do sentido da totalidade 

humana (Japiassu, 1992, p. 86). [...] A compreensão de interdisciplinaridade 
formulada por esta tendência é mais uma atitude de espírito que se vive, 

feita de curiosidade, acerca das relações existentes entre as coisas e que 

escapam à observação comum (JAPIASSU, 1992, p. 89 apud ALMEIDA; 
MELO, 1999, p. 228, grifos nossos). 

 

A organização do ensino universitário brasileiro, no período ditatorial, em sistema de 

créditos, e que ainda persiste nas universidades públicas brasileiras, promoveu a divisão de 
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saberes, com a finalidade de impedir o conhecimento crítico e democrático, indo de encontro 

às organizações coletivas. O ponto de fragilidade dessa tendência foi ter considerado como 

ponto de partida para a construção da interdisciplinaridade a vontade do sujeito pesquisador, 

descolada das condições reais dadas, por vezes, contrárias ao entrelaçamento intencional das 

disciplinas da Ciência. A segunda tendência, a qual explica a origem da interdisciplinaridade, 

vai de encontro a esta primeira: 

 

[...] se para autores como Minayo (1994), Japiassu (1976), Martins de Sá 

(1995), a necessidade de integração das disciplinas é uma exigência do 
percurso reflexivo de qualquer pesquisador, hoje já existem substanciais 

críticas às ideias de Japiassu. Uma delas é a hipertrofia da decisão do 

pesquisador/técnico [...] que valeu a classificação de suas ideias por Frigotto 

(1995) e outros (Jantsch; Bianchetti, 1995), de filosofia do sujeito. [...] A 
contribuição de Frigotto (1995), ao lado de outras, foi entendida por nós, 

como crítica ao fetiche da pan-interdisciplinaridade. Tais autores dão uma 

importante contribuição à discussão da interdisciplinaridade, ao vincularem 
as características do modo de produção científica ao modo de produção 

capitalista como um todo. [...] denunciam o fetiche da pan-

interdisciplinaridade caracterizado por uma constante argumentação em 

favor da interdisciplinaridade, sem a realização da necessária reconstrução 
histórica, e fazendo dela uma panacéia para o combate a todos os males do 

campo científico (Minayo, 1994, p. 43). Esse fetiche seria o responsável pela 

nossa ignorância de que o desafio da integração dos saberes não é só teórico-
conceitual-epistemológico, mas também é ético-político, econômico e 

cultural, e depende da luta simultânea em todos esses planos. [...]24 

 

A riqueza dessa segunda tendência é considerar a construção da interdisciplinaridade 

como um empenho teórico e técnico, com direção política, ética, econômica e cultural bem 

definida por um conjunto de profissionais, para combater a fragmentação do saber, num 

cenário de disputa de interesses constantes por estar numa sociedade capitalista, onde valores 

do capital e do trabalho se chocam cotidianamente nos diversos espaços institucionais. Por 

fim, os autores da terceira tendência que explica a interdisciplinaridade, defendem a 

transdisciplinaridade: 

 

Entre eles, destacamos Almeida Filho (1997), Garcia (1994), Morin 

(1990;1998) Funtowicz e Ravets (1994; 1997). De forma semelhante às 
outras tendências, a integração das disciplinas é descrita como necessária 

para abrir a ciência a questionamentos mais globais e fundamentais. Seria 

                                                             
24 ALMEIDA, G. E. S. de; MELO, A. I. S. C. de. Interdisciplinaridade: possibilidades e desafios para o 

trabalho profissional. In: Capacitação em Serviço Social e Política Social. Módulo 2. Reprodução Social, 

Trabalho e Serviço Social. CEAD, UnB, Brasília:1999. p. 229, grifos das autoras. 
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necessário resolver os problemas globais que a ciência gerou com sua 

excessiva fragmentação. (ALMEIDA; MELO, 1999, p. 230). 

 

Nesta última tendência da interdisciplinaridade, o objeto primeiro para se atuar são os 

grandes problemas da humanidade. O trabalho referir-se-á à segunda tendência que parte da 

análise histórica e conjuntural do objeto a ser trabalhado para avaliar a pertinência e 

possibilidade de construção de um trabalho interdisciplinar. É o objeto de estudo de uma 

equipe de profissionais que apontará a direção da ação de trabalho.  

 

Vê-se, portanto, que nem todo trabalho em parceria é interdisciplinar, pois é 

razoavelmente aceitável que o desenvolvimento de trabalhos dessa ordem de 

complexidade não seja algo que se faça em curto espaço de tempo e à revelia 

de outros condicionantes. É perfeitamente normal que dois ou mais 
profissionais trabalhem de forma cordial, permeada por diálogos ocasionais 

sobre o conteúdo do trabalho de ambos, sem que façam disso um 

empreendimento interdisciplinar. Neste caso, estariam desenvolvendo uma 
parceria sobre um mesmo espaço profissional, onde diferentes ângulos de 

intervenção são produzidos, sem que uma proposta comum seja 

sistematizada. (ALMEIDA; MELO, 1999, p. 236). 

 

No Tribunal de Justiça, onde no fórum situam-se além dos setores internos dessa 

instituição, a Defensoria Pública e o Ministério Público, por meio da presença de defensores 

públicos, promotores de justiça e analistas e técnicos das duas instituições, a interação dos 

profissionais ocorre por meio de uma proposta comum que é a resolução do processo judicial. 

Este é o liame entre os profissionais de distintas funções, que podem possuir formação técnica 

igual ou distinta. Isto porque muitos têm a formação de bacharéis em Direito, mas atuam em 

funções distintas: uns juízes, outros promotores de justiça, outros defensores, outros analistas 

judiciários, etc. O trabalho, por vezes, acontece sem que haja um único encontro pessoal entre 

os profissionais, sem parceria, mas se caracteriza como um trabalho intersetorial e 

interdisciplinar. Contudo, afirma-se que pode acontecer parceria entre profissionais de 

Serviço Social, Psicologia e Direito, mas esta não é condição para o trabalho intersetorial e 

interdisciplinar que a demanda do usuário solicita a estas instituições. 

A intersetorialidade deve ser o mecanismo de garantir ações complementares e não 

paralelas, deve despertar os envolvidos para a luta contínua pela democratização do Estado e 

cidadania, começando no cotidiano dos brasileiros. 

 

Na busca de atender às demandas sociais de um coletivo de cidadãos, a 
intersetorialidade se processa em meio às políticas públicas (como áreas de 

defesa de direitos) e está necessariamente relacionada à prática, ou seja, ao 
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enfrentamento de problemas reais. Pressupõe a articulação entre sujeitos de 

setores sociais diversos para enfrentar problemas complexos e constitui-se 

numa nova forma de trabalhar, de governar e de construir políticas públicas, 
que possibilite a superação da fragmentação dos conhecimentos e das 

estruturas sociais a fim de produzir efeitos mais significativos na 

resolutividade desses problemas. (COLLISELLI, 2009, p. 268). 

 

A intersetorialidade deve agregar os profissionais envolvidos numa discussão profícua 

a partir da realidade do sujeito atendido. Ao homem/mulher que busca seu direito efetivado, 

cabe um retorno destes profissionais que o atenderam sobre a percepção de sua necessidade e 

do que lhe é de direito, além do que ele (a) terá efetivado no Estado. Também se abre espaço 

para a luta da responsabilização do Estado quando se detectar serviços ineficientes e/ou 

inexistentes diante da necessidade dos homens e mulheres.  

O trabalho tem de estar comprometido com a realidade de quem é usuário da 

instituição empregadora e o profissional deve estar ciente da função social dessa instituição. 

Esta tarefa envolve o profissional a reconhecer o território que fica no entorno do setor que 

trabalha, porque é dele que virão os sujeitos à procura de respostas aos seus direitos e 

certamente buscarão comprometimento dos que o atendem. O espaço onde os sujeitos moram, 

trabalham, estudam, vivenciam seus conflitos pessoais e coletivos retrata o usuário, porque 

este é sujeito social, adquire características de seu meio social. É pertinente não ser apenas 

ouvinte do usuário, mas interagir competentemente com sua realidade. 

 

[...] o território não é só a geografia do córrego, do beira-rio ou do morro que 

desliza. Mas do que isso, é a topografia gerada pelas ações do Estado, do 

mercado, da sociedade. Topografia de relações culturais, sociais, econômicas 
e políticas, de ocupação dos lugares, de distribuição de serviços, de acessos, 

de viabilidade de viver o cotidiano face ao modo de inserção de cada um no 

processo produtivo. (SPOSATI, 2006, p. 138). 

 

O reconhecimento do tipo de habitação, da constituição familiar, da escolaridade de 

cada membro familiar, de quantos são adultos, jovens e crianças; se é a mulher, o homem ou o 

casal quem chefia a família; quantos membros familiares estão ocupados remuneradamente; 

se os serviços são recebidos pelo setor público ou privado; se há acesso aos serviços públicos 

perto da residência, caracteriza o reconhecimento do território do jurisdicionado. Apropriar-se 

do território é desvendar as mediações que constroem a realidade, buscando o conhecimento 

dos elementos essenciais do território que se forma pelo cotidiano de mulheres, homens, 

jovens e idosos; e isto vai impactar no atendimento às reais necessidades dos usuários. 
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Por vezes, o primeiro contato com as características de um dado território é através de 

um membro, do usuário, e este, por meio da linguagem falada, gestual, da vestimenta, 

apresenta quem é, de onde veio, o que representa. Não fala-se aqui de criar estereótipos, mas 

do comprometimento do profissional com este sujeito de direitos que deve ter sua linguagem 

percebida como mediação que informa e aproxima da realidade a ser reconhecida e trabalhada 

pelos serviços institucionais. Assim, 

 

[...] o profissional deve “traduzir” o significado de algumas palavras, 

especialmente nos linguajares ou nas gírias da língua, os quais identificam o 
grupo social ou de referência no qual o usuário está inserido. Todas as 

linguagens fazem parte do processo comunicativo e dão indícios importantes 

para o profissional. [...] Respeitar o usuário não é torná-lo “amiguinho”, mas 

manter uma relação de trabalho que perpassa pelo respeito àquele que 
chegou à instituição para ser atendido por um profissional. (MAGALHÃES, 

2011, p. 27). 

 

Uma das competências do profissional é buscar dialogar com o usuário, capturando 

nele sua história, sua inserção socioeconômica e política em seu território, reconhecer os 

motivos que o levaram a instituição de atendimento. O primeiro passo é dar significado 

profissional à cotidianidade dos sujeitos atendidos e desvendar a linguagem falada e os 

elementos exteriores do usuário com o respeito, a ética, o compromisso com a população que 

se trabalha. O trabalho intersetorial implica no reconhecimento da complexidade da vida do 

usuário e, por isso, comprometer-se com a interação dos serviços estatais em prol das 

necessidades dos sujeitos atendidos. 

 

A intersetorialidade desenvolve um saber resultante da integração ou das 

áreas de contato. O que a move, sob o princípio da convergência, é o pacto 
de uma ação coletiva, integrada para um objetivo. Ela causa mudanças na 

cultura da gestão e na cultura dos agentes institucionais. A ideia de pacto de 

gestão vai além da solução de problemas ou do aumento da capacidade de 
resolução. Produz uma nova inteligência institucional, um novo domínio da 

realidade e traz o debate da inovação, superando o modelo da resposta pronta 

e única. (SPOSATI, 2006, p. 140). 

 

O desafio é que a intersetorialidade seja uma conjunção institucional e interdisciplinar, 

que advenha da gestão institucional, dinamizada pelos profissionais de distintas áreas de 

conhecimento. Este modo de gestão deve mesmo construir uma nova inteligência que surja da 

necessidade do usuário e que se desenvolva e amadureça através do entrelaçamento das 

competências e funções profissionais.  
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[...] a interdisciplinaridade encontra seus limites no processo histórico que 

condiciona nossas vidas e impõe barreiras, inclusive na nossa capacidade de 

imaginar possibilidades de integração. O horizonte que imaginamos, orbita 
em relações menos autoritárias, em hierarquias menos rígidas e limitadoras 

da expressão crítica e criativa entre os profissionais. Ainda que tal plano de 

vôo traga em si suas doses de utopia, orbita ainda em relações de trabalho 

nas quais condições objetivas para o desenvolvimento das ações existam: 
compatibilidades temporais entre os vários profissionais, jornada de trabalho 

que permita ter tempo para a autocrítica e a elaboração teórica, recursos 

materiais/humanos em número satisfatório, etc. Orbita sobre uma relação 
com a população abordada de complementaridade e não de exclusão. 

(ALMEIDA; MELO, 1999, p. 236). 

 

O trabalho junto às varas privativas de assistência judiciária se realiza com uma 

população caracterizada como de baixa renda, que possui processo judicial junto à 5ª ou 6ª 

vara. Alguns processos judiciais não existem motivados por litígio, são, por exemplo, os 

processos de regularização de guarda (de algum infante ou adolescente), onde o infante é 

órfão e quem cuida do mesmo quer regularizar a situação fática. Ou, quando os responsáveis 

legais (genitor ou genitora) e de cuidado (avó, tia, irmã) pelo infante procuram a justiça para 

legalizar uma situação que já existe no cotidiano familiar. Mas, parte expressiva dos processos 

judiciais expressam conflitos entre sujeitos, representam complexas expressões da questão 

social. O cuidado que os profissionais têm de ter é não conduzirem o processo judicial como 

um espaço sem vida, sem sujeitos, e, por causa da grande demanda do judiciário, fazer do 

trabalho interdisciplinar apenas uma utopia.  

O desafio que se apresenta para uma atuação profissional interdisciplinar e 

intersetorial é fazer da competência dos distintos especialistas envolvidos no processo judicial 

a efetiva execução de sua função. A ida do processo judicial para outro setor e para outro 

profissional deve acontecer não porque não se encontrou resolução, por falta de tempo dada a 

grande demanda, ou cansaço, mas porque não cabe mais à referida função. Para tanto, é 

premente o reconhecimento competente da dinâmica cotidiana da família que se atende ou de 

um membro desta, por parte dos profissionais, para que o resultado do trabalho seja brindado 

com a resolutividade do processo, dentro dos limites possíveis da instituição ou instituições 

no processo de trabalho intersetorial. 

Em casos mais complexos, é pertinente a discussão de casos a fim de se obter pontos 

de vista mais amplos entre os profissionais e as necessidades dos usuários. 

Reportando-se aos escritos de Bronzo e Veiga (2007), encontrou-se a abordagem da 

intersetorialidade por meio da discussão das políticas de superação da pobreza e da exclusão. 
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Ou seja, consideram a concepção ampliada da pobreza, que engloba a carência material e não 

material dos indivíduos.  

As autoras afirmam que a perspectiva da intersetorialidade é percebida por três vieses. 

O primeiro considera a pobreza em seu caráter multifacetado. O segundo a significa como 

estratégia de gestão que se liga às estruturas setoriais das políticas sociais e solicita uma nova 

estrutura organizacional. Enquanto o terceiro e último viés informa que para se compreender a 

intersetorialidade tem de considerá-la como uma concepção ampliada da capacidade de 

governar, superando o mecanismo de gestão intra ou interorganizacional. 

 

Ao se considerar o caráter multidimensional da pobreza, a consequência é 
desenhar estratégias de intervenção capazes de abranger distintos setores das 

políticas, remetendo à atuação conjunta e necessária de vários programas e 

iniciativas sociais. Uma das consequências dessa perspectiva, no plano do 
desenho de política de intervenção, refere-se ao tema da intersetorialidade 

das políticas e ações. (BRONZO; VEIGA, 2007, p. 10). 

 

A intervenção no combate à pobreza deve considerar suas diversas expressões na vida 

cotidiana da população e desta multidimensionalidade é que as ações do Estado devem ser 

elaboradas e implementadas pela via da intersetorialidade. Esta como mecanismo de gestão 

pública responsabilizada pelo atendimento integrado para os sujeitos sociais, sem ações 

paralelas, nem desperdício de verbas na má execução das políticas setoriais.  

Percebe-se que as autoras apresentam a pobreza em seu caráter multidimensional e não 

como uma expressão da questão social. Defende-se que esta sim é reconhecidamente 

complexa e multifacetada, aportando em seu conjunto a pobreza. Isto porque a sua origem que 

é o confronto entre os interesses do capital contra os interesses dos que vivem do trabalho se 

apresenta de diversos modos e intensidades, atuando no cotidiano dos sujeitos que constroem 

a sociedade capitalista. A pobreza existe, como a violência, o desemprego, a fome, a ausência 

de saúde, entre tantas refrações da questão social que solicitam respostas das políticas sociais, 

de modo integrado, por meio de uma gestão intersetorial.   

 

A intersetorialidade, do ponto de vista substantivo, requereria mais do que a 

articulação ou a comunicação entre os diversos setores sociais, tais como 

saúde, educação, habitação, emprego e renda, saneamento e urbanização, por 

exemplo. Ela aponta para uma visão integrada do problema da exclusão, em 
uma perspectiva que situa a pobreza como um problema coletivo, algo que 

diz respeito ao conjunto da sociedade e que deve ser coletivamente 

enfrentado. (BRONZO; VEIGA, 2007, p. 11, grifos das autoras). 
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É a percepção da pobreza como problema que afeta toda a população e não sujeitos 

isolados, – sem desconsiderar as especificidades das suas expressões na vida de cada 

indivíduo ou família – descolados da causa única da exclusão que advém da organização 

societária capitalista que possui em sua essência a desigualdade entre os detentores dos meios 

de produção e os possuidores da força de trabalho, ou seja, entre os capitalistas e os 

trabalhadores.  

O segundo viés que apresenta a perspectiva da intersetorialidade trazida por Bronzo e 

Veiga (2007), e também já apresentada por Sposati (2006), é o que a considera como 

estratégia de gestão que se liga às estruturas setoriais das políticas sociais e solicita uma nova 

estrutura organizacional. Para tanto,  

 

[...] a construção de um arranjo político e organizacional descentralizado e 

intersetorial requer, pelo menos, três componentes: [...] 1 – A decisão 
política de redirecionar a ação pública, reduzindo ou eliminando os efeitos 

deletérios do “loteamento” da administração local, seja motivado pelo 

acomodamento de acordos políticos eleitorais, seja pela departamentalização 

da estrutura administrativa por áreas de conhecimento. [...] 2 – Os 
desdobramentos da decisão política, provavelmente, irão redefinir os marcos 

institucionais e estabelecer a estrutura de incentivos/punições para induzir a 

cooperação, criar instrumentos de gestão apropriados ao novo arranjo e 
remanejar recursos financeiros e humanos para viabilizá-lo. Dentre as 

alternativas possíveis, têm-se desde reformas administrativas, reestruturando 

setores e competências até a criação de mecanismos paralelos, associados à 
estrutura tradicional. [...] 3 – Qualquer que seja a alternativa escolhida, para 

os setores da administração local envolvidos no novo arranjo organizacional 

são requeridas mudanças para viabilizar alterações na lógica de operação ou 

nos processos de trabalho [...]. (BRONZO; VEIGA, 2007, p. 14-15, grifos 
das autoras). 

 

A discussão da intersetorialidade no nível institucional e de gestão implicará 

capacitação de pessoal para reconhecer o perfil da ação pública intersetorial e implementá-la. 

Além disso, deve contar com um processo de trabalho organizado para a gestão intersetorial. 

Para tanto, os recursos humanos devem continuamente se perceber envolvidos no trabalho 

intersetorial e compreenderem a finalidade ligada ao atendimento da demanda dos usuários 

que se mostra intersetorial. A decisão política da gestão institucional e o processo de trabalho 

devem estar orientados ao respeito e fortalecimento da especialização das ações conjugadas à 

intersetorialidade. Esta tem de ser proposta política do Estado, dissolvendo-a nos processos de 

trabalhos das instituições públicas. 
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O terceiro viés para se compreender a intersetorialidade é considerá-la como uma 

concepção ampliada da capacidade de governar, superando o mecanismo de gestão intra ou 

interorganizacional. 

 

A gestão da incerteza e da complexidade, principalmente no caso das 

políticas de superação da pobreza, demanda outra estratégia de gestão, na 

qual a intersetorialidade tem um papel central, seja esta entendida como 
maior articulação, coordenação e interação entre os setores governamentais 

(em uma versão fraca) ou sob a forma de governo relacional e multinível, 

que expande a exigência de coordenação para além do governo e supõe uma 

visão estratégica da questão social, que não pode ser efetivamente 
equacionada a partir de uma lógica residual ou setorial das políticas públicas. 

(BRONZO; VEIGA, 2007, p. 18-19). 

 

A intersetorialidade assim encontra-se no percurso da luta pela democratização do 

Estado, da sua responsabilização com as necessidades da população. Acredita-se que políticas 

sociais são mecanismos que direcionam ações continuadas do Estado, no atendimento das 

expressões da questão social. A luta histórica dos indivíduos que vivem do que recebem pelo 

seu trabalho tem de ser por uma sociedade diferente da capitalista, pois a questão social estará 

viva com suas diversas expressões, enquanto estiver sob a égide do capital. 

Considerar a discussão da intersetorialidade ligada à maior efetivação dos direitos, por 

meio da sua execução, seja no âmbito sociojurídico, seja nas distintas políticas setoriais e na 

comunicação entre os âmbitos executivo e judiciário, se faz atual dado o enfraquecimento do 

Estado para com ações emancipatórias da população. 

 

[...] quando se observa a implementação das políticas públicas em nosso 
país, constata-se que o nível de intersetorialidade até então construído 

decorre ora pela alegada “escassez de recursos” ora pelas profundas 

insatisfações no que se refere à capacidade de as organizações darem 
respostas às demandas sociais e aos problemas complexos vivenciados pelos 

cidadãos. (BIDARRA, 2009, p. 486). 

 

Depreende-se a necessidade da gestão intersetorial entre os serviços e ações oferecidas 

pelas instituições que implementam os serviços das políticas setoriais, como também a 

operacionalização dos espaços democráticos como os conselhos de direitos, associações 

comunitárias, conselhos locais de políticas sociais, onde a população discuta e veicule 

formalmente suas deliberações para impactar na gestão pública dos serviços sociais. E esta 

deve ser aquela que se comprometa com a aproximação do Estado com as reais necessidades 

da população. 
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A intersetorialidade que ocorre junto a varas privativas de assistência judiciária do 

Tribunal de Justiça é apresentada pela comunicação escrita formal, existente no processo de 

trabalho destas varas, por meio do processo judicial. Os diversos profissionais – que ocupam 

os cargos de juízes, defensores públicos, escrivãs (ães), analistas judiciários de Serviço Social 

e de Psicologia, técnicos judiciários – alimentam documentalmente o processo judicial que 

materializa a demanda por atendimento do indivíduo, que é denominado nos autos como parte 

(requerente ou requerido; exequente, executado). A demanda trazida pelo usuário é 

intersetorial, e é por isso que a organização do trabalho entre o Tribunal de Justiça, Defensoria 

Pública, Ministério Público, Conselho Tutelares é intersetorial. Cada instituição tem uma 

competência que se entrecruza dando respostas ao jurisdicionado, a fim de viabilizar a 

conclusão do processo judicial, ou seja, o fim do pedido à justiça pelo usuário.  

 

A comunicação escrita assume extrema importância no contexto forense, 

pois configura os fatos e o desenrolar dos autos de um processo. Num 

fórum, o destinatário final das interações comunicativas presentes nos autos 
é sempre o juiz, uma vez que é da sua competência o julgamento e a decisão 

final dos casos que ali chegam. [...] Numa instituição forense, toda história 

dos usuários faz parte de um processo judicial, que poderá ser encerrado com 

a decisão do juiz. [...] Os autos de um processo, além de registrarem a 
documentação e o histórico do caso a ser julgado, são também um 

importante meio de comunicação entre os profissionais que atuam no 

universo de um fórum. Todas as informações, providências, determinações e 
decisões tomadas no decorrer de um processo precisam estar registradas 

nesses autos. Em acréscimo, profissionais que atuam em funções 

subsidiárias às decisões judiciais – como, por exemplo, assistentes sociais e 
psicólogos – também devem registrar neles suas avaliações profissionais. 

(MAGALHÃES, 2011, p. 32-33, grifos nossos). 

 

O processo judicial assim é caracterizado pela contextualização da demanda do 

jurisdicionado, as resoluções das instituições sociojurídicas e de política sociais envolvidas no 

atendimento do direito do usuário com linguagem técnica advinda das especialidades técnicas 

que decifram os direitos das demandas institucionais. As áreas das políticas públicas também 

utilizam esta ferramenta de trabalho. Na política de saúde é desafio operacionalizá-la para 

atender aos objetivos dos serviços que devem alcançar os usuários.  

 

A intersetorialidade incorre, portanto, em mudanças na organização, tanto 
dos sistemas e serviços de saúde, como em todos os outros setores da 

sociedade, além da necessidade de revisão do processo de formação dos 

profissionais que atuam nessas áreas (Junqueira, 2000). Dessa forma, a 

equipe não deve ser mais entendida como um conjunto de saberes que 
operam compartimentalizados, mas sim a partir das inter-relações que atuam 
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em processos de trabalhos articulados entre si [...]. (PAULA et.al., 2004, p. 

332).  

 

Construir no cotidiano judiciário a intersetorialidade é potencializar sua existência por 

meio de processos de trabalho mais afinados à demanda que chega no campo sociojurídico, é 

lutar pela ética interdisciplinar e pelo trabalho em equipe, pelo combate ao autoritarismo 

advindo de hierarquias que impedem o entrelaçamento eficaz e eficiente de distintas 

especialidades profissionais e dificultam o reconhecimento da linguagem técnica que 

promove direitos e que, por vezes, pode punir mais os jurisdicionados do que responder 

justamente a cidadania. 

No capítulo seguinte, tratar-se-á do percurso intersetorial da demanda em varas 

privativas de assistência judiciária, a partir da análise de processos judiciais que, dentro do 

judiciário sergipano, apresentam avanços e desafios da intersetorialidade e 

interdisciplinaridade em instituições do campo sociojurídico, como Tribunal de Justiça, 

Ministério Público e Defensoria Pública nos processos judiciais de família. 
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CAPÍTULO III 

A INTERSETORIALIDADE NO CAMPO SOCIOJURÍDICO: UMA ANÁLISE DOS 

PROCESSOS JUDICIAIS DAS 5ª E 6ª VARAS PRIVATIVAS DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE 

 

Após ter discutido no capítulo anterior sobre a intersetorialidade e a 

interdisciplinaridade, por meio de escritos de autores que versam sobre esses temas, a fim de 

bem compreender o que são e como se caracterizam em equipes de trabalho de instituições 

sociojurídicas do Estado, apresenta-se o processo de trabalho de varas privativas de 

assistência judiciária do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. A partir da explicação da 

sua operacionalização, esclarece-se a intersetorialidade ocorrida entre as instituições do 

campo sociojurídico, como meio de resolução dos direitos dos jurisdicionados.  

Para tanto, explica-se a composição do processo judicial encontrado em varas 

privativas o qual se origina na Defensoria Pública25. Esta instituição sociojurídica atende aos 

sujeitos que procuram orientação para acessarem aos seus direitos, por via judicial. O 

defensor público26 escuta os conflitos intrafamiliares e/ou situações cotidianas dos indivíduos, 

a serem regularizadas judicialmente, e as demandas são transformadas em solicitações por 

direitos, via intervenção judicial.  

O defensor público, bacharel em Direito, é o advogado público que oferece o 

esclarecimento dos direitos do indivíduo e constituirá a petição inicial, primeira parte de um 

processo judicial, que representa o pedido do indivíduo ao judiciário. O sujeito solicitante, 

que se denominará requerente27, terá na petição a linguagem jurídica da sua solicitação. 

Transmitirá também na Defensoria Pública, informações do sujeito o qual reclama e/ou 

solicita algo, ou seja, o (a) requerido (a). 

No momento que a Defensoria Pública-DP encaminha o pedido do sujeito – petição 

inicial acompanhada de documentos pessoais e outros que embasam o pedido do usuário – ao 

Tribunal de Justiça, a vida processual é iniciada e a sua identidade judicial será uma 

numeração28. A chegada da petição inicial ao protocolo dos Fóruns Integrados I29 (Fórum 

                                                             
25 Instituição que desempenha função essencial à Justiça, conforme a Constituição de 1988. 
26  O defensor público representará gratuitamente as pessoas que demandam do Estado uma resposta, se 

estas contarem com baixa renda.  
27  No processo judicial, os sujeitos são denominados de partes processuais (requerente e requerido; 

requerente e interditando; exequente e executado, conforme o tipo de ação judicial). 
28  Esta indica o ano do início do processo, a vara privativa que estará ligada e a numeração final que o 

identifica como único processo. 
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Maria Virgínia Leite Franco) abre o percurso intersetorial da demanda que o sujeito apresenta 

às instituições sociojurídicas. Portanto, a demanda que é intersetorial é a provocadora da 

conexão interinstitucional como mecanismo de resolução processual.  

Desse modo, o início dos processos judiciais das 5ª e 6ª varas privativas de assistência 

judiciária ocorre na Defensoria Pública, localizada no CEAC da Rodoviária Nova de Aracaju-

SE30. Após o encaminhamento para os Fóruns Integrados I – um dos quatro fóruns integrados 

da cidade de Aracaju – os defensores públicos lotados nas 5ª e 6ª varas privativas, 

acompanharão as partes nos processos judiciais, sendo sempre um defensor público para cada 

parte processual.  

O processo judicial é construído pela intervenção dos profissionais que trabalham 

intersetorialmente para a resolução da demanda dos jurisdicionados31 e o reconhecimento da 

especialidade profissional no processo judicial se dá por meio dos documentos próprios de 

cada função judicial e profissão que o elabora.  

O objeto desta pesquisa, “a intersetorialidade no campo sociojurídico”, foi analisado 

através de processos judiciais de duas varas privativas de assistência judiciária (5ª e 6ª), onde 

a pesquisadora exercia sua atividade como Analista Judiciária de Serviço Social. Os tipos dos 

processos pesquisados referiram-se a questões familiares, dentre as que denominam os 12 

processos judiciais pesquisados, apresentados no Gráfico 1. 

 

Gráfico 1: Tipos de Processos Estudados 

 

 

                                                                                                                                                                                              
29  Respeitando-se a área do domicílio do sujeito, o processo judicial é encaminhado para o Fórum – 

unidade descentralizada do Tribunal – mais próximo da sua residência.  
30 Assim se esclarece o que acontece até o momento que se esteve nos Fóruns Integrados I, ano de 2012. 
31  Jurisdicionado é todo cidadão que participa de um processo judicial como reclamante ou reclamado. 
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Os processos de Guarda totalizaram sete, caracterizados no gráfico por três 

percentuais: 43% (5 dos 12 processos da amostra, referentes a pedido de guarda com pensão 

alimentícia), 8% (1 dos 12 processos da amostra, referente à modificação de guarda) e 8% (1 

dos 12 processos da amostra, pedido exclusivo de guarda) e continham necessidades que 

envolviam direitos de crianças, expostas por um de seus responsáveis. Após leitura da petição 

inicial pela juíza, esta de pronto solicitou ao setor de Serviço Social do Tribunal de Justiça-TJ 

a elaboração de Estudo Social32, em cinco dos processos, o que caracterizou trabalho 

intersetorial dentro da instituição Tribunal de Justiça. Em outros dois processos de Guarda, a 

solicitação por Estudo Social partiu do Ministério Público-MP, ratificado pela juíza, o que 

caracterizou intersetorialidade entre TJ e MP.  

Já no processo de Regulamentação de Visitas, 8% da amostra, a solicitação por Estudo 

Social foi realizada pela Defensoria-DP, por meio do defensor público. O juiz apresentou suas 

considerações após a petição inicial e, após a audiência, como não foram aceitas pela parte 

requerida esta contestou, via DP, solicitando Estudo Social. No processo de Divórcio 

Litigioso, 8% da amostra, havia uma adolescente e duas crianças envolvidas e a solicitação 

por Estudo Social coube ao Ministério Público. As solicitações dos setores e/ou instituições 

podem ser aceitas ou indeferidas pelo (a) juiz (a). No caso exposto, foram deferidas.  

No processo judicial de Cumprimento de Sentença, 8% da amostra, a solicitação da 

juíza foi por Estudos Social e Psicológico, sendo encaminhados ofícios para o Setor de 

Serviço Social dos Fóruns Integrados I e outro para a Coordenadoria de Perícia – setor do 

Tribunal, localizado no Fórum Gumersindo Bessa, onde ficam os psicólogos que atendem aos 

processos judiciais dos Fóruns Integrados. 

Já os dois processos de Interdição, 17% da amostra, envolviam um idoso e noutro uma 

mulher portadora de transtorno mental que, por parte dos requerentes processuais, precisavam 

de um representante legal para os atos da sua vida civil. No primeiro processo judicial, que 

contava com o interditando senil, a primeira solicitação por Estudo Social veio da juíza, e 

ocorreu antes de se nomear o curador (representante legal) do idoso. Posteriormente, após 

                                                             
32  O Estudo Social se apresenta como instrumento técnico do setor de Serviço Social para elucidação das 

motivações do sujeito ou família que impetrou o pedido judicial. Também para reconhecimento de quais ações já 

foram tomadas pela família, antes das demandas judiciais que têm um ou mais infantes envolvidos e para se 

avalia as ações  judiciais  que surtirão impactos positivos na vida da criança. Já quando se está em jogo a vida de 

um portador de transtorno mental ou senil, a finalidade é verificar se o motivo da ação judicial é pertinente para a 

interdição do indivíduo e, se positivo, qual indivíduo reúne melhores condições afetivas, sociais e de saúde para 

ser o curador do interditado (a). 
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decretado o primeiro curador, houve uma nova solicitação de Estudo Social, agora da 

Defensoria Pública, que defendia os interesses do interditado. O Estudo Social serviu para 

verificar a realidade do segundo curador responsável pelo idoso. Dado o alto grau de conflito 

intrafamiliar dos envolvidos no processo de interdição do idoso, o advogado do requerente 

pediu nova avaliação social, sendo ratificada pela juíza. Mas não houve tempo para a 

realização do Estudo Social, dado o falecimento do interditado.  

O segundo processo de interdição contou com pedido de uma mulher por seu esposo, 

para pedido de benefício assistencial (Benefício de Prestação Continuada-BPC) junto ao 

INSS. A solicitação por Estudo Social veio da juíza, após algumas deliberações processuais, a 

seguir descritas. A primeira foi a liberação do termo de curatela provisória, ou seja, 

documento possibilitando ao requerente, esposo da interditanda, responder pela mesma na 

vida civil. Além disso, a Coordenadoria de perícia do Tribunal, através da médica perita, 

realizou perícia psiquiátrica com a interditanda e sinalizou a improcedência da interdição. 

Após solicitação do advogado, por petição, de nova avaliação psiquiátrica, mais uma petição 

foi juntada ao processo, oferecendo quesitos a serem respondidos pela segunda perícia 

médica. Neste momento, fora solicitado ao Serviço Social a realização do Estudo Social. 

Foi retratada a intersetorialidade entre o Tribunal de Justiça, o Ministério Público e a 

Defensoria Pública e, na Figura 1, ilustrou-se essa conexão existente no interior de cada uma 

das varas privativas, presentes nos Fóruns Integrados I33.  

 

Figura 1: Instituições Jurídicas. 

 

                                                             
33  Nos Fóruns Integrados I, encontraram-se duas varas privativas de assistência judiciária, dois juizados 

especiais, uma recepção, o atendimento geral, um cartório de registro civil, um posto Banese, a Defensoria 

Pública, o setor administrativo, a sala do CPD. Cada vara privativa conta com um cartório, um gabinete de juiz, 

uma sala de audiência, uma sala do Ministério Público, um setor de Serviço Social.  
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As três instituições realizam a intersetorialidade nas varas privativas de assistência 

judiciária, de modo a atuarem no enfrentamento da necessidade dos usuários da justiça, 

exposta no processo judicial. O Cartório, tanto o da 5ª quanto o da 6ª vara privativa de 

assistência judiciária, está no centro dos demais setores, pois ele é responsável por responder 

aos Despachos (solicitações) do (a) juiz (a), transmitindo aos setores do Tribunal e/ou 

instituições para que os realizem. Ele é o centro das atividades operacionais do processo 

judicial.  

Após a leitura da petição processual, o juiz delibera ações a serem realizadas por 

distintos profissionais e setores. Esses são integrantes do Tribunal de Justiça, como analistas 

judiciários de Serviço Social e Psicologia, médico pericial, oficiais de justiça; ou promotores 

de justiça e os defensores públicos, ligados, respectivamente, ao Ministério Público e à 

Defensoria Pública.  

O que chama a atenção é que essa ligação não está à mercê das vontades profissionais, 

mas é a demanda judicial, intersetorial que, para obter respostas, imprime o trabalho 

intersetorial entre essas instituições sociojurídicas. A organização dos serviços do Estado, que 

está setorizada, solicita a ligação dos serviços, já que se complementam. Aqui não entrou-se 

no mérito da qualidade do serviço prestado, mas da existência da intersetorialidade no 

processo de trabalho das varas privativas de assistência judiciária pela necessidade da 

demanda judiciária. 

Na análise dos doze processos judiciais, foram encontrados os documentos advindos 

da Defensoria Pública ou dos escritórios de advocacia, ou seja, as petições, contestações e 

reconvenção; os pareceres dos promotores de justiça, funcionários do Ministério Público e os 

laudos sociais e informes dos assistentes sociais, lotados no setor de Serviço Social dos 

Fóruns. A Figura 234 demonstra os documentos que são os elos intersetoriais das instituições 

sociojurídicas. Esses documentos foram elaborados, por solicitação do (a) juiz (a), pelos 

profissionais de cada setor ou instituição, a fim de conjuntamente darem resolução ao 

processo judicial, ou melhor, à demanda do jurisdicionado.  

 

                                                             
34  A seta vazada ligando a Defensoria Pública ao Gabinete do Juiz significa que essa comunicação ocorre 

apenas na chegada da petição inicial ao TJ, dando início ao processo judicial. Já a seta escura representa a 

comunicação constante entre Gabinete de juiz e cartório, ou seja, toda vez que do cartório sai solicitação para 

setor ou instituição ou quando recebe desse setor ou instituição documento a ser enviado para o Gabinete. As 

setas mais claras ligam os demais setores ou instituições ao cartório. 
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Figura 2: Documentos - Elos Intersetoriais 

 

 

 

A Defensoria Pública se manifesta quando os sujeitos envolvidos no pedido judicial a 

procura – após citados judicialmente, por ordem do juiz (a) – para contestarem o exposto pela 

outra parte envolvida no processo; para juntarem aos autos documentos solicitados pelo juiz; 

para se manifestarem acerca de parecer profissional; ou para apresentarem nomes de 

testemunhas e respectivos endereços. Os técnicos judiciários são os operadores das 

solicitações do magistrado e os que recebem os documentos que alimentam o processo 

judicial. A comunicação intersetorial acontece por meio desses documentos que saem do 

cartório como solicitações para setores ou instituições e voltam para ele como respostas ao 

despacho do magistrado. 

Após a juntada de petições, contestações ou reconvenções vindas da defensoria 

pública ou de escritórios de advocacia, o processo judicial é encaminhado ao cartório da vara 

respectiva para conhecimento do juiz. O defensor público utiliza de petições que são pedidos 

iniciais ou esclarecimentos adicionais e/ou contestatórios. Esse, após suas considerações, 

devolve-o ao cartório. Já quando é solicitado pelo juiz para se darem vistas ao Ministério 

Público, o cartório, por meio do técnico judiciário, encaminha a peça processual (processo 

judicial) para o promotor de justiça, funcionário do Ministério Público, situado no espaço do 

fórum. Após as deliberações do MP, esse devolverá ao cartório com o seu parecer. O 

promotor de justiça elabora pareceres, em favor do direito das crianças e adolescentes, 
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envolvidos nos processos de guarda, regulamentação de visitas, divórcio dos seus pais; como 

também representa o direito do sujeito interditando no processo judicial.  

A mesma dinâmica acontece quando o juiz solicita ao setor de Serviço Social dos 

Fóruns Integrados I, o Estudo Social. O setor de Serviço Social recebe do cartório, por meio 

de ofício, o pedido por Estudo Social. Ao devolver o processo judicial, juntamente com a 

resposta, que pode ser um Laudo social (documento conclusivo) ou Informe Social 

(informativo da causa da impossibilidade de início ou continuidade do Estudo Social) esses 

documentos vão para o conhecimento do (a) (a) juiz (a) por um ofício.   

A opinião do indivíduo envolvido numa solicitação judicial será apresentada pela 

linguagem jurídica, a partir de profissionais como o defensor público, o promotor de justiça, o 

juiz (a) ou pela equipe psicossocial (assistente social e/ou psicólogo (a)). O (a) promotor (a) 

de Justiça se utiliza de pareceres, o juiz de despacho, o (a) assistente social de laudo social ou 

informe social; o (a) psicólogo (a) de laudo psicológico. 

A Defensoria Pública contribuiu com 36 documentos para as resoluções dos sujeitos 

envolvidos com a justiça, e estes mesmos documentos caracterizaram elos intersetoriais que 

saíram da Defensoria, por solicitação judicial, favoráveis ou ao requerente, ou ao requerido do 

processo judicial. No gráfico 2, dos documentos elaborados pela DP, 28% (10) foram petições 

iniciais; 39% (14) foram petições com a finalidade de juntar aos autos documentos ou 

informar nome e endereço de testemunha; outros 28% (10) representaram contestações, ou 

seja, a defesa do réu contra a petição inicial. E 5% (2) caracterizaram reconvenções, ou seja, 

foram um contra-ataque do réu contra o autor da petição inicial, não precisando o ataque estar 

vinculado ao pedido ou tese inicial. 

 

Gráfico 2- Elos Intersetoriais - Defensoria Pública 
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Os usuários das varas privativas procuram, significativamente, os serviços da 

Defensoria Pública, sinalizando possuírem renda per capita comprometida com outras 

necessidades sociais que impedem ou torna difícil o acesso a serviços privados. Ressalta-se 

que aqueles usuários da justiça atendidos pelos defensores públicos têm a oportunidade de se 

envolverem mais com a resolução processual, pois se fazem mais presentes no Fórum para 

agendar atendimento com a Defensoria, e quando vão aos atendimentos com o defensor 

público. 

Por vezes, nesses momentos, os defensores públicos mantêm contato com os 

assistentes sociais, a fim de viabilizarem algum esclarecimento ao andamento processual, 

como confirmar visita domiciliar social, e o usuário tomar conhecimento se comprometendo a 

estar em casa; ratificar endereço da parte processual, ou dar conhecimento ao assistente social, 

de resultado de atendimento junto a serviços de políticas sociais que o usuário foi 

encaminhado pelo próprio Serviço Social. Também acontece de o caminho ser o inverso, ou 

seja, quando o assistente social atende à parte processual, informar ao defensor público que o 

usuário se encontra no Fórum, como meio de viabilizar algum esclarecimento do processo 

judicial. Essa prática nem sempre é registrada nos processos judiciais, mas diz respeito ao 

trabalho em parceria entre defensores, assistentes sociais e também promotores de justiça. 

Extrapola a dinâmica intersetorial materializada pelo processo judicial, que ocorre entre as 

instituições sociojurídicas. Dizem respeito ao estreitamento dialógico entre profissionais que 

aproveitam estar no mesmo espaço institucional, o fórum, e criam elos interdisciplinares em 

benefício dos usuários, partícipes dos processos judiciais, que devem ser concluídos o mais 

rápido possível, dado o número expressivo de processos judiciais em tramitação nos tribunais 

de justiça. 

Da amostra de 12 processos judiciais, quatro contaram com a participação de 

advogado particular. O gráfico 3 expressa que dos documentos advindos do serviço 

advocatício privado, 12% (2) expressaram as petições iniciais, ou seja, tiveram seu início por 

petição construída por advogado particular e não defensor público; 17% (3) foram as 

contestações, 65% (11) caracterizaram as petições e 6% (1) referiu-se ao recurso de 

apelação35.  

                                                             
35  “O Recurso de Apelação está disposto nos Arts. 513 a 521 do CPC. Este recurso é cabível contra 

decisões terminativas do feito. O prazo para interposição do recurso é de 15 (quinze) dias, a contar da data da 

publicação da sentença apelada. Em regra, é recebida nos efeitos devolutivo (já que toda a matéria de 1ª instância 

é devolvida à apreciação do Judiciário) e suspensivo. A Apelação deve conter o pedido para que seja remetida ao 

tribunal superior, onde será distribuída entre as Câmaras Cíveis. No Recurso de Apelação se requer que a 

sentença proferida pelo juízo monocrático seja reformada, no todo ou em parte”. Disponível em: 



 
 

84 
 

 

Gráfico 3 – Elos Intersetoriais-Advocacia 

 

 

 

As petições iniciais foram dos dois processos de Interdição que compuseram a 

amostra. Dentre as contestações, uma pedia nova perícia médica, haja vista a inaceitação do 

indeferimento da interdição por parte do advogado do requerente. Das petições, uma se 

destacou por ser resposta ao pedido de juízo, para apresentar quesitos para serem respondidos 

por perícia médica psiquiátrica. Isto porque o advogado contestou o resultado da perícia 

médica e solicitou nova perícia psiquiátrica. O pedido fora aceito pela juíza que deu prazo 

para o patrono do requerente apresentar quesitos para serem respondidos e dirimirem dúvidas 

sobre o estado de saúde da interditanda.   

Entre as petições, foi entrada, ainda, solicitação de reavaliação social, de exames do 

interditado, de inclusão de empregada doméstica no domicílio do interditado. O recurso de 

apelação caracterizou o pedido do advogado da parte que não concordou com o desfecho final 

do processo judicial. Desse modo, a juíza responsável pela vara privativa encaminhou, a 

pedido do patrono interessado, o recurso de apelação para ser apreciado por uma câmara 

especial cível, órgão do TJ, onde uma desembargadora foi a apreciadora do pedido. Nesse 

caso, além da comunicação entre o advogado particular com o gabinete do juiz da vara 

privativa, mediada pelo cartório do Tribunal, a intersetorialidade aconteceu entre a 5ª vara 

privativa e a 2ª câmara cível do TJ. 

                                                                                                                                                                                              
<https://br.answers.yahoo.com/question/index?qid=20060615034244AA4KDnd>. Acesso em 14.4.2014. 

  

https://br.answers.yahoo.com/question/index?qid=20060615034244AA4KDnd
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Os sujeitos, no decorrer do processo judicial, precisam acrescentar alguma informação 

ou documento, pois enquanto não há resolução e consequente extinção do processo, as 

mudanças nas vidas dos envolvidos no processo judicial devem ser expostas nos autos, se 

impactarem na demanda judicial. Dentre as informações, destacam-se a desistência do 

requerente da ação judicial; o falecimento de uma das partes processuais, deixando de existir 

o motivo gerador do processo judicial; ou a mudança de testemunha.  

Nos processos pesquisados, o de interdição veio a ser extinto, quando o interditando 

veio a falecer. Num outro, o requerente desistiu do processo de regulamentação de visita, sem 

resolução processual. Além disso, depois do pedido de interdição da esposa, o requerente 

manteve contato com a informação de que para requerer o Benefício de Prestação 

Continuada-BPC, benefício assistencial, não havia necessidade de interditar a esposa, e esta 

ter sido esclarecida pela médica perita do Tribunal e pela assistente social dos limites civis na 

vida de um sujeito interditado, afirmou que não queria ser interditada, haja vista a saúde 

mental não apresentar comprometimento permanente de discernimento para os atos da vida 

civil. Viu-se que a interferência judicial na vida dos indivíduos torna o espaço doméstico 

destes um meio de análise de profissionais, comprometendo-os com a ética interdisciplinar. 

Os documentos elaborados pelos promotores de justiça totalizaram 21 de pareceres em 

favor de crianças e adolescentes, envolvidos nos processos de guarda, de regulamentação de 

visitas, divórcio, cumprimento de sentença; ou em favor de sujeitos adultos ou senis, em 

vulnerabilidade social, física e afetiva. Encontraram-se, nos pareceres, solicitações por Estudo 

Social, que, posteriormente, foram ratificados nas deliberações dos promotores ao 

responderem ao pedido do jurisdicionado. Por exemplo, em processos de guarda, quando no 

laudo social o assistente social esclarecia que o requerente era o responsável pelas assistências 

educacional, social e econômica do infante, o promotor de justiça considerou essas 

informações importantes para o seu parecer favorável à guarda solicitada. Dessa maneira, foi 

verificado que a intersetorialidade implica a co-responsabilidade das instituições 

sociojurídicas por meio da prática profissional dos seus funcionários. 

Ao analisar 44% (11) dos documentos que saíram do setor de Serviço Social do TJ, 

que se referem aos laudos sociais36, conforme o gráfico 4, percebeu-se, na realização do 

                                                             
36  “[...] o laudo denota um estudo mais aprofundado, que contém parecer fundamentado sobre 

determinado tema ou problemática. É um instrumento de comunicação e de intervenção muito utilizado na área 

judiciária, em razão de suas peculiaridades. [...] Esse laudo relaciona-se juridicamente ao sujeito representado 

como parte de um processo judicial. E, via de regra, existe sempre outra parte. Caso contrário, não se procuraria 

a justiça, pois a questão seria resolvida em outro âmbito.” (MAGALHÃES, 2011, p. 62, grifo da autora). 
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Estudo Social, solicitado pelo (a) juiz (a), que o (a) assistente social faz contato com 

instituições que operacionalizam políticas públicas setoriais, dentre as quais a de educação, 

saúde, assistência social e previdência social. Isto porque a realidade social dos 

jurisdicionados conta com a participação de instituições como escolas, Unidades de Saúde da 

Família-USF, Centros de Referência de Assistência Social-CRAS ou Centros Especializados 

de Assistência Social-CREAS; unidades da previdência social que são acessadas pelos 

indivíduos, a fim de nelas receberem serviços importantes para o efetivo atendimento das suas 

necessidades sociais.  

 

Gráfico 4 - Elos intersetoriais - Serviço Social. 

 

 

 

O elo com serviços educacionais ocorre por meio de visitas institucionais, onde 

coordenadores das unidades de ensino público ou privado e professores informam a 

participação e desempenho de crianças ou adolescentes, envolvidos em processos judiciais de 

guarda, de regulamentação de visitas, entre outros. Também se o (a) aluno (a) apresentou 

mudança de comportamento, pois essa realidade sinaliza muitas vezes o momento da 

separação dos pais. Outra informação que captamos é quem são os sujeitos responsáveis pelo 

(a) aluno (a). Em processo judicial de requerimento de guarda de infante e/ou adolescente é 

pertinente esse dado da realidade. 

Outra realidade que se apresentou na análise dos laudos, quando o profissional de 

Serviço Social acessou a escolas, foi a verificação de necessidades especiais de uma 

adolescente, partícipe de um processo de guarda. Apesar de a coordenação escolar já ter 
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percebido a necessidade e haver na rede de ensino o serviço, esta pediu auxílio do judiciário 

para que a aluna fosse inserida no serviço educacional complementar. Percebeu-se 

ineficiência do serviço educacional do Estado, dada a demanda social ser maior que a oferta 

dos serviços. A judicialização de expressões da questão social se caracterizou, nesse caso, 

quando a avó materna (requerente processual) e a responsável da unidade de ensino, onde a 

adolescente estudava, solicitaram intervenção judicial para a inserção da aluna em serviço 

especial da política de educação. Vale ressaltar que, neste processo judicial, o pedido de 

guarda se fazia a fim de requerer pensão dos pais da infante junto ao INSS.  

Já o intercâmbio realizado pelo Serviço Social - TJ e USF, percebido através da 

análise de conteúdo dos laudos sociais, aconteceu com a finalidade de se obterem elucidações 

dos serviços prestados aos sujeitos dos processos judiciais. Dessa maneira, foi visto nos 

laudos que se toma conhecimento, por meio de visitas institucionais sobre quem os 

profissionais da saúde conhecem como os responsáveis ou da criança/adolescente, ou do 

adulto ou senil, parte processual, usuário daquele serviço de saúde comunitário. Além disso, 

os serviços que são ou foram oferecidos pela unidade de saúde. Estas informações são 

coletadas por meio da visita institucional, quando o (a) médico (a), enfermeiro (a), assistente 

social, dentista, agente de saúde expõem informações que têm a finalidade de favorecer aos 

sujeitos envolvidos nos processos judiciais. Também os assistentes sociais que trabalham no 

TJ se utilizam de contatos telefônicos, a fim de elucidarem a realidade social dos sujeitos dos 

processos judiciais que também são usuários de serviços nas referidas instituições das 

políticas sociais. No caso captado na amostra da pesquisa (12 processos judiciais), esta serviu 

para o assistente social ratificar a informação, já sabida em entrevista com familiar do 

interditando, de que o filho que se propunha a ser o curador do pai, nunca o acompanhou até o 

serviço de saúde, tampouco era conhecido da agente de saúde que constantemente fazia visita 

na residência do senil interditando. 

A demanda judicial intersetorial, como esclarecida no capítulo 1, se reveste da 

judicialização das expressões da questão social ou de conflitos intrafamiliares. No caso acima 

analisado, observaram-se familiares que disputam a administração da aposentadoria do 

interditando enquanto o cuidado dispensado ao mesmo é realizado por sujeito que não fora à 

justiça se apresentar como candidato a curador, mas é conhecido pela equipe de saúde do 

bairro onde o idoso reside como o cuidador do pai. 

O intercâmbio com instituição da política de assistência social acontece, por vezes, 

quando uma das partes do processo judicial realiza atendimento socioassistencial e/ou precisa 

retornar para atendimento interrompido. Na pesquisa em questão, um infante que realizara 
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atendimento psicossocial no CREAS não prosseguiu pelo fato de o pai não concordar com o 

modo do atendimento oferecido. Em laudo social ficou exposto, fruto de intercâmbio com 

psicóloga e assistente social do CREAS, que o genitor do infante fora à procura de relatório 

que incriminasse a mãe de seu filho por agressão física ao infante. Como isso não ocorrera, o 

pai da criança interrompeu o atendimento iniciado, por solicitação policial, ou seja, vindo da 

Delegacia Especial de Atendimento à Criança e Adolescente Vítima. Neste caso, é explícita a 

judicialização do conflito entre ex-cônjuges, onde a mãe (requerente processual) solicitava à 

justiça direito, outrora assegurado judicialmente, de convivência com seu filho que vinha 

sofrendo de alienação parental, cujo alienador era o genitor, ou seja, trabalhava em favor da 

rejeição do filho para com a figura materna.  

Já o contato telefônico com o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, em um dos 

dois processos de interdição pesquisados, se deu em virtude de o requerente da ação afirmar 

veementemente que o INSS solicitou a interdição como meio viabilizador do recebimento do 

BPC. Após esclarecimento ao jurisdicionado de que o benefício assistencial referido não tinha 

este pré-requisito, e o mesmo continuar afirmando que havia sido reprovado o primeiro 

pedido do BPC em favor da sua esposa, a assistente social do TJ conversou com profissional 

da instituição de previdência social, a qual afirmou que não era necessário, mas ressaltou o 

alto índice de indeferimentos. Nesse caso, a interdição foi solicitada pelo esposo de uma 

senhora que anteriormente obteve o indeferimento do BPC junto ao INSS. Como meio de 

conseguir o benefício assistencial, negado pelo serviço executivo do Estado, o sujeito 

judicializou seu pedido por direito, outrora negado pelo próprio Estado. Vale ressaltar que se 

sabe de casos onde o BPC é negado porque o solicitante não possui renda compatível, nem 

possui limitação de saúde comprovadamente incapacitante. 

A descoberta, por meio da linguagem do usuário, de quais serviços sociais ele procura 

e vem sendo atendido, ou não obteve resolutividade, alarga a atuação do profissional do 

campo sociojurídico, pois este buscará por meio de contatos telefônicos e/ou visitas 

institucionais ir ao encontro dos profissionais da mesma área de atuação ou distintas, que 

atuam na rede de serviços da saúde, da assistência social ou da educação e/ou previdência 

social, a fim de quem, pela discussão de casos individuais e familiares, melhor atender aos 

sujeitos. Este trabalho pode ainda trazer um ganho, que é elucidar as competências 

profissionais, especificamente de quem trabalha no âmbito judiciário e de quem trabalha na 

execução das políticas.  

Existe um caminho percorrido pela Defensoria, Ministério Público, Tribunal que, 

junto aos sujeitos envolvidos nos processos judiciais, resolvem a demanda por direitos dos 
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indivíduos. Coerção, consenso e/ou mediação são caminhos que levam à conclusão do 

processo judicial. Isto porque uma decisão judicial por vezes não é aceita facilmente por todas 

as partes processuais.  

Viu-se por meio da análise de processos judiciais que conflitos familiares irresolutos, 

em face do alcoolismo, da violência doméstica, que retiram o pai da convivência de filhos 

pelo temor que a mãe tem de permitir que o mesmo conviva com os filhos, caracterizam a 

demanda judiciária. Pais e mães usuários de drogas que se tornam andarilhos; ou que traficam 

substâncias ilícitas e que, por isso, se ausentam do ambiente doméstico, a fim de cumprirem 

pena de restrição de liberdade; são motivações de familiares solicitarem guarda de crianças 

e/ou adolescentes. Além desse motivo pela guarda, ou regulamentação de visitas já provocada 

por refrações da questão social, somam-se, por vezes, aos pedidos judiciais, outras 

necessidades advindas das ausências de serviços do Poder Executivo do Estado, o que 

caracteriza a judicialização da questão social e de conflitos interpessoais e familiares dos que 

demandam serviços judiciais.  

Conduções profissionais que, por vezes, com a melhor das intenções, podem 

desrespeitar e revitimizar o sujeito, sua história, sua família, que chegou ao âmbito judiciário 

para que neste obtivesse seu direito atendido, devem ser objeto de discussão no trabalho 

intersetorial no campo sociojurídico. 

A demanda de atendimento das equipes das instituições sociojurídicas é cada vez mais 

crescente e complexa e requer reflexão para a formulação de estratégias de atendimento 

especializado e interdisciplinar. A questão social se apresenta com novas faces, muitas 

bárbaras, que solicitam trabalho conjunto com o sujeito e sua família, com os pares, e com 

profissionais que atuam nas políticas setoriais em serviços nas áreas de abrangência dos 

fóruns. Por isso os profissionais têm de dialogar, construindo parcerias com os serviços 

sociais existentes no território de abrangência do fórum, para alargar a resolutividade das 

demandas dos usuários.  

Pensar na intersetorialidade é apostar numa possibilidade institucional que promova a 

luta por uma gestão mais democrática estatal. A intersetorialidade entre as instituições das 

varas privativas representa organização do processo de trabalho. Não se trabalha a partir de 

demanda espontânea, mas os profissionais sabem que suas ações estão envolvidas num 

território chamado processo judicial. A finalidade do trabalho intersetorial é resolver a 

demanda social por meio de competências profissionais que se situam em instituições 

distintas, com setores específicos, como foi visto no Tribunal, na pesquisa dos processos 

judiciais de varas privativas.  
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[...] a intersetorialidade é preferível porque: a) investe numa lógica para a 
gestão que considera o cidadão e por isso busca superar a fragmentação das 

políticas sociais e b) investe no aprendizado sobre como lidar com as tensões 

produzidas, quando se tem diferentes setores e atores, com diferentes 
concepções de mundo, tendo que negociar uma resposta partilhada para os 

problemas que lhe são comuns. (BIDARRA, 2009, p. 489). 

 

Aqui reside um desafio para profissionais que têm sua demanda intersetorial: 

negociar uma resposta partilhada para os problemas comuns. Isto porque a luta está em somar 

esforços e competências e os profissionais lutarem juntos na direção da responsabilidade do 

Estado, por meio da melhoria dos serviços públicos. Senão, pode-se deparar com profissionais 

que no lugar de compartilhar e trabalhar junto com seus pares, por vezes encaminham sujeitos 

para outras instituições com a equivocada sensação de dever cumprido.   

 

Dessa forma, atuar na perspectiva da intersetorialidade significa ter a 
capacidade de compartilhar responsabilidades e de organizar as atribuições 

necessárias à realização de uma tarefa para a qual é preciso contar com igual 

compromisso dos atores sociais envolvidos. (BIDARRA, 2009, p. 490). 
 

No campo sociojurídico, a comunicação dialógica entre os profissionais deve 

acontecer, além da escrita que é exposta no processo judicial, por meio de pareceres. Assim, 

se buscará entendimentos das competências das especialidades profissionais, seus limites e 

potencialidades, diante da complexidade da questão familiar que se apresenta nos autos. A 

resolução tem de partir dos elementos da realidade dos sujeitos ligados aos processos judiciais 

e das saídas reais encontradas nas instituições. Assim, ela faz parte de uma ação profissional 

ética que não se sente impotente, mas competente e realista. 

 

[...] os papéis e as funções dos profissionais que atuam numa instituição 
judiciária vão se entrelaçando dialeticamente nas interações de linguagem 

que ali se processam. E, sob o véu da aparente dicotomia, essas relações 

sociais vão sendo tramadas contraditoriamente no universo institucional. 
(MAGALHÃES, 2011, p. 35-36). 

 

Contribuir para a efetivação dos direitos não é criar resoluções utópicas, mas, a partir 

das carências dos usuários, facilitar a construção de soluções pelos sujeitos diante de suas 

necessidades. Não são respostas embasadas pelo querer do profissional, mas é aproximar-se 

da realidade do usuário e nela sinalizar o caminho da construção da solução que, por vezes, 

não é a ideal, mas é a possível diante da conjuntura familiar, comunitária e institucional de um 
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dado tempo histórico. Assim, o sujeito reconhece o contínuo caminho a perseguir para a 

concretização de outros direitos, porque esses são conquistas cotidianas em conjunturas nas 

instituições públicas, pelo movimento de luta dos usuários e dos profissionais. 

A intersetorialidade no campo sociojurídico implica numa perspectiva de trabalho 

onde, para além do que é solicitado pela demanda judicial, a ética deve ser defendida e 

operacionalizada pelos profissionais que ocupam funções distintas e considerada pela 

instituição que os emprega. Isto trará qualidade para o processo de trabalho que proporciona a 

ação interdisciplinar. 

 

Para lidar com essa tendência da defesa entrincheirada das posições 
anteriormente conquistadas, aqueles que defendem e que se esforçam para 

construir a ação intersetorial precisam investir nisso. [...] Um investimento 

que consiste na aproximação e na participação ativa dos sujeitos, isto é, num 
modo de “estar presente” e de “ser parte” que chancelados pela identidade e 

pelo pertencimento, representa uma conquista da cidadania. [...] Um segundo 

investimento consiste na facilitação do diálogo interdisciplinar e transversal 
de domínios de conhecimentos, para que sejam partilhados, contrapondo-se à 

prática habitual de que esses saberes sejam retidos apenas por uns poucos. 

[...] Um terceiro investimento trata da habilidade para lidar com outros 

registros e outras prerrogativas do poder profissional, isto é, desenvolver a 
capacidade política de uso de conhecimentos, inerentes a esse poder, para 

influenciar e direcionar, numa perspectiva democrático-igualitária, a ação 

sobre uma realidade. (BIDARRA, 2009, p. 491). 
 

A expressão investimento remete a todos os profissionais que se veem ligados ao 

processo de trabalho intersetorial ao moverem forças intelectuais no seu cotidiano profissional 

para se envolverem e motivar os que trabalham ao reconhecimento da importância da 

intersetorialidade. A postura dialógica, de estreitamento relacional entre os profissionais, com 

o fim de aprimorar a resolutividade do trabalho, proporcionará a escuta interdisciplinar e, 

consequentemente, o amadurecimento e aprimoramento das especialidades profissionais.  

 

O desenvolvimento de um trabalho de equipe interdisciplinar nessa área 

ocorre num processo de complementaridade, múltipla influência e 

intercâmbio, pressupondo a integração de serviços, num conjunto de ações 
planejadas e inter-relacionadas, na busca de um trabalho que atenda às 

demandas da população, bem como as de natureza jurídico-social, dando, 

assim, maior efetividade e eficácia à ordem jurídica. (CHAUIRI, 2001, p. 

140-141). 

 

O trabalho intersetorial, antes de fragilizar a especialidade profissional, conduz os 

profissionais das distintas áreas e/ou funções a aprofundarem seu olhar para sua competência 
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profissional, reconhecendo seu potencial e seu limite de atuação, para daí abrir espaço para a 

competência que não lhe cabe, porque é do outro que faz parte de sua equipe.  

 

[...] amadurecer um fluxo de trabalho sob a forma de redes numa perspectiva 

democrática requer que cada vez mais se recuse o modelo de interação 
vertical e piramidal, o qual historicamente tem predominado na organização 

da vida político-administrativa do Estado brasileiro, porque referências desse 

modelo estão encravadas na cultura política e institucional dessa sociedade. 
[...] A atuação no contexto do modelo piramidal está pautada na seguinte 

característica: caráter vertical e autoritário nas interações [...]. (BIDARRA, 

2009, p. 493). 

 

O trabalho da equipe dos profissionais de varas privativas de assistência judiciária 

precisa contar com espaços dialógicos interdisciplinares, a fim de esclarecimento para os 

profissionais sobre o processo de trabalho que envolve a todos os setores e/ou instituições que 

se intercruzam. O que se deve promover é o reconhecimento das competências e/ou poderes 

das distintas funções que dialogam por meio da comunicação formal escrita: os autos dos 

processos judiciais. Mas também, reconhecerem as especialidades e funções profissionais a 

partir das competentes petições, pareceres, laudos, relatórios sociais, psicológicos e médicos 

que devem estar a serviço da cidadania. 

 

A interdisciplinaridade, mesmo para alguns de seus adeptos, não pode 

prescindir de uma boa dose de disciplinaridade, ou seja, é necessário que o 
profissional envolvido em trabalhos interdisciplinares funcione como um 

pêndulo, que ele seja capaz de ir e vir: encontrar no trabalho com outros 

agentes, elementos para a (re) discussão do seu lugar e encontrar nas 
discussões atualizadas pertinentes ao seu âmbito interventivo, os conteúdos 

possíveis de uma atuação interdisciplinar. (ALMEIDA; MELO, 1999, p. 

235, grifo das autoras). 

 

O encontro interprofissional – que ocorre formalmente nos autos dos processos 

judiciais, onde os profissionais respondem qualitativamente a função que compete a cada um, 

por meio de pareceres comprometidos em responder as necessidades dos sujeitos envolvidos 

nos processos – pode também existir por meio das reuniões de equipe, sem que isso soe 

empecilho para a execução das atividades para o necessário cumprimento de metas 

institucionais. 

O trabalho no judiciário acontece por meio de profissionais que executam ações em 

prol de responderem a demanda do processo judicial. O desafio é perceber a vida processual 

que é alimentada pelo exercício da cidadania dos homens, mulheres, adultos e crianças que 
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estão denominados nos processos judiciais. A comunicação que se propõe próxima aos 

direitos do cidadão, seja em quaisquer instituições públicas, é aquela que se apresenta como 

responsável por atender à demanda do sujeito o mais integral possível.  

 

A moderna gestão social pauta-se, portanto, em princípios como a 

descentralização, participação social e intersetorialidade. Este último termo 

[...] trata-se da articulação entre as políticas públicas através do 
desenvolvimento de ações conjuntas destinadas a proteção, inclusão e 

promoção da família vítima do processo de exclusão social. [...] 

(BOURGUIGNON, 2001, p. 4). 

 

A intersetorialidade na esfera do Estado, seja nas instituições do campo sociojurídico, 

seja nas políticas sociais, implica comprometimento com um projeto libertário de participação 

popular, de autonomia dos sujeitos, de fortalecimento da educação, do reconhecimento dos 

direitos constitucionais e de sua maior operacionalidade. Pode vir a ser um dos instrumentos 

de construção ou fortalecimento do Estado social. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O caminho trilhado nesta pesquisa foi revestido de direções prévias, por meio dos 

objetivos que levaram a descobertas na aproximação da intersetorialidade no campo 

sociojurídico. Deixou-se conduzir pelas necessidades do movimento do objeto de estudo. 

Assim foi a construção do primeiro capítulo, responsável por elucidações sobre como a 

sociedade brasileira gestou o Estado, desde a inserção no modo de produção capitalista.  

O Estado historicamente limitado frente às necessidades sociais ofereceu à população 

serviços sociais, principalmente em momentos de crise do capital, de modo regulatório e/ou 

recessivo por meio de políticas sociais. A maneira que atuou na regulação das relações sociais 

foi selecionando os sujeitos que seriam alvos de suas ações e, setorizando as ações, por meio 

das políticas setoriais.  

Desde o início do atendimento estatal às refrações da questão social, principalmente a 

partir da década de 1930, encontrou-se insuficientes serviços e políticas sociais, diante da 

complexidade, diversidade e amplitude dos problemas sociais. Na política social brasileira, o 

modo bismarckiano foi o predominante, havendo serviços apenas para os contribuintes, por 

meio da regulação das ocupações de trabalho.  

As mobilizações dos (as) trabalhadores (as), como as greves, quando não reprimidas, 

foram aplacadas por meio da ligação dos sindicatos ao aparelho burocrático do Estado, dando 

vitalidade ao pelego enquanto germe de esvaziamento de luta política das representações dos 

trabalhadores. O Estado atendeu parcialmente à população, voltando seus serviços às 

categoriais com profissões reguladas. Dessa maneira, grandes parcelas de brasileiros estavam 

fora da cidadania na primeira metade do século XX. 

A universalização da cidadania só se aproximou dos brasileiros por meio da 

Constituição de 1988, quando a saúde, a educação, a assistência social e outras políticas 

sociais tornaram-se dever do Estado. Mas na década de 1990, o neoliberalismo solicitava dos 

Estados redução de gastos sociais, o que complexificou a questão social e a vida da 

população. Assim, o atendimento público estatal à população por meio do Poder Executivo 

manteve-se setorizado, fragmentado e limitado diante das diversas e profundas expressões da 

questão social.  

Desde as primeiras décadas do século XX, o Brasil assistiu a respostas ineficazes junto 

a demandas sociais e a complexificação dessas, enquanto questão social provocou a 

judicialização da questão social, o que caracteriza a demanda intersetorial das instituições 

jurídicas do Estado. 



 
 

95 
 

 

No Brasil, o processo de judicialização tem se realizado em meio a conflitos 
que envolvem a sociedade, o Poder Executivo e o Poder Judiciário [...] De 

fato, 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. (SIERRA, 2011, p. 260). 
 

Ao referir-se aos serviços do Poder Judiciário, encontra-se, também, a setorização 

expressa nas instituições judicial, assessorando a justiça, como a Defensoria Pública e o 

Ministério Público. Mas diante da natureza do serviço jurisdicional, vê-se, no processo de 

trabalho das instituições, a intersetorialidade, pois a resolução do processo judicial, que 

significa a demanda dos sujeitos que acessam a justiça, precisa dessa perspectiva de gestão 

dos serviços. 

Se o Estado enquanto Poder Executivo se apresenta limitado em responder à 

população, a acumulação do capital promoveu novos modos de expressão da questão social 

que junto às velhas está presente contemporaneamente nos espaços domésticos e públicos, 

acentuando a barbárie social.  

A questão social foi judicializada, dado o modo limitado e fragmentado que o Estado 

atende à população e ela reveste a demanda intersertorial do campo sociojurídico. A 

judicialização se intensificou após a promulgação da Constituição de 1988, mas desde a 

década de 1930 o Estado proporcionou à população a inserção de demandas sociais no 

judiciário. Ela imprime o adensamento da demanda judiciária que solicita das instituições do 

campo sociojurídico a especialização do atendimento e aprimoramento da intersetorialidade 

no processo de trabalho, a fim de ampliar a efetivação da cidadania.  

 A operacionalização da intersetorialidade no campo sociojurídico foi analisada por 

meio de processos judiciais que tratam de questões familiares e, para tanto, necessitam estudar 

o campo sociojurídico para reconhecer e compreender que instituições operacionalizam a 

intersetorialidade. Vale ressaltar que nesses escritos foi explicitada a intersetorialidade entre o 

Tribunal de Justiça, Ministério Público e Defensoria Pública, porque essas instituições 

sociojurídicas foram as que se apresentaram, nos processos judiciais pesquisados, afirmando 

serem as privilegiadas na resolução de processos judiciais de varas privativas de assistência 

judiciária, ou seja, aquelas que atendem à população de baixa renda. Contudo, outras 
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instituições, como Conselho Tutelar, as de cumprimento de medidas socioeducativas e outras 

citadas anteriormente, fazem parte dessa área de atuação profissional.  

O processo judicial, linguagem jurídica da demanda social, provoca a 

intersetorialidade, no interior do campo sociojurídico, o qual contém serviços do Poder 

Judiciário e de instituições essenciais à justiça. Ao comparar os serviços oferecidos no 

judiciário aos do Poder Executivo do Estado, a partir da análise deste estudo, viu-se que o 

diferencial é o judiciário ser lócus de coerção. A repressão que reveste o Poder Judiciário, por 

vezes, viabiliza respostas aos jurisdicionados que, no interior do Poder Executivo, estão 

ausentes ou ineficazes. Por meio do Tribunal e do Ministério Público, serviços do Estado são 

cobrados de efetividade por não terem respondido às necessidades dos jurisdicionados. 

Identificou-se que entre as instituições do campo sociojurídico e as políticas de 

seguridade social da área de abrangência dos Fóruns Integrados I, as quais são acessadas pelos 

usuários da justiça, não há intersetorialidade, mas um trabalho de parceria entre os 

profissionais que veem a necessidade de intercâmbio institucional. Isto porque 

intersetorialidade que implica em interdisciplinaridade requer ligação dos processos de 

trabalho das instituições, o que não fora percebido por meio da análise do conteúdo dos 

processos judiciais, entre o campo sociojurídico e políticas sociais. Assim, o intercâmbio 

entre o Tribunal e os serviços das políticas públicas setoriais, como também com instituições 

de ensino privado, se caracteriza como um trabalho em parceria. 

O desafio que se põe para os que trabalham no sociojurídico e junto a políticas sociais 

é a construção de uma direção ideológica e política que seja favorável ao Direito, em distintas 

esferas da vida social, cada uma com sua parcela de responsabilidade. Também a realização 

de atribuições com análise crítica, denunciando as imperícias do Estado que diariamente 

tendem a esvaziar sua responsabilidade diante da vitalidade do Direito em prol da vida da 

população. Nesse percurso, o Poder Judiciário gera resolutividade em diversas questões 

sociais e familiares dos jurisdicionados, mas cabe lembrar que o judiciário também está 

inserido no Estado limitado para a efetivação dos direitos sociais e, por isso, tanto responde a 

demandas dos usuários, como também criminaliza outros sujeitos.  

Portanto, a intersetorialidade enquanto elemento condicionante do trabalho dos 

profissionais que atuam nas instituições compósitas do campo sociojurídico, tem parcialmente 

implicado na ampliação da esfera pública, bem como nos direitos de cidadania dos usuários 

dos serviços sociojurídicos. 

Lutar pelo Direito é usar de ferramentas de gestão que proporcionem trabalhos 

coletivos, intersetoriais e interdisciplinares, comprometidos com as causas dos sujeitos que 
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muitas das vezes precisam que os profissionais decifrem suas necessidades no interior da 

sociedade antidemocrática, potencializadora do descaso da máquina estatal para os 

historicamente desfavorecidos: negro, mulher, idoso, criança, pobre.  Lutar pelo direito no 

campo sociojurídico é não aceitar passivamente a judicialização da questão social, mas 

provocar o próprio Judiciário a combater a crescente limitação dos serviços públicos do 

Estado pelo Poder Executivo. O desafio está posto! 
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