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trabalhador, a não ser quando a 
sociedade o força a respeitá-la (MARX, 
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RESUMO 
 
 

SANTOS, Michele Flores dos Santos. Trabalho, Precarização e Subjetividade 
em Contexto de Contrarreforma do Estado: uma análise do trabalho dos 
Assistentes Sociais no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 
Dissertação (Mestrado em Serviço Social) – Programa de Pós-Graduação em 
Serviço Social, Faculdade de Serviço Social, Universidade Federal de Juiz de 
Fora, Juiz de Fora, 2017. 

 
 

Sob o modo de produção capitalista de base toyotista, como parte da acumulação flexível, 

ocorre um processo de reestruturação produtiva tendo por sustentação o ajuste estrutural e a 

flexibilização do trabalho, sendo incorporados valores da administração gerencial para a 

administração pública. O trabalho humano é incorporado ao modo de produção capitalista de 

forma a potencializar o seu desenvolvimento por meio da mercantilização e exploração da 

força de trabalho. A precarização das condições de trabalho é intrínseca ao modo de produção 

capitalista, e na atualidade são utilizados mecanismos capazes de capturar a subjetividade do 

trabalhador, de forma a que ele se molde ao novo ambiente de trabalho, onde há utilização de 

novas tecnologias, de novas formas de controle e poder, ou seja, há uma intensificação desta 

precarização. Com base em uma pesquisa junto aos trabalhadores no Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio de Janeiro o objetivo é investigar a relação entre trabalho e subjetividade tendo 

como base a apreensão dos trabalhadores acerca das mudanças no seu trabalho operadas no 

mundo do trabalho em contexto de neoliberalismo e contrarreforma do Estado pós anos 1990, 

com centralidade nos trabalhadores Assistentes Sociais da área sociojurídica. A partir dos 

estudos foram analisadas categorias como trabalho e subjetividade em contexto da 

reestruturação produtiva e as transformações do mundo do trabalho, procurando compreender 

as manifestações da precarização do trabalho como expressão do padrão de acumulação em 

tempos de crise estrutural do capital junto aos trabalhadores assistentes sociais no TJERJ. O 

estudo revela um espaço sócio ocupacional onde os direitos trabalhistas e as condições de 

trabalho encontram-se minimamente garantidos, os trabalhadores, como de outros setores e 

categorias também estão sujeitos à precarização. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Trabalho, Precarização, Subjetividade, Reestruturação 

Produtiva no Processo de Trabalho do Judiciário. 

 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 
 

SANTOS, Michele Flores dos Santos. Work, Precariousness and Subjectivity 
in Context of State Counterreformation: an work analyses of the Rio de 
Janeiro States Social Assistant of the Court Justice. Dissertation (Social 
Assistent Masters) – Prostgraduate Program in Social Service of Federal 
University of Juiz de Fora, Juiz de Fora, 2017. 

 
 

Under the Toyotist mode based in the production capitalist, as flexible accumulation part, 

occur a productive restructuring process with the support of structural adjustment and labor 

flexibility being incorporated values of the managerial administration for the public 

administration.  The human labor is incorporated into the capitalist mode of production in 

order to enhance its development through the commodification and exploitation of the labor 

force. The precariousness of working conditions is intrinsic to the production mode capitalist, 

and nowadays mechanisms are used to capture the subjectivity of the worker, molding to the 

new environment, where new technologies are used, new forms of control and power, 

intensificating the precariousness. Based on a research with the workers in the Court of 

Justice of the Rio de Janeiro State, the objective is to investigate the relationship between 

work and subjectivity based on the fear of the workers concerning the changes in the work 

world in the neoliberalism context and counterreformation of the State after the 90s , with a 

centrality in the Social Assistant workers in the socio-legal area. From the studies were 

analyzed categories such as work and subjectivity in the context of productive restructuring 

and the transformations of the world of work, trying to understand the manifestations of the 

work precariousness as a standard expression of the accumulation in structural crises time of 

the capital with TJERJ Social Assistant workers. The study reveals a socio occupational space 

where the labor rights and working conditions are guaranteed, the workers, and other sectors 

and categories are subjective to precariousness as well. 

 

KEYWORDS: Work, Precariousness, Subjectivity, Productive Restructuration in the 

Judiciary Work Process. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta dissertação de Mestrado, intitulada “Trabalho, precarização e subjetividade em 

contexto de contrarreforma do Estado: uma análise sob a ótica dos Assistentes Sociais no 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro” é apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Serviço Social da Faculdade de Serviço Social da Universidade Federal de Juiz 

de Fora, vincula-se à área de concentração “Questão Social, Território, Política Social e 

Serviço Social”, no âmbito da linha pesquisa “Serviço Social e Sujeitos Sociais”. Seu objetivo 

é investigar a relação entre trabalho e subjetividade tendo como base a apreensão dos 

trabalhadores acerca das mudanças operadas no mundo do trabalho em contexto de 

neoliberalismo e contrarreforma do Estado pós anos 1990, com centralidade nos trabalhadores 

Assistentes Sociais da área sociojurídica. 

Nela busquei debater as categorias trabalho e subjetividade em sua dimensão 

ontológica e histórica, como pressuposto para analisar as condições reais da vida social 

humana em contexto de subordinação da vida dos trabalhadores no contexto capitalista; 

estabelecer a relação entre trabalho e a “captura” da subjetividade do trabalhador no contexto 

atual da reestruturação produtiva e as transformações do mundo do trabalho; pesquisar as 

manifestações da precarização do trabalho como expressão do padrão de acumulação em 

tempos de crise estrutural do capital junto aos trabalhadores assistentes sociais inseridos no 

poder judiciário do Tribunal de Justiça no Estado do Rio de Janeiro (TJERJ); destacar a 

apreensão subjetiva das repercussões da contrarreforma do Estado por meio da fala dos 

trabalhadores assistentes sociais inseridos no setor público do campo sociojurídico, com 

centralidade nos que se inserem nas Equipes Técnicas Interdisciplinares (ETIC) e na Central 

de Penas e Medidas Alternativas (CPMA) no poder judiciário do TJERJ. Por fim, procuramos 

analisar em que medida ocorre a “captura” da subjetividade dos trabalhadores assistentes 

sociais do universo supracitado para que as mudanças no processo de trabalho no setor 

judiciário sejam implementadas. 

Pretendo com a presente pesquisa explorar um tema que se relaciona ao denominado 

“mundo do trabalho”, circunscrito às condições e relações de trabalho dos Assistentes Sociais 

no âmbito sociojurídico do TJERJ. Buscarei destacar e analisar a opinião dos trabalhadores no 

que se refere à apreensão subjetiva das repercussões da contrarreforma do Estado no cenário 

em tela e em que medida ocorre à chamada “captura” da subjetividade do trabalhador, tal 
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como indica o autor Giovanni Alves (2011), para que as mudanças no processo de trabalho no 

campo sociojurídico sejam implementadas.  

A tese da “captura da subjetividade do trabalhador” é construída por Alves na busca 

por compreender como são utilizados recursos ideológicos no modelo de acumulação flexível. 

Para o autor, esses recursos são implementados no cotidiano por meio de estratégias que 

manipulam a subjetividade dos trabalhadores ocorrendo uma reconstrução ideológica do 

capitalismo em que o trabalhador se adéqua aos anseios do capital. Assim, a organização do 

modo de produção capitalista conforma a consciência do trabalhador, transformando seu 

modo de pensar, agir e sentir. Procuramos estudar a categoria trabalhada pelo autor ao longo 

desta pesquisa, interligando a realidade vivida pelos assistentes sociais do TJRJ. 

Meu ponto de partida é o seguinte: 

 

O processo de precarização do trabalho no capitalismo global atinge a 
“objetividade” e a “subjetividade” da classe dos trabalhadores assalariados. 
O eixo central dos dispositivos organizacionais (e institucionais) das 
inovações organizacionais do novo complexo de reestruturação produtiva é a 
“captura” da subjetividade do trabalho pela lógica do capital. É a 
constituição de um novo nexo psicofísico capaz de moldar e direcionar ação 
e pensamento de operários e empregados em conformidade com a 
racionalização da produção (ALVES, 2011, p. 111). 

 

A escolha por essa temática de estudo foi determinada por minha vivência como 

trabalhadora, que se inicia com o processo formativo até a inserção como Assistente Social na 

área sociojurídica. Meu ingresso na formação profissional no ensino superior ocorreu no 

Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA), no curso de Serviço Social, em fevereiro 

de 2004. Após a conclusão do curso, em fevereiro de 2008, ocorreu minha inserção 

profissional nos mais distintos campos de trabalho como Assistente Social, ocupando funções 

no poder executivo (municipal e estadual), bem como em organizações não governamentais 

(instituições filantrópicas). Em tais campos destaco a precarização das condições objetivas do 

trabalho, através de contratações temporárias, baixos salários, precarização do vínculo 

trabalhista, como exemplo posso citar: contratações anuais sem o registro na Carteira de 

Trabalho e Previdência Social (CTPS); empregador (instituições públicas e filantrópicas) que 

efetivou contratos como autônoma e eu exercia atividades enquanto trabalhadora habitual; 

pendência de informação referente à Relação Anual de Informações Sociais (RAIS); falta de 
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repasse da contribuição para fins de aposentadoria junto ao Instituto Nacional de Seguridade 

Social (INSS). 

Tais inserções em distintos campos e regime de trabalho diferentes apresentaram-me 

limites e desafios ao exercício profissional. Claro era que a vivência do trabalho naqueles 

espaços encontrava-se num contexto de precarização e flexibilização, cujos determinantes 

relacionavam-se com um processo intenso de mudanças mais amplas em termos societários, 

ocasionadas pela reestruturação produtiva, a mundialização do capital, supremacia do capital 

financeiro, retração do poder estatal e das políticas públicas.  

Os vínculos empregatícios que eu mantinha foram marcados por fragilidades: 

contratos temporários, sem proteção social; terceirização; insegurança pela permanência no 

emprego; falta de reconhecimento profissional; assédio moral. Além disso, condições de 

trabalho extremamente precárias como a falta de trabalhadores, de recursos materiais e 

deficiência na estrutura física. 

No ano de 2011, fui convocada para assumir o cargo de Assistente Social na Prefeitura 

Municipal de Vassouras/RJ. Ao ocupar tal cargo, minha expectativa era obter a estabilidade 

ofertada pela inserção no serviço público. Entretanto, tal inserção demonstrou o quanto o 

serviço público através da vinculação do trabalhador sob o regime estatutário não isenta da 

precarização do trabalho, apresentando as facetas semelhantes às observadas nos outros 

vínculos de trabalho que eu tinha experimentado. 

Desta forma, o sonho do concurso público persistiu, prosseguindo na busca por 

melhores condições de vida através de um melhor emprego público, ocorrendo, em 2012, 

minha inserção enquanto assistente social do Poder Judiciário, especificamente no TJERJ, um 

espaço onde os direitos trabalhistas encontram-se minimamente garantidos, assim como as 

condições de trabalho.  

Fato é a existência de um discurso na sociedade que enxerga o serviço público e, nele, 

o judiciário, como um local privilegiado para os trabalhadores, motivado por naquele espaço 

ocupacional apresentar melhores condições objetivas frente a outros, como uma maior 

garantia de direitos, melhores condições de remuneração e benefícios (auxílios-alimentação, 

escolar, saúde, dentre outros), que são, na verdade, resultado da organização das diferentes 

categorias. Comecei a questionar tal discurso e a procurar no espaço socioocupacional em que 

eu me inseria elementos que o desmitificasse, demonstrando que todo trabalho executado na 
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sociedade capitalista padece de características que são gerais a todos as categorias e setores 

onde os trabalhadores se inserem.  

Defendemos que às mudanças no mundo do trabalho, que partem do universo da 

produção, articulam-se mudanças no campo do Estado, que impactam o trabalho dos 

diferentes trabalhadores que executam suas atividades no serviço público. Duas autoras no 

campo do Serviço Social, Medeiros (2012) e Teixeira (2006), em produções vinculadas a 

Programas de Pós graduação em Serviço Social analisam essa questão. Nela encontramos 

fundamentos para basear o estudo que fizemos na dissertação que apresento.  

A primeira autora, em sua dissertação no Programa de Pós graduação em Serviço 

Social da UFJF, analisa a relação entre as mudanças no mundo do trabalho, no Estado e na 

gestão pública. De forma sintética, aprendo daquele estudo que as mudanças no mundo do 

trabalho e a contrarreforma do Estado, a partir da década de 1990, determinam alterações na 

administração pública como base para o processo de acumulação. A gestão pública passa a se 

adequar aos postulados neoliberais, postulado pelos países centrais, introduzem mudanças no 

campo da gestão do Estado e nas relações de trabalho mantidas com seus trabalhadores. A 

compreensão desta afirmativa pode encontrar justificativa no pensamento de Coutinho (2001, 

p. 71/72) 

 

(...) O Estado, que sempre interveio no processo econômico capitalista no 
seu estágio monopólico, estrategicamente passa a assumir as funções 
políticas organicamente imbricadas às funções econômicas (NETTO, 1992). 
Diante disso, evidencia-se a urgência, por parte dos governos de “ajustar” o 
Estado brasileiro em conformidade com o reordenamento macroeconômico 
conduzido pela burguesia internacional e com o projeto neoliberal. As 
reformas vão ocorrer a partir de um “ajustamento passivo”, sob condições 
impostas pelos consensos internacionais (op. cit., p. 71, 72). 

 

 A autora prossegue suas análises refletindo que o novo padrão de acumulação 

capitalista reordena o trabalho e a sociabilidade. As teorias administrativas empregadas 

influenciam o reordenamento das organizações privadas e também das públicas, adotando um 

discurso que medidas de gerenciamento flexível possam contribuir para a desburocratização 

das organizações, escamoteando que tais medidas visam sobrepor os interesses da classe 

dirigente sobre a classe trabalhadora, utilizando o Estado como mecanismo para prosseguir 

com a concentração de capital e a expansão geográfica do poder (MEDEIROS, 2012). 



14 
 

 A pesquisadora Teixeira (2006) em sua tese de doutorado no Programa de Pós-

Graduação em Serviço Social na Universidade Federal do Rio de Janeiro, identifica que, no 

Brasil, o emprego do termo “reforma do Estado”, a partir da década de 1990, visa 

implementar contrarreformas, posto que ao executar as orientações neoliberais desconstrói 

avanços conquistados na Constituição de 1988. Essa crítica também encontra fundamento no 

pensamento de Fleury (1997), quando a autora enfatiza que a “reforma” do aparelho 

administrativo do Estado evidencia uma nova relação entre Estado e sociedade em vista de 

sua inserção no mercado econômico internacional em consequência da economia globalizada. 

Logo, mais do que necessidades técnico-administrativas, trata-se de reorganização as relações 

de poder instituídas, em que prevaleça uma nova hegemonia, em contrapartida ao Estado 

nacional.  

 

É evidente que as relações de poder são prioritárias e delimitam o âmbito da 
atuação burocrática, o que se revela especialmente nos momentos de crise e 
reorganização do pacto de dominação, através das tentativas de reformar o 
aparelho institucional e adequá-lo à nova correlação de forças e ao novo 
projeto de hegemonia. Nesse sentido, as reformas administrativas são parte 
do processo de rearticulação entre Estado e sociedade, pelo qual se 
redefinem as relações de poder e se redesenham as estruturas institucionais 
que viabilizam a nova forma de atuação do Estado, correspondente ao 
projeto hegemônico (FLEURY, 1997, p. 300, 301). 

 

Alia-se a isso o discurso de enxugamento da função do Estado, atingindo o serviço 

público. Os servidores públicos, concursados e que não são temporários, são considerados 

sujeitos privilegiados, justificando o discurso que o funcionalismo público ocupa papel central 

na crise fiscal do Estado e, consequentemente, fundamenta intervenções, por exemplo, que 

alteram a previdência social destes trabalhadores, bem como medidas que apontam para 

enxugamento do quadro pessoal do serviço público (RIBEIRO&MANCEBO, 2013).  

O serviço público, desse ponto de vista, é considerado ineficiente e dispendioso, 

necessitando de um processo de reestruturação. O enxugamento destinado para os setores de 

produção industrial se estende às instituições públicas, exigindo modificações na estrutura e 

cultura organizacional, cedendo um movimento de reformas que possui por orientação 

substituir o modelo de gestão burocrático pelo gerencial, introduzindo uma lógica pertencente 

às empresas privadas, objetivando incorporar mecanismos de gestão que propicie a celeridade, 

eficiência e qualidade aos serviços. 
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O modelo gerencial objetiva preservar e aumentar as formas de controlar o trabalho e 

os trabalhadores, fazendo uso de formas sutis de obter o consentimento dos trabalhadores, 

incorporando estratégicas organizacionais com a intenção de obter a “captura” da disposição 

psicofísica e subjetiva do trabalhador, obtendo um trabalhador útil a manutenção da ordem 

social que se encontra em vigor (ALVES, 2011; PAULA PAES, 2005). 

No campo do judiciário, é possível destacar um marco para as mudanças. Para Alves 

(2011) elas ocorrem na década de 2000, a partir do denominado “choque de gestão” com a 

adoção de mudanças nos procedimentos judiciais e na estrutura do poder, dando destaque para 

a criação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), tendo por função fiscalizar o trabalho dos 

magistrados e servidores e promover a modernização do poder judiciário.  

No que se refere à realidade dos trabalhadores, encontramos pesquisas pontuais que 

revelam a realidade vivenciada. Almada e Frozza (2016) analisam a precarização do trabalho 

dos servidores públicos no poder judiciário do Paraná, dando destaque para a adoção da lógica 

empresarial pela administração pública brasileira, ao dar lugar à satisfação do interesse 

público pela busca do “lucro estatal” através da adoção do modelo gerencial na gestão 

pública. A análise dos autores conduz que tal “lucro” é alcançado, pois o judiciário adota 

princípios utilizados nas empresas privadas, como princípio do choque de gestão e o espírito 

do toyotismo. Além disso, os métodos neoliberais praticados inviabilizam a cooperação e a 

solidariedade entre os trabalhadores, afetando a construção da identidade destes sujeitos, 

retirando o espírito de cooperação que cede lugar a competitividade, dando destaque para 

critério adotado como a avaliação individual de desempenho. 

Nesta modernização do judiciário se tem como princípio o choque de gestão o espírito 

do toyotismo, cabendo aos juízes características como ser polivalente e gestor, 

compreendendo todas as situações que envolvem o funcionamento a organização judicial, 

bem como ao atendimento de metas aos processos existentes, no que concerne a velocidade e 

volume, aferindo assim a eficiência aos fins da jurisdição. Observa-se um ambiente dividido 

entre alto escalão (desembargadores e juízes) e baixo escalão (analistas, técnicos, 

terceirizados, entre outros), apresentando um ambiente que coloca em ameaça os direitos dos 

trabalhadores, por adotar procedimentos da administração privada, que impactam diretamente 

nos espaços de cooperação, confiança e solidariedade, uma vez que priorizam a quantificação 

do trabalho e a busca por altos índices de produtividade em detrimento da finalidade do Poder 

Judiciário o qual é efetivar direitos fundamentais e a democracia. 
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A autora Tavares (2003) desenvolve um estudo intitulado “O sofrimento no trabalho 

entre servidores públicos: uma análise psicossocial do contexto de trabalho em um Tribunal 

Judiciário Federal” em que afirma que as mudanças no mundo do trabalho, a partir da década 

de 1970, impactam no funcionalismo público, uma vez que os gastos com pessoal são 

colocados entre as causas das crises do Estado no discurso neoliberal, que justificam ações de 

enxugamento das despesas no serviço público. Os resultados da pesquisa apontam que os 

servidores apresentam o sofrimento no trabalho associado a fatores como: falta de autonomia, 

estagnação profissional, volume cumulativo de trabalho, distanciamento afetivo das causas 

dos processos, entre outras; evidenciando que o sofrimento no trabalho está correlacionado 

com o desapontamento perante expectativas frustradas interligando a insatisfação das 

perspectivas profissionais e de suas necessidades humanas. 

A pesquisadora Sperb (2014) apresenta que o âmbito judiciário após promulgação da 

Constituição de 1988 constitui num espaço para garantia de direitos e isso reproduz 

socialmente que tal esfera é o local para busca de tais. A grande procura justifica a adoção de 

novo modelo de gestão. Diante desse quadro, a pesquisa traz uma discussão sobre os 

processos de trabalho no Poder Judiciário Federal, tendo por meta analisar os métodos e 

modelos de gestão adotados, demonstrando que tais são semelhantes aos utilizados na esfera 

privada, posto que as novas tecnologias e as metas de produtividade repercutem na 

intensificação do ritmo de trabalho, bem como estimulam um ambiente de individualismo e 

competitividade. Tal investigação aponta que as relações de poder e controle presentes no 

cotidiano do judiciário influenciam na produção das subjetividades, uma vez que os 

trabalhadores são motivados ao cumprimento das normas e valores institucionais. Entretanto, 

tal processo é acompanhado de divulgação do desempenho, da distribuição de funções 

gratificadas, um ambiente que não acolhe os servidores evidenciando relações de poder 

restritivas e que influenciam na atuação dos servidores. 

Alves (2014), ao organizar o livro intitulado “O trabalho do juiz”, busca  compreender 

as condições de trabalho no Poder Judiciário, tendo como campo de pesquisa a Justiça do 

Trabalho e como sujeitos os magistrados. O intuito é o de analisar os impactos do processo de 

trabalho sobre a saúde, apresentando evidências sobre as condições degradantes nas quais os 

trabalhadores se encontram inseridos e como a precarização do trabalho afeta os magistrados, 

nos conduzindo a uma reflexão crítica do que denomina “condição de proletariedade”.  

 As inquietações que surgiram a partir de minha experiência no TJERJ e das leituras 

que tive acesso durante o mestrado, como as que citei, reforçaram a necessidade acadêmica de 
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refletir sobre o trabalho dos Assistentes Sociais no judiciário. Especificamente aqueles que 

pretendemos tomar como objetos de estudo são agentes públicos do Estado e, portanto, 

submetidos a condições determinadas. Sendo o Serviço Social uma profissão que atua na 

realidade social, no enfrentamento das expressões da questão social através das políticas 

sociais, necessariamente sofre as determinações sócio-históricas. Se tomarmos o contexto 

inaugurado pelo neoliberalismo no Brasil, encontramos em Duarte (2009) duas implicações 

postas à profissão que se articulam no cotidiano profissional: 

 

Nas condições objetivas de trabalho: há uma tendência de precarização e 
exploração (nos diversos espaços socio-ocupacionais) que limita o fazer 
profissional dos(as) Assistentes Sociais, repercutindo na objetividade do seu 
trabalho. Os(as) profissionais vivenciam situações de instabilidade e 
insegurança, polivalência, terceirizações [...], bem como novas demandas e 
competências profissionais se impõem, articuladas às exigências do processo 
de reestruturação capitalista; e 
Na subjetividade do trabalho: a contemporaneidade mais impede do que 
facilita a análise das contradições e as possibilidades dos(as) profissionais 
efetuarem a crítica, ou seja, articularem a imediaticidade e a singularidade do 
cotidiano com a totalidade dos processos sociais, o que dificulta uma 
intervenção social crítica e a organização coletiva/política [...] (DUARTE, 
2009, p. 6-7).  

 

Alves (2014) expõe que diversos profissionais psicólogos, educadores, médicos, 

juízes, entre outros, inclusive os assistentes sociais, exercem uma função ideológica sobre 

outros homens e sobre si, logo a atividade social que reproduz afeta não apenas a sua 

consciência, também incide sobre os outros homens conduzindo-os a preservar ou transmutar 

a realidade vivida. Para o autor, tais profissões caracterizadas pelo trabalho ideológico “têm 

uma característica fundamental: elas envolvem intensamente a subjetividade das pessoas que 

trabalham, contribuindo, deste modo, para a intrusividade do trabalho na vida pessoal delas” 

(Ibid., p. 23, grifo do autor). Logo, os trabalhadores com esta função social encontram em sua 

atividade laborativa meio de satisfação, como umas das possibilidades de realização humana, 

ao mesmo tempo, tal função o acomete dos problemas inseparáveis ao trabalho judicial que 

repercutem nas mais distintas esferas de sua existência.  

Nesse contexto, considero relevante a indicação de Netto (2009, p. 694-695), 

notadamente no que refere à importância dos profissionais desenvolveram uma atitude 

investigativa, precisa deter de “uma visão global da dinâmica social concreta”, ou seja, é 

necessário articular que a história está conectada com a dinâmica atual da sociedade. 
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As transformações do mundo do trabalho marcadas pela flexibilização e precarização 

das relações de trabalho e redefinição do papel do Estado conduzem a alterações no modo de 

viver da classe trabalhadora, implicando transformações em seu modo de estar e de se 

perceber no mundo contemporâneo. Conforme nos apresenta Alves (2011, p.111) 

 

O processo de precarização do trabalho no capitalismo global atinge a 
“objetividade” e a “subjetividade” da classe dos trabalhadores assalariados. 
O eixo central dos dispositivos organizacionais (e institucionais) das 
inovações organizacionais do novo complexo de reestruturação produtiva é a 
“captura” da subjetividade do trabalho pela lógica do capital. É a 
constituição de um novo nexo psicofísico capaz de moldar e direcionar ação 
e pensamento de operários e empregados em conformidade com a 
racionalização da produção. 

 

Assim sendo, considero que esse eixo de análise pode ser desenvolvido quando 

aplicado ao contexto de trabalho dos Assistentes Sociais do campo sociojurídico, 

especificamente no TJERJ. Acreditamos que poderemos contribuir, uma vez que o trabalho é 

central na vida das pessoas, comprometendo toda a subjetividade do trabalhador, e com este 

estudo poderá fornecer alguns elementos para assimilar como os trabalhadores sob a 

sociabilidade do capital são submetidos à condição de exploração na qual seu modo de viver é 

subordinado ao capitalismo num contexto de contrarreforma do Estado.  

Durante o desenvolvimento da pesquisa, os instrumentos utilizados para 

aproximação com o tema e suas particularidades e para compreender como se apresenta na 

vida dos sujeitos foram a pesquisa bibliográfica que atravessou todo o desenvolvimento do 

trabalho, e o questionário e entrevista. As informações coletadas se originaram de fontes 

empíricas por meio da aplicação dos questionários e entrevista, aplicados aos Assistentes 

Sociais, além de fontes bibliográficas que estiveram presentes durante todo o percurso do 

trabalho, e balizaram a analise das informações interligando as questões iniciais da pesquisa 

com a fundamentação teórica. 

O cenário eleito da pesquisa é formado pelos seguintes municípios: Vassouras, 

Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Mendes, Piraí, Miguel Pereira e Paty do Alferes, e 

os sujeitos da pesquisa são os trabalhadores Assistentes Sociais nesta região, sendo oito 

mulheres e um homem, contratadas no setor público através do Regime Estatutário e pela 

Consolidação de Leis Trabalhista (CLT) e, ainda, um trabalhador inserido por transferência da 

esfera pública municipal para esfera estadual.  
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O questionário elaborado visa evidenciar os temas centrais da pesquisa, ou seja, 

captar a relação entre a reestruturação produtiva e o Estado, serviço público e os trabalhadores 

assistentes sociais do poder judiciário, e assim revelar a relação entre trabalho e subjetividade 

junto aos trabalhadores frente empregadas no mundo do trabalho em contexto de 

neoliberalismo e contrarreforma do Estado pós anos 1990. 

O instrumento de coleta de dados foi dividido em três seções: 1. Dados 

socioeconômicos: perfil do profissional, sua formação e a qualificação; condições de 

contratação, carga horária, remuneração e trabalho; dados gerais sobre a composição familiar; 

2. Processos e relações de trabalho: trajetória profissional no mercado de trabalho; a 

organização do trabalho no TJRJ referente a treinamentos, autonomia profissional e as 

demandas institucionais; sobrecarga de trabalho, condições e motivação para o trabalho; os 

impactos da organização do trabalho sobre o trabalhador; assédio moral; metas institucionais; 

hierarquia e controle; a relação entre a história individual e a organização do trabalho; 3. 

Relações familiares e comunitárias: dimensão que o trabalho ocupa na vida dos trabalhadores 

no âmbito familiar e comunitário. 

Neste estudo, a categoria central é Trabalho e, no mesmo nível de importância, a 

Subjetividade. 

Inicio com a categoria trabalho por meio de uma abordagem que nos permita chegar 

até o trabalho no serviço público e, em especial, na área sociojurídica, universo de nossa 

pesquisa empírica.  

A exposição foi estruturada em três partes distintas. No primeiro capítulo apresento 

as categorias teóricas que são, em meu entendimento, fundantes para a análise que nos 

propomos a fazer do objeto de estudo: Trabalho, Reestruturação Produtiva, Precarização, 

Subjetividade. Intitulado “A categoria trabalho no pensamento social marxista e as 

transformações no mundo do trabalho” esse capítulo busca a aproximação do debate da 

ontologia do trabalho na constituição do ser social e do processo de alienação que o trabalho 

incorpora no desenvolvimento das forças produtivas sob o capitalismo. As alterações no 

sistema produtivo são caracterizadas, para que seja possível identificar alguns conceitos e 

princípios das novas modalidades do padrão de produção taylorista/fordista e as consequentes 

mudanças com a implantação do regime de acumulação flexível, sob a égide da política 

neoliberal e o processo de mundialização do capital.  
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Em seguida, no item denominado “Precarização e proletariedade sob o capitalismo 

mundializado”, procuro analisar como no capitalismo, no marco da mundialização, os 

trabalhadores são impactados pelas transformações do mundo do trabalho. Suas condições de 

vida e de trabalho são alteradas de uma tal forma, que autores das Ciências Sociais recorrem a 

expressões como  “classe-que-vive-do-trabalho” ou categorias teóricas como “precarização” 

ou “condição de proletariedade”, explicitando como o processo de flexibilização trouxe 

agravamentos que resultam em impactos na consciência de classe. Procuro apresentá-las aqui 

como pressuposto para o entendimento da percepção do assistente social do judiciário sobre o 

seu próprio trabalho. 

Para que esse objetivo seja atingido, procuro destacar no último item dessa seção 

alguns elementos teóricos necessários para o estudo da subjetividade.  

No capítulo 2, intitulado “A relação entre Estado, reestruturação produtiva e o 

trabalho do assistente social no Judiciário”, adentro ao universo do setor público, cenário onde 

se inserem os assistentes sociais do judiciário que farão parte de nossa pesquisa empírica. Para 

isso, começo por relacionar, no seu primeiro item, a reestruturação produtiva capitalista e seus 

impactos na gestão pública, notadamente na forma como o Estado se organiza para prover 

uma nova racionalidade que interesse o capital nessa sua nova etapa de acumulação que 

impacta o processo de trabalho no setor público, com foco na contrarreforma do Estado. 

Na segunda seção, apresento um breve panorama sobre o processo de trabalho dos 

Assistentes Sociais no Poder Judiciário, intitulada “O trabalho do assistente social no 

Judiciário: elementos de sua relação com a contrarreforma do Estado”. Busco recuperar em 

Fávero (1996; 2013), Borgianni (2013), Amorim (2009), Faria (2010) a trajetória histórica do 

trabalho e as atividades dos assistentes sociais no poder judiciário no Brasil até a atualidade, 

apontando ainda alguns desafios na atuação postos a estes trabalhadores neste espaço sócio 

ocupacional em tempo de organização do trabalho no judiciário, frente a Reforma do 

Judiciário, espaço que adota novas práticas de gestão, que rebatem na organização do trabalho 

e no direito ao trabalho dos trabalhadores.  

No capítulo 3 apresento a pesquisa feita junto aos trabalhadores, Assistentes Sociais, 

inseridos no Tribunal de Justiça junto a sétima regional do Estado do Rio de Janeiro. Para isso 

reportei a adoção de uma metodologia que possibilitasse aproximar da dinâmica dos sujeitos 

em sua singularidade e coletividade para compor sua historicidade. Através da sistematização 

dos dados empíricos foram apresentados os dados referentes ao cenário e quem são os sujeitos 

participantes da pesquisa, sendo expostas informações sobre esses trabalhadores, o perfil 
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socioeconômico e a trajetória acadêmica-profissional. Prossegui a pesquisa buscando nas 

respostas dos entrevistados quais são os sentidos concedidos ao processo e relações de 

trabalho, desde a motivação para ingresso na carreira pública, sua autonomia profissional e as 

principais atividades desenvolvidas na área do Serviço Social, seu nível de satisfação pessoal, 

integração entre colegas de trabalho e a hierarquia institucional. Com a intenção de 

compreender junto aos entrevistados quais as suas condições de trabalho, caracterizando 

elementos que possam provocar sofrimento e/ou adoecimento.  

A expectativa que tenho, ao apresentar esta dissertação, é que as reflexões sobre as 

condições do trabalho dos assistentes sociais no poder judiciário aqui realizadas possam se 

somar a estudos e pesquisas já existentes, contribuindo assim, para alimentar o debate na 

academia, compreender o exercício profissional e os resultados dele e, principalmente, 

oferecer informações às entidades representativas da categoria profissional que possam nos 

fortalecer enquanto classe. 
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CAPÍTULO 1 – A CATEGORIA TRABALHO NO PENSAMENTO SOCIAL 

MARXISTA E AS TRANSFORMAÇÕES NO MUNDO DO TRABALHO 

 

1.1. Trabalho, Reestruturação produtiva e mundialização do capital 

 

Ao longo da história o trabalho aparece nas mais distintas formas de sociedade. O 

trabalho se faz presente na vida cotidiana de homens e mulheres conferindo diferentes 

conotações. Na Língua Portuguesa, a origem da palavra trabalho vem do latim tripalium 

(tripálio), que constituía num instrumento utilizado pelos agricultores nas suas atividades com 

a terra, no trabalho com os cereais, consistia num “instrumento feito de três paus aguçados, 

algumas vezes ainda munidos de pontas de ferro, nas quais agricultores bateriam o trigo, as 

espigas de milho, o linho, para rasgá-los e esfiapá-los” (ALBORNOZ, 2000, p. 10), e ainda 

para denominar um objeto de tortura usado durante o Império Romano.  

Recorrendo à história da humanidade, como a Grécia Antiga, o trabalho era 

desprezado pelos cidadãos livres. Assim, percebe-se a difusão do conceito do trabalho em 

filosofias e pensamentos. No Livro do Antigo Testamento da tradição bíblica, o trabalho 

revela-se como uma maldição, uma punição diante do pecado cometido pelos personagens 

bíblicos Adão e Eva. Logo, o significado do trabalho é também associado a fardo e sacrifício. 

As visões sobre o trabalho ocupavam distinções, também existiam conceitos que o trabalho 

integralizava a vida do homem, que exercer tal atividade constituía-se numa condição 

necessária para o exercício de sua liberdade e, no caso do artesão, em sua produção, podiam 

vivenciar diferentes etapas do processo de produção e com o seu produto pronto conseguia 

identificar todo o processo e se colocar como responsável pelo resultado alcançado (id. ibid.). 

Assim, a categoria trabalho, não pode ser pensada como natural e sem historicidade. 

O trabalho ao longo do tempo da sociedade integra-se a conotações e visões distintas, ora 

apresentando traços positivos ora negativos. Alguns momentos se revelam em punição, 

castigo divino, e em outros como possibilidade de realização, crescimento pessoal, etc.  

Michael Foucault, no seu livro “Vigiar e Punir – Nascimento da Prisão” (1987), o 

trabalho aparece como castigo a ser imputado ao culpado pelo crime cometido e se apresente 

útil a sociedade, ou seja, “é preciso que o castigo seja achado não só natural, mas interessante 
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(...). O ideal seria que o condenado fosse considerado como uma espécie de propriedade 

rentável (p. 90). 

O sofrimento e culpa como características presentes no trabalho encontram nas 

elaborações de Marx outros elementos que lhe conferem ontologia e historicidade. Para o 

autor, “[...] o trabalho é um processo de que participam o homem e a natureza, processo em 

que o ser humano, com sua própria ação, impulsiona, regula e controla seu intercâmbio 

material com a natureza (...)” (MARX, 2001, p. 211). Assim, o trabalho é o que funda o 

homem enquanto ser social, possibilitando o desenvolvimento e o acúmulo de conhecimentos, 

num contínuo processo de reprodução da vida social.  

Essa dominação sobre a natureza não ocorre de forma instintiva, visto ser o homem 

um ser teleológico, ou seja, tem a capacidade de antes de iniciar uma ação projetar na 

consciência as finalidades dos seus atos e os meios que utilizará para alcançá-lo. A partir de 

uma necessidade (alimentar, vestir, se proteger, etc) tem a capacidade de construir na 

consciência desejos, vontades, bem como a liberdade de escolher quais serão os instrumentos 

que utilizará no processo de trabalho. Como destaca Antunes (2007a, p.136): 

 

O trabalho é, portanto, resultado de um pôr teleológico que (previamente) o 
ser social tem ideado em sua consciência, fenômeno este que não está 
essencialmente presente no ser biológico dos animais. É bastante conhecida 
a distinção marxiana entre a abelha e o arquiteto. Pela capacidade de prévia 
ideação, o arquiteto pode imprimir ao objeto a forma que melhor lhe 
aprouver, algo que é teleologicamente concebido e que é uma 
impossibilidade para a abelha.  

  

Quando o ser humano concretiza a “prévia ideação”, quer dizer, a construção ainda 

na consciência do que deseja realizar e finaliza em ação, resulta na transformação da 

realidade, implicando na alteração da natureza e do próprio homem e de outros indivíduos 

envolvidos. Nesse ponto, acrescentamos a análise de Antunes (2007a), que afirma que não se 

deve pensar que o trabalho se define basicamente na capacidade do homem tomar uma 

decisão, envolve a constante busca de alternativas, no uso da liberdade. 

 

O trabalho é, portanto, o elemento mediador introduzindo entre a esfera da 
necessidade e a da realização desta: dá-se ‘uma vitória do comportamento 
consciente sobre a mera espontaneidade do instinto biológico quando o 
trabalho intervém como mediação entre necessidade e satisfação imediata’ 
(idem: 41). Nesse processo de auto-realização da humanidade, de avanço do 
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ser consciente em relação ao seu agir instintivo, bem como do seu avanço 
em relação à natureza, configura-se o trabalho como referencial ontológico 
fundante da práxis social (p. 139). 

  

O trabalho está presente em todo o momento na vida do homem, devido às 

necessidades e da sua capacidade de raciocinar, sempre criará novos projetos e sua 

concretização, ganhando experiência, conhecendo, construindo e desenvolvendo relações 

sociais. Saviani (2005, p.225), discutindo a concepção marxista de homem se expressa da 

seguinte forma: 

 

(...) o conteúdo da essência humana reside no trabalho (...) o ser do homem, 
a sua existência, não é dado pela natureza, mas é produzido pelos próprios 
homens (...) Precisa agir sobre a natureza transformando-a e ajustando-a às 
suas necessidades. Em lugar de adaptar-se à natureza, tem de adaptá-la a si. 
E esse ato de agir sobre a natureza transformando-a é que o que se chama de 
trabalho. Portanto, é pelo trabalho que os homens produzem a si mesmos. 
Logo o que o homem é, o é pelo trabalho. O trabalho é, pois, a essência 
humana(...)  

 

Segundo Antunes (2007a) o trabalho ocorrerá como protoforma da práxis social, ou 

seja, se num primeiro momento as relações estabelecidas entre os seres humanos e a natureza 

era usado para suprir as necessidades imediatas, quando a sociedade aumenta as relações 

sociais, aos poucos estas vão se tornando mais complexas, surgindo a “práxis social interativa, 

cujo objetivo é convencer outros seres sociais a realizar determinado ato teleológico” (ibid., p. 

139). Desta forma, o trabalho proporciona atendimento para além de necessidades imediatas, 

possibilita o desenvolvimento das forças produtivas, das relações de produção e sociais. 

O produto gerado pelo trabalho é colocado por Marx como valor de uso, ou seja, o 

homem em seu processo produtivo cria coisas com finalidades para serem utilizadas. Através 

do trabalho, ocorre a interação entre os homens e a natureza: por meio do trabalho que a 

sociedade se constitui, assim, a existência da humanidade é possibilitada pela interação 

homem x natureza que propicia atender suas necessidades mais imediatas e outras, resultando 

num produto, considerado por Marx como trabalho concreto. 

Analisando as comunidades mais primitivas onde o trabalho era usado para 

sobrevivência, sendo estabelecida uma relação com a natureza para suprir suas necessidades 

imediatas, as relações sociais existentes não eram tão complexas quanto às sociedades no 

sistema feudal e capitalista.  
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Esquematicamente, pode-se afirmar que no modo de produção encontra-se a 
estrutura (ou base) econômica da sociedade, que implica a existência de 
todo um conjunto de instituições e de ideias com ela compatível, conjunto 
geralmente designado como superestrutura e que compreende fenômenos e 
processos extra-econômicos: as instâncias jurídico-políticas, as ideologias ou 
formas de consciência social (...) (NETTO & BRAZ, 2008, p.61, grifo dos 
autores). 

 

A divisão das tarefas não teria levado a formação das classes sociais antagônicas, o 

que aconteceu proporcionando essa divisão foi que a propriedade comum, foi se tornando 

propriedade privada. Quando o homem passa a exercer controle sobre a natureza, como já 

mencionado anteriormente, a sua experiência é acumulada, tornando possível cada vez mais o 

desenvolvimento de sua capacidade de exploração sobre a natureza“(...) pela mediação do 

trabalho, os homens, ao transformarem a natureza transformam, também, a si próprios, dando 

origem a um complexo processo de desenvolvimento das capacidades humanas (...)” (LESSA, 

2000, p. 28). 

Paralelamente à divisão de tarefas hierarquizadas, acontece a introdução e 

aprimoramento de técnicas que permitiram que o homem explorasse a natureza, aumentando a 

produção, começando a produzir mais do que o necessário para suprir as necessidades de seu 

próprio sustento. Assim o aumento do conhecimento do homem sobre si próprio e da 

natureza, possibilitou o desenvolvimento de técnicas e métodos para produzir além do 

necessário. 

Marx (2012) nos possibilita compreender que a apropriação pelos seres humanos dos 

recursos da natureza eram apreendidas de forma autônoma e pensada para satisfazer seus 

carecimentos, ocorrendo por meio do emprego da força de trabalho do ser humano visando à 

produção de bens, realizado através do processo de trabalho, abrangendo os seguintes 

elementos: “1) a atividade adequada a um fim, isto é, o próprio trabalho; 2) a matéria a que se 

aplica o trabalho, o objeto de trabalho; 3) os meios de trabalho, o instrumental de trabalho” (p. 

348)1. É através do processo de trabalho, com os elementos designados em funcionamento, 

                                                 
1 Ou ainda, explicado de outra forma: “Ora a produção de bens, qualquer que seja ela, realiza-se 

através do processo de trabalho, que envolve os seguintes elementos: a) os meios de trabalho – 
tudo aquilo de que se vale o homem para trabalhar (instrumentos, ferramentas, instalações etc.), 
bem como a terra, que é um meio universal de trabalho; b) os objetos de trabalho – tudo aquilo 
(matérias naturais brutas ou matérias naturais já modificadas pela ação do trabalho) sobre que 
incide o trabalho humano; c) a força de trabalho – trata-se da energia humana que, no processo de 



26 
 

são criados os valores de uso, uma vez que os recursos extraídos da natureza são utilizados 

para atender as necessidades humanas. Assim, é a utilização da força de trabalho, logo o 

próprio trabalho, através dos meios de produção (meios e objetos de trabalho) que viabiliza a 

transformação e produção de bens. 

Na relação homem e natureza, a utilização dos recursos naturais pelos seres humanos 

ocorria num ritmo de trabalho lento, uma vez que atendia as necessidades imediatas 

individuais e grupais de subsistência. Já na sociedade capitalista revela uma dinâmica 

complexa e contraditória, uma vez que é baseado num modo de produção que explora a força 

de trabalho para a produção de mercadorias e possibilita a expansão do capital.  

O processo de trabalho no modo de produção capitalista se configura em “processo 

de valorização, processo de produção de mais-valia e de capital” (ALVES, 2007, p. 32). 

Assim, o desenvolvimento da sociedade capitalista, que conjuga elementos como a divisão 

social do trabalho e o advento da propriedade privada, torna possível a existência do modo de 

produção de mercadorias, ao colocar o próprio trabalhador enquanto mercadoria, ao 

desprender dele o acesso aos meios e objetos de seu trabalho, e este, se distancia da 

possibilidade de apropriação de suas objetivações, tornando-o alienado, uma vez que “o 

trabalhador é alienado da totalidade do processo de trabalho, ou seja, da propriedade dos 

meios de trabalho, do controle sobre o processo de trabalho e de seu produto final” 

(BARROCO, 2010, p. 34). 

No processo de trabalho capitalista há a emergência do trabalho assalariado, a força 

de trabalho é empregada como mercadoria. Por ela, o capitalista, detentor dos meios de 

produção, paga um preço por tal mercadoria, assim “no modo de produção capitalista, o 

capitalista é o representante do capital e o proletário o do trabalho” (NETTO & BRAZ, 2008, 

p. 85). 

Desta forma, é no capitalismo que toda produção se torna mercadoria e o trabalho 

desenvolvido pelos seres humanos ganha um duplo caráter: concreto e abstrato. Há a 

manifestação de valor de uso e de troca, num processo de valorização do capital. 

Podemos concluir que o trabalho sofreu alterações ao longo da história da 

humanidade, implicando transformações no modo de produção que desencadeiam mudanças 

no modo de viver daqueles que vivem do trabalho. E é no modo de produção capitalista que é 

                                                                                                                                                         
trabalho, é utilizada para, valendo-se dos meios de trabalho, transformar os objetos de trabalho em 
bens úteis à satisfação de necessidades” (NETTO; BRAZ, 2008, p. 58, grifo do autor). 
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fundado o mundo do trabalho, pois o trabalho assalariado se torna a forma predominante de 

como os trabalhadores, que vendem sua força de trabalho, são subordinados aos detentores 

dos meios de produção do capitalismo. Para tal afirmativa, nos baseamos nas palavras de 

Alves (2007, p. 76, grifo do autor): “é apenas com o capitalismo que tenderá a se constituir o 

mundo do trabalho propriamente dito (no singular), isto é, a forma social do trabalho sob a 

vigência do trabalho abstrato”. 

Logo, se em todas as sociedades anteriores através do trabalho é criado valor de uso 

que é trabalho concreto, ou seja, o trabalho que tem utilidade social. É sobre o modo de 

produção capitalista que há a predominância do trabalho abstrato, baseado no valor de troca. 

De acordo com Braz & Netto (2008), o trabalho abstrato existe em economias em que as 

trocas mercantis são expressivas, e como no modo de produção capitalista essas trocas se 

generalizam, o trabalho é reduzido ao trabalho abstrato, uma vez que as relações de trabalho 

se estabelecem pela compra e venda da força de trabalho. Assim todas as mercadorias neste 

modo de produção é trabalho abstrato, e este tipo de trabalho constitui trabalho alienado, uma 

vez que o trabalhador é despossuído do controle e do produto de seu trabalho, constituindo o 

trabalho assalariado um trabalho explorado. 

Enfim, o desenvolvimento do processo de produção capitalista é, como 
observou Marx, o processo de alienação do homem dos elementos do 
processo de trabalho, alienação dos objetos de trabalho (matériaprima), 
meios de trabalho (ferramentas) e inclusive do próprio trabalho vivo (o 
artífice e suas habilidades cognitivas). É o que observamos no Ocidente, 
desde o século XV e que prossegue até os dias de hoje, como sendo um 
processo de largo espectro histórico. O surgimento do sistema de máquina 
tenderá a negar o processo de trabalho propriamente dito.É importante 
salientar que, com o capitalismo, a força de trabalho, isto é, o trabalho vivo 
incorporado na produção de mercadorias, é também mercadoria. Eis um fato 
histórico da mais alta importância. É a instituição social da força de trabalho 
como mercadoria que irá contribuir para que a forma-mercadoria se torne a 
célula-materda sociabilidade ocidental. (ALVES, 2007, p. 81). 

 

Marx afirma que sob a lógica capitalista o trabalho é destituído de seu caráter criador 

para ser submetido à lógica mercantil. Para o desenvolvimento do modo de produção 

capitalista ocorre a separação entre o trabalho e os meios de produção, o trabalhador não 

detinha mais nenhum poder sobre ou quaisquer meios de possuir sua mercadoria, restando-lhe 

somente o emprego de sua força de trabalho para o detentor dos meios que possibilite a 

produção e assim, consiga obter condições necessárias para a sua sobrevivência. Expropriado 

dos meios de produção, logo o trabalhador se torna uma mercadoria. 
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(...) Nosso capitalista põe-se então a consumir a mercadoria, a força de 
trabalho que adquiriu, fazendo o detentor dela, o trabalhador consumir os 
meios de produção com o seu trabalho (...).O processo de trabalho, quando 
ocorre como processo de consumo da força de trabalho pelo capitalista, 
apresenta dois fenômenos característicos. O trabalhador trabalha sob o 
controle do capitalista, a quem pertence seu trabalho. O capitalista cuida em 
que o trabalho se realize de maneira não se desperdiçando matéria-prima e 
poupando-se o instrumental de trabalho, de modo que só se gaste deles o que 
for imprescindível à execução do trabalho. Além disso, o produto é 
propriedade do capitalista, não do produtor imediato, o trabalhador. O 
capitalista paga, por exemplo, o valor diário da força de trabalho 
(...)(MARX, 2001, p. 218-219). 

 

Além de o trabalhador estar na condição de expropriado dos meios de produção, tudo 

aquilo que ele produz não mais o pertence. No entanto, algo que ocorre é que apesar de o 

capitalista ser o detentor dos meios de produção, ele não produz, o trabalhador por sua vez 

que emprega todas as suas habilidades não é expropriado daquilo que produziu. 

Alves (2007) analisa que, sob o modo de produção capitalista, além de alterada a 

relação homem com a natureza é transformada a relação do homem com a sua atividade 

produtiva. Enfatizando que Marx, em O Capital, apresenta uma teoria da exploração, 

constituindo o modo como no sistema capitalista se organiza para a produção da mais-valia 

através da exploração da força de trabalho e, principalmente, o quanto tal abuso fica velado 

uma vez que obstrui o processo de objetivação (a capacidade criadora do ser humano através 

do trabalho) e torna o trabalho fetichizado (a atividade humana não se apresenta como criada 

pelo ser que a idealiza e produz). Tem-se aqui, para o autor, a base da teoria do 

estranhamento.  

A essência do sistema capitalista está exposta a contradição entre capital e trabalho, 

uma vez que o capital detêm os meios de produção e a classe trabalhadora nada possui, logo 

necessitam vender sua mercadoria, a sua força de trabalho como forma de reprodução social. 

Desta forma, o trabalho enquanto atividade essencialmente humana é utilizada pelo modo de 

produção capitalista para atender as suas necessidades de acumulação privada de riqueza. 

 

(...) A lei da acumulação capitalista, mistificada em lei natural, na realidade 
só significa que sua natureza exclui todo decréscimo do grau de exploração 
do trabalho ou toda elevação do preço do trabalho que possam comprometer 
seriamente a reprodução contínua da relação capitalista e sua reprodução em 
escala sempre ampliada. E tem de ser assim, num modo de produção em que 
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o trabalhador existe para as necessidades da expansão dos valores 
existentes, em vez de a riqueza material existir para as necessidades de 
desenvolvimento do trabalhador (...) (MARX, 2001, p. 724, grifo nosso). 

 

No desenvolvimento do modo de produção capitalista ocorre a separação entre 

trabalho e os meios de produção. Ao mesmo tempo, o capital é constituído pela junção entre 

os meios de produção e a força de trabalho utilizada para a produção de mercadorias, 

tornando a primeira em capital constante e a segunda em capital variável. É importante 

compreender que somente o capital variável, o trabalho humano, é criador de novos valores e 

o resultado dessa venda é apropriado pelos proprietários dos meios de produção, que destinam 

apenas uma pequena parcela aos trabalhadores em forma de salário. 

Desta forma, o que possibilita ao capital o acúmulo da riqueza é a produção da mais-

valia um excedente, trabalho não pago, resultado da exploração da força de trabalho do 

trabalhador, aquela que é criadora de novos valores. 

 

A parte do capital, portanto, que se converte em meios de produção, isto é, 
em matéria prima, materiais e acessórios e meios de trabalho não muda a 
magnitude do seu valor no processo de produção. Chamo-a, por isso, parte 
constante do capital, ou simplesmente capital constante. A parte do capital 
convertida em força de trabalho, ao contrário, muda de valor no processo de 
produção. Reproduz o próprio equivalente e, além disso, proporciona um 
excedente, a mais-valia, que pode variar, ser maior ou menor. Essa parte do 
capital transforma-se continuamente de magnitude constante em magnitude 
variável. Por isso, chamo-a parte variável do capital, ou simplesmente capital 
variável. As mesmas partes do capital, que, do ponto de vista do processo de 
trabalho, se distinguem em elementos objetivos e subjetivos, em meios de 
produção e força de trabalho, do ponto de vista do processo de produzir 
mais-valia, se distinguem em capital constante e capital variável (MARX, 
2001, p. 244, 245). 

 

Iamamoto (2003), ao realizar uma reflexão sobre a relação trabalho e questão social2 

no sistema capitalista, apresenta algo que acresce a assertiva anterior:  

                                                 
2 “A questão social diz respeito ao conjunto das expressões das desigualdades sociais 
engendradas na sociedade capitalista madura, impensáveis sem a intermediação do Estado. Tem sua 
gênese no caráter coletivo de produção, contraposto à apropriação privada da própria atividade 
humana – o trabalho -, das condições necessárias à sua realização, assim como de seus frutos. É 
indissociável da emergência do ‘trabalhador livre’ que depende da venda de sua força de trabalho 
como meio de satisfação de suas necessidades vitais” (IAMAMOTO, 2003, p. 65). E ainda, nas 
palavras de Netto (2001, p. 157): “O desenvolvimento do capitalismo produz, compulsoriamente, a 
‘questão social’ – diferentes estágios capitalistas produzem diferentes manifestações da ‘questão 
social’; esta não é uma sequela adjetiva ou transitória do regime do capital: sua existência e suas 
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Em primeiro lugar, nessa sociedade, a mercadoria é o caráter predominante e 
determinante dos produtos (...) Em segundo lugar, a mais-valia é a finalidade 
e o móvel determinante da produção" (IAMAMOTO, 2003, p. 61). 

 

O homem não é outra coisa senão uma mercadoria, que se vende para o capitalismo, 

e este detentor (o capitalista) enxerga que é a mercadoria o mais importante no modo de 

produção, pois quando o homem/trabalhador vende sua força de trabalho, ocorre à retirada 

e/ou a criação de um valor superior ao da sua força empregada, no qual se denomina mais-

valia, como Iamamoto menciona: “(...) A tendência a reduzir ao mínimo o preço de custo 

converte-se na alavanca mais poderosa para a intensificação da força produtiva do trabalho 

social, que aparece como força produtiva do capital”. (IAMAMOTO, 2003, p. 61). 

Percebe-se, que o trabalho, sob a perspectiva marxista, está, no modo de produção 

capitalista, subordinado a atender aos próprios interesses do capital de produzir e gerar 

consumo, sendo fundamental a apropriação do trabalho alheio do trabalhador pelo burguês e 

dos produtos que dele resultam. Ademais, o modo de produção capitalista engendra um modo 

de vida marcado pelo trabalho alienado e o consumo. 

 

A produção engendra, portanto, o consumo: Io - fornecendo- Ihe os 
materiais; 2o - determinando seu modo de consumo; 3o - excitando no 
consumidor a necessidade dos produtos que a produção estabeleceu como 
objeto. Produz, pois, o objeto do consumo, o instinto do consumo. O 
consumo (produz) também a disposição do produtor, colocando-o como 
finalidade e solicitando sua necessidade (...) (MARX, 2008, p.249). 

 

No capitalismo, o trabalho que é uma necessidade humana passa a deteriorar o 

próprio homem, ocorrendo o fetichismo da mercadoria, não transparecendo ao trabalhador o 

caráter social e coletivo do trabalho, antes enquanto valor, ocorrendo uma inversão nas 

relações sociais empreendidas pelos seres humanos.  

A expansão do capitalismo depende da constante transformação das relações de 

produção e sociais almejando a contínua expansão, nas palavras Marx: “A burguesia não pode 
                                                                                                                                                         
manifestações são indissociáveisda dinâmica específica do capital tornando potência social dominante. 
A ‘questão social’ é constitutivado desenvolvimento do capitalismo. Não se suprime a primeira 
conservando o segundo”. 
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existir sem revolucionar permanentemente os instrumentos de produção – por conseguinte, as 

relações de produção e, com isso, todas as relações sociais” (2012, p. 188). 

Os autores Netto e Braz (2008) afirmam que a peculiaridade do modo de produção 

capitalista é a sua mundialização, sendo instaurado uma divisão internacional do trabalho, 

assim as atividades econômicas (produção, comercialização, exportação e importação) são 

realizadas através dos diversos países, tornando os países interdependentes, uma vez que 

independente da relação de dominação e/ou exploração, o objetivo de tal centralização é a 

busca incessante pelo aumento dos lucros, coexistindo diversos fatores, tais como: o papel do 

Estado para controlar, ofertar e defender aos interesses monopolistas; facilitar a obtenção dos 

avanços técnico-científicos; exportar o capital excedente aos países subdesenvolvidos de 

modo a maximizar os lucros, ocorrendo através de investimentos e empréstimos.  

Nesse universo, o processo de trabalho desenvolvido nas sociedades capitalistas é 

direcionado para garantir seu objetivo inicial. Para isso, diferentes modos de organizar e geri-

lo são estruturados. Um período histórico importante para verificarmos tais organizações do 

processo de trabalho é aquele aqui destacado por Neto e Braz (2008, p. 178) 

 

(...) entre fins do século XIX e os primeiros anos do século XX, o grande 
capital – a partir daí geralmente conhecido como capital monopolista -, 
firmemente estabelecido na produção industrial, se constituía como a coluna 
vertebral da economia capitalista, articulando formas específicas de controle 
das atividades econômicas (o pool, o cartel, o sindicato, o truste, etc). Uma 
vez estruturados e consolidados esses monopólios, mudou a fisionomia do 
capitalismo; consumada a monopolização (...). 
O surgimento dos monopólios industriais ocorreu mais ou menos 
simultaneamente à mudança do papel dos bancos. Produtos da evolução das 
“casas bancárias” que operavam ao tempo do capitalismo comercial, os 
bancos, inicialmente, funcionavam como intermediários de pagamentos; com 
o desenvolvimento do capitalismo, tornaram-se peças básicas do sistema de 
crédito. Reunindo capitais inativos de capitalistas e a soma das economias de 
um grande contingente de pessoas, os bancos passaram a controlar massas 
monetárias gigantescas, disponibilizadas para empréstimos – e a 
concorrência entre capitalistas industriais levou-os a recorrer ao crédito 
bancário para seus novos investimentos. Nesse contexto, os bancos 
contribuíram ativamente para implementar o processo de centralização do 
capital (grifos dos autores) 

 

Os modelos fordista e taylorista de organizações da produção predominaram no 

século XX. O primeiro, pautado na chamada gerência científica (BRAVERMANN, 1987) 

baseou-se na determinação entre os tempos e os movimentos no processo de produção de 



32 
 

mercadorias, onde o cronômetro determinava o ritmo da produção. Particularmente na 

segunda e terceira década do século XX, o fordismo passa a se tornar hegemônico. 

Caracterizado pela produção em massa de mercadorias, o trabalho realiza-se por meio das 

linhas de montagens sendo os produtos fabricados em larga escala e padronizados, garantindo 

o aumento da produção das mercadorias e consequentemente da força de trabalho, 

possibilitando a redução do custeio com a produção; os resultados da produção eram 

controlados, sendo separados os momentos para planejamento e execução das tarefas; a 

exploração da força do trabalho se apresentava com a divisão do trabalho havendo o trabalho 

intelectual e o manual, marcado pelo desconhecimento de todo o processo de produção pelo 

trabalhador, que se torna especialista. As ações marcam-se pela repetição e monotonia 

(HARVEY, 2007; ANTUNES, 2007a; ALVES, 2007).  

Os autores Antunes (2007a) e Alves (2007) apresentam conceitos que nos auxiliam a 

entender algo que permeia o modo capitalista de produção: o sistema de metabolismo social 

do capital e sócio-metabolismo da barbárie afirmando que, sob o domínio do capital, os bens 

da natureza e a força de trabalho são consumidas e mercantilizadas visando a expansão do 

capital e acumulação de riqueza e, objetivando alcançar seu contínuo progresso e 

concentração utiliza o que for necessário para atender tais anseios, como já mencionado, faz 

uso do conhecimento e avanços científicos, a força de trabalho, sendo tais legitimados pelo 

Estado. 

 

Não sendo uma entidade material e nem um mecanismo que possa ser racionalmente 
controlável, o capital se constitui uma poderosíssima estrutura totalizante de 
organização e controle do metabolismo societal, à qual todos, inclusive os seres 
humanos, devem se adaptar. Esse sistema mantém o domínio e primazia sobre a 
totalidade dos seres sociais, sendo que suas mais profundas determinações estão 
orientadas para a expansão e impelidas pela acumulação (ANTUNES, 2007a, p. 23). 

 

Eis um traço ontológico-social das sociedades burguesas desde que a modernidade 
do capital assumiu sua dimensão plena através da grande indústria. O que se 
mantém, como pressuposto ontológico, é o regime do salariato, que altera, no 
decurso histórico, sua forma político-institucional (o que depende das condições 
contingentes da luta de classes e da regulação do Estado político) (ALVES, 2007, p. 
87). 

 

A legitimidade do modelo fordista, posto que hegemônico até o final da década de 60 

do século XX, foi baseado no keynesianismo. Sua principal característica foi a presença de 

um Estado interventivo na economia conjugando coerção e respostas a algumas demandas 
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sociais que garantam a reprodução da força de trabalho. Por meio da interferência do Estado 

na economia, utilizou-se de mecanismos que pudessem garantir a produção nacional que 

geraria demanda e oferta, através da tentativa de uma política de pleno emprego. Tal teoria 

posta em prática mantinha o controle entre a relação capital-trabalho e assumia posição ao 

lado da acumulação capitalista, a qual se realiza pela conversão da mais-valia em capital. As 

funções estatais desobrigava o capital em arcar com a responsabilidade de manter em 

funcionamento a força de trabalho, posto que era custeado pelo Estado através do 

recolhimento de impostos da população e ofertava o acesso a serviços públicos.  

 

O Estado, por sua vez, assumia uma variedade de obrigações. Na medida em 
que a produção de massa, que envolvia pesados investimentos em capital 
fixo, requeria condições de demanda relativamente estáveis para ser 
lucrativa, o Estado se esforçava por controlar ciclos econômicos com uma 
combinação apropriada de políticas fiscais e monetárias no período pós-
guerra. Essas políticas eram dirigidas para as áreas de investimento público - 
em setores como o transporte, os equipamentos públicos etc. - vitais para o 
crescimento da produção e do consumo de massa e que também garantiam 
um emprego relativamente pleno (HARVEY, 2007, p. 129). 

 

Todas essas funções estatais estão a serviço dos monopólios; porém, elas 
conferem ao Estado comandado pelo monopólio um alto grau de legitimição. 
E isso porque, num marco democrático, para servir ao monopólio, o Estado 
deve incorporar outros interesses sociais; ele não pode ser, simplesmente, 
um instrumento de coerção – deve desenvolver mecanismo de coesão social 
(NETTO & BRAZ, 2008, p. 205, grifo dos autores). 

 

Sob esse modelo, até o início da década de 1970, mantinha-se a expansão do 

capitalismo, favorecendo aos países capitalistas centrais e atendendo sua essência de produção 

e consumo em massa, o qual beneficiava alguns trabalhadores, principalmente em países 

europeus, com a concessão de direitos. Entretanto, desde a década de 1960 apresentavam-se 

seus primeiros vestígios de esgotamento, tornando evidente com a recessão aguda de 1973, 

que exige a organização de um novo modelo de regulação que prossigam atendendo a 

burguesia monopolista. 

A ilusão que a aliança entre capital e trabalho intermediada pelo Estado era razoável 

fora desfeita. Os limites do modo de produção não conjugavam com as expectativas dos 

trabalhadores, sendo rompido também o compromisso social-democrático. Vale resgatar, que 

tal compromisso estabelecido entre Estado, capital e trabalho, desde a crise de 1930 e a 

sucessão da política keynesiana, tiveram participação ativa dos trabalhadores, pois se seu 



34 
 

trabalho se alcançava o lucro para o capital, em contrapartida havia a elevação dos salários. 

Por meio dessa relação, a postura crítica e combativa dos trabalhadores ao capital acabou por 

s enfraquecer, acrescida da cooptação das organizações sindicais (ANTUNES, 2007a) 

Harvey (2007) aponta quais foram às dificuldades que geraram o enfraquecimento do 

fordismo e do keynesianismo em combater as contradições que levaram a crise e esgotamento 

daquele modelo de produção: a rigidez dos investimentos de capital fixo em larga escala e 

longo prazo em sistema de produção em massa; a rigidez do mercado na alocação e nos 

contratos de trabalho; a rigidez dos compromissos do Estado e produção, que restringia os 

gastos públicos. Tal contexto desencadeou dificuldades para superação desses entraves e 

motivou uma frente de frente de luta dos trabalhadores. O autor destaca, 

 

A rigidez dos compromissos do Estado foi se intensificando à medida que os 
programas de assistência (seguridade social, direitos de pensão etc.) 
aumentavam sob pressão para manter a legitimidade num momento em que a 
rigidez na produção restringia expansões da base fiscal para gastos públicos 
(...) Por trás de toda a rigidez específica de cada área estava numa 
configuração indomável e aparentemente fixa de poder político e relações 
recíprocas que unia o grande trabalho, o grande capital e o grande governo 
no que parecia cada vez mais uma defesa disfuncional de interesses escusos 
definidos de maneira tão estreita que solapavam, em vez de garantir, a 
acumulação do capital. 
(p 135, 136). 

 

Nesta conjuntura, ocorre o reaparecimento dos trabalhadores que protestavam contra 

as condições de desvalorização e exploração no processo de trabalho. O modo como se 

encontrava organizadas as indústrias, circunscrita na produção em massa, ofertou as bases 

para unir os trabalhadores e desencadear resistências e lutas tanto de forma individualizada, 

através do absenteísmo, fugas do trabalho, quanto por resistências coletivas, através de greves 

temporárias, operações que diminuíam o ritmo/tempo de trabalho, formação de conselhos, e 

ainda na rejeição do controle do processo de produção que cederia lugar aos trabalhadores 

(ANTUNES, 2007a). 

Ao mesmo tempo, tais enfrentamentos pela classe trabalhadora não alcançaram os 

resultados almejados, uma vez que se limitava a pequenos grupos nas empresas e locais de 

trabalho, não sendo incorporados pelos sindicatos e partidos políticos. Entretanto, “sua 

capacidade de auto-organização, entretanto, ‘perturbou seriamente o funcionamento do 
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capitalismo’, constituindo-se num dos elementos causais da eclosão da crise dos anos 1970 

(Bernardo, 1996:19)” (ANTUNES, 2007, p. 44). 

Aqui é imprescindível evidenciar algo que é inerente ao desenvolvimento capitalista: 

as crises.  

A palavra crise é pertencente ao capitalismo, atingindo o modo de produção 

contendo estágios de progresso e expansão e outros agravados por recessões, quedas da 

produção, sendo, inevitavelmente, a classe trabalhadora atingida pelo desemprego e pobreza. 

Apesar das constantes crises econômicas que são próprias do sistema produtivo do capital, 

conforme sinalizado pelos autores Netto e Braz (2008), a crise a partir do início dos anos 1970 

é uma crise estrutural uma vez que atinge toda a extensão territorial mundial, afetando não 

apenas o sistema econômico, mas o modo de viver da classe trabalhadora.  

Alves (2009) esclarece que a singularidade da crise estrutural do capital encontra-se 

em três características: primeiro, atinge todo o sistema de metabolismo social (capital, 

trabalho e Estado) e em todas as dimensões produção, comercialização e consumo; segundo, 

atinge todos os países e nações, tantos os países centrais, os considerados os avançados 

economicamente, como aqueles dependentes, afetando as riquezas naturais numa contínua 

devastação, identificando também como crise ecológica; terceiro, a crise é permanente em 

oposição às crises cíclicas já experimentadas. Logo, a crise estrutural do capital atinge para 

além das atividades econômicas as relações sociais humanas, comprovando sua marca de 

contradições e antagonismos, onde por mais que o trabalhador se esforce para manter suas 

condições de sobrevivência, cada vez mais se acentua a sua miserabilidade. De qualquer 

forma, as crises são funcionais ao modo de produção capitalista, pois “constituem os 

mecanismos mediantes os quais o modo de produção capitalista (MPC) restaura, sempre em 

níveis mais complexos e instáveis, as condições necessárias a sua continuidade” (NETTO & 

BRAZ, 2008, p. 162, grifo dos autores). 

Batista (2014) reflete que a crise estrutural e as providências tomadas pelo projeto 

dominante burguês não fazem parte de um imprevisto ou novidade, antes que é um 

componente esperado e pertencente ao modo de produção e reprodução da ordem burguesa, 

apresentando que a novidade era como a força de trabalho humana fora colocada em imenso 

grau de exploração, ou nas palavras do autor:  
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O fator determinante é que os trabalhadores estavam convivendo com uma crise 
estrutural do capital que colocava a força de trabalho – como mercadoria – em 
situação de vulnerabilidade extremada, subordinando suas dimensões objetivas e 
subjetivas às respostas do próprio capital. Essa relação demonstrava, além do 
desemprego, o grau ampliado das manifestações atrozes da ‘questão social’ nas 
diferentes instâncias da sociedade capitalista, destacando-se o impacto refratado no 
campo das profissões (ide., ibid., p. 16). 

 

Em síntese, apresentamos que Marx (2012) em suas obras indica que o próprio modo 

de produção capitalista gera suas crises cíclicas, posto que a lógica de acumulação da riqueza 

e a produtividade do capital desencadeia uma superprodução e, consequentemente, a queda da 

taxa de lucro.  

 

A barreira efetiva da produção capitalista é o próprio capital: o capital e a 
sua autoexpansão se patenteiam ponto de partida e meta, móvel e fim da 
produção; a produção existe para o capital, ao invés de os meios de 
produção serem apenas meios de acelerar continuamente o desenvolvimento 
do processo vital para a sociedade dos produtores. Os limites intransponíveis 
em que podem mover a manutenção e a expansão do valor-capital, a qual se 
baseia na expropriação e no empobrecimento da grande massa dos 
produtores, colidem constantemente com os métodos de produção que o 
capital tem de empregar para atingir seu objetivo e que visam ao aumento 
ilimitado da produção, à produção como fim em si mesma, ao 
desenvolvimento incondicionado das forças produtivas sociais do trabalho. 
O meio – desenvolvimento ilimitado das forças produtivas sociais -, em 
caráter permanente conflita com o objetivo limitado, a valorização do capital 
existente. Por conseguinte, se o modo capitalista de produção é um meio 
histórico para desenvolver a força produtiva social e criar o mercado 
mundial apropriado, é ele ao mesmo tempo a contradição permanente entre 
essa tarefa histórica e as relações sociais de produção que lhe correspondem 
(od., ibid.,  p. 398, grifo do autor). 

 

Antunes (2007a, p. 31, 32) descreve bem o quadro de crise do período em questão:  

 

De fato, a denominada crise do fordismo e do keynesianismo era a expressão 
fenomênica de um quadro crítico mais complexo. Ela exprimia, em seu 
significado mais profundo, uma crise estrutural do capital, onde se 
destacava a tendência decrescente da taxa de lucro (...). Era também a 
manifestação (...) tanto do sentido destrutivo da lógica do capital, presente na 
intensificação da lei de tendência decrescente do valor de uso das 
mercadorias, quanto da incontrolabilidade do sistema de metabolismo social 
do capital (...). 
Esse período caracterizou-se também – e isso é decisivo – por uma ofensiva 
generalizada do capital e do Estado contra a classe trabalhadora e contra as 
contradições vigentes durante a fase de apogeu do fordismo (...) esse novo 
quadro crítico tinha um de seus pólos centrais localizado no setor financeiro, 
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que ganhava autonomia (ainda que relativa) dentro das complexas inter-
relações existentes entre a liberação e a mundialização dos capitais e do 
processo produtivo. Tudo isso num cenário caracterizado pela 
desregulamentação e expansão dos capitais, do comércio, da tecnologia, das 
condições de trabalho e emprego 

 

 Também em Netto & Braz (2008, p. 214) encontro: 

 

A ilusão dos “anos dourados” é enterrada em 1974-1975: num processo 
inédito no pós-guerra, registra-se então uma recessão generalizada, que 
envolve simultaneamente todas as grandes potências imperialistas e a que 
seguiu outra, em 1980-1982, na qual se constatou que “as taxas de lucro 
voltam a descer ainda mais” e o “recuo é ainda mais nítido que em 1974-
1975” (Husson, 1999: 32). A onda longa expansiva é substituída por uma 
onda longa recessiva: a partir daí e até os dias atuais, inverte-se o 
diagrama da dinâmica capitalista: agora, as crises voltam a ser 
dominantes, tornando-se episódicas as retomadas (grifo dos autores). 

 

Torna-se importante a criação de um novo padrão de organização do processo 

produtivo que desencadeie transformações no mundo do trabalho e promova alterações no 

poder político e ideológico. Implanta-se o ideário neoliberal consistindo, em sua base, em 

ações que desregulamentam os direitos trabalhistas, privatiza empresas estatais, reforma do 

Estado, liberalização da economia. Iamamoto (2001) pontua que tais mudanças não atingem 

apenas o campo econômico e político atingem as formas de sociabilidade: 

 

Forja-se assim uma mentalidade utilitária, que reforça o individualismo, 
onde cada um é chamado a “se virar” no mercado. Ao lado da naturalização 
da sociedade – “é assim mesmo, não há como mudar” -, ativam-se os apelos 
morais a solidariedade, na contraface da crescente degradação das condições 
de vida das grandes maiorias. Esse cenário, de nítido teor conservador, 
atinge as formas culturais, a subjetividade, a sociabilidade, as identidades 
coletivas, erodindo projetos e utopias. Estimula um clima de incertezas e 
desesperanças. A debilitação das redes de sociabilidade e sua subordinação 
às leis mercantis, estimula atitudes e condutas centradas no indivíduo 
isolado, em que cada um é “livre” para assumir os riscos, as opções e 
responsabilidades por seus atos em uma sociedade de desiguais” (id., ibid.,  
p. 21 (grifo nosso). 

 

Necessário passa a ser um processo de reestruturação produtiva. Objetiva-se instituir 

um modo de produzir que prossiga gerando expansão das riquezas e, para atender tais anseios, 

o capital substitui o sistema de produção antecedente pelo padrão de acumulação flexível, 

conforme nomeado por Harvey (2007). Alteram-se os processos e relações de trabalho, 



38 
 

pressupondo maior flexibilidade também nas relações trabalhistas, nos direitos dos 

trabalhadores, na gestão/controle do trabalho e nos padrões de consumo, “caracteriza-se pelo 

surgimento de setores de produção inteiramente novos, novas maneiras de fornecimento de 

serviços financeiros, novos mercados e, sobretudo, taxas altamente intensificadas de inovação 

comercial, tecnológica e organizacional” (id., ibid., p.140). 

Entretanto, as repercussões sobre o perfil e formas de inserção dos trabalhadores no 

mercado de trabalho são desiguais e negativas. O autor estabelece uma espécie de tipologia: 

trabalhadores com maior qualificação e acesso à carreira profissional; trabalhadores menos 

qualificados, descartados conforme a necessidade do mercado de trabalho; empregados em 

tempo parcial. Fato é que o acesso ao mercado de trabalho é, de forma generalizada, por meio 

de empregos flexíveis, sendo presentes níveis de desemprego estrutural, salários baixos, força 

de trabalho descartável e sem acesso a direitos trabalhistas. Tal realidade tende a criar um 

mercado de trabalho paralelo, caracterizado pelo trabalho doméstico, artesanal, familiar, 

comércio ilegal, etc.. Importante destacar que com a precarização do trabalho observa-se forte 

retrocesso nas lutas sindicais. 

A alteração do sistema produtivo e do processo de trabalho sob a reestruturação 

produtiva tem como primeiras experiências as desenvolvidas em países da Europa e no Japão. 

O modelo japonês foi o hegemônico. São suas características: produção em pequena escala, 

com produtos diversificados; produção flexível, associada às necessidades postas pelo 

mercado consumidor; estoques mínimos e diversificados; flexibilidade e multifuncionalidade 

da força de trabalho; kanban e just in time – estratégias que visam manter controle sobre o 

funcionamento do que está sendo produzido, obtendo o melhor resultado sobre a produção 

controlando o tempo e realizando reparos quando necessário; trabalho em equipe e controle de 

qualidade (os trabalhadores são organizados para trabalhar em grupos possuindo uma 

liderança, tendo como resultado eliminar condutas perigosas: erros na execução, tempo 

ocioso, etc.); os trabalhadores são os chamados “colaboradores”, logo, responsáveis pela 

qualidade do produto; qualificação dos trabalhadores como condição de contratação; 

formação de novo complexo produtivo (as pequenas e médias empresas se tornam 

fornecedoras de produtos e serviços das atividades-meio, sendo priorizado pela empresa 

central a execução de sua atividade-fim, com vistas à economia de recursos, atenuação de  

desperdício e barateamento da força de trabalho (ANTUNES, 2007a). 

Alves (2007) considera que esse novo regime de acumulação, baseado na 

reestruturação produtiva e da adoção da política neoliberal, legitima tais métodos técnicos e 
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organizacionais próprios do modelo toyotista para outras esferas que não são pertencentes a 

produção direta da mais-valia, tais como os setores da administração pública, setor de 

serviços.  

Juntos, Antunes e Alves (2004) apresentam os principais rumos nas configurações do 

estágio atual do capitalismo e as repercussões para os trabalhadores assalariados, dando 

ênfase aos seguintes: 1. Adoção do sistema toyotista no lugar do padrão fordista, implicando 

na redução dos postos de trabalho de trabalhadores formais, e ampliação de empregos 

terceirizados, subcontratados, provocando a desregulamentação de direitos; 2. A revolução 

tecnológica e científica, possibilitou aos grandes capitalistas avanço no processo de produção, 

conseguindo produzir cada vez mais em menor tempo; 3. Aumento do emprego da força de 

trabalho feminina principalmente no setor de serviços, exclusão dos idosos e não absorção do 

segmento juvenil; 4. Aumento do “Terceiro Setor” (colocado como sem fins lucrativos, 

voltado para ações assistenciais), que funciona marginalizado ao mercado e alocada alguns 

trabalhadores expulsos do mercado de trabalho, bem como o aumento do trabalho domiciliar; 

5. A internacionalização do capital ao implantar e remover as empresas multinacionais nos 

mais distintos lugares, afetando as estruturas econômicas da nação. 

A burguesia, adotando o projeto neoliberal, alegava que a crise no sistema capitalista 

decorria das lutas e conquistas dos trabalhadores e a superação e a retomada da crise poderiam 

ocorrer a partir de algumas ações ao desvincular o mercado da governança estatal 

(desvinculando da tutela do Estado) e a redução do Estado no gerenciamento dos gastos 

sociais.  

E o sucesso do projeto societário adotado na busca pelo crescimento econômico não 

conjuga com crescimento do emprego, uma vez que abre cenário para o capital especulativo, 

centralização dos capitais (países centrais cada vez mais ricos, e os periféricos cada vez mais 

pobres), desemprego estrutural conjugando enfraquecimento do movimento sindical e redução 

dos salários, ocasionando o aumento das desigualdades sociais em nível mundial, em outras 

palavras,  

 

Essa globalização, para alguns, é um fenômeno que não caminha para 
garantir a igualdade de direitos e divisão de riquezas (...) ao contrário, sua 
ação até o momento somente proporcionou a ampliação entre ricos e pobres” 
(BATISTA, 2014, p. 88). 
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Alves (1999), ao estudar esse contexto, sustenta que o desenvolvimento capitalista do 

período pós fordista keynesiano é caracterizado pela mundialização do capital. Compreendo 

que tal quadro é marcado pela reestruturação produtiva que está entrelaçada na aliança 

formada entre os poderes econômico e político, com um modelo liberal, retração da 

intervenção estatal na economia e da formulação das políticas públicas em contexto de 

expansão do capitalismo financeiro. Acresce-se a isso o maior emprego de novas tecnologias 

no processo de trabalho, com redução do tempo de produção e aumento da lucratividade.  

Isso posto, a mundialização do capital constitui-se numa administração que visa a 

acumulação via esferas industrial e financeira, tendo por características a concentração do 

capital-dinheiro; a valorização dos investimentos financeiros no lugar da comercialização 

(trocas); concentração e centralização do mercado financeiro e industrial; os grupos 

industriais e financeiros tendem a formar um oligopólio mundial, coexistindo concorrência e 

colaboração. “Portanto, são tais operações mundializadas do capital – capital industrial e 

capital financeiro - que são constitui o verdadeiro conteúdo da denominada ‘globalização’ ou 

melhor, ‘mundialização do capital’” (ALVES, 1999, p. 60). Nas palavras de Iamamoto (2007, 

p. 108): 

 

A mundialização da economia está ancorada nos grupos industriais 
transnacionais, resultantes de processos e fusões e aquisições de empresas 
em um contexto de desregulamentação e liberalização da economia. Esses 
grupos assumem formas cada vez mais concentradas e centralizadas do 
capital industrial e se encontram no centro da acumulação. As empresas 
industriais, associam-se às instituições financeiras (bancos, companhias de 
seguros, fundos de pensão, sociedades financeiras de investimentos coletivos 
e fundos mútuos), que passam a comandar o conjunto da acumulação, 
configurando um modo específico de dominação social e política do 
capitalismo, com o suporte dos Estados Nacionais. 

 

1.2. Precarização e proletariedade sob o capitalismo mundializado 

 

Partimos do pressuposto apresentado por Antunes (2005) que, apesar das 

transformações no mundo do trabalho e a influência que essas exercem na intensificação da 

exploração e acumulação no modo de produção capitalista, ainda assim o trabalho prossegue 

sendo primordial. Encontramos aqui indicativos da tese acerca da centralidade do trabalho. 
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No modo de produção capitalista, o trabalho vivo se apresenta como trabalho 

alienado. Por meio dos avanços técnico-científicos aplicados na produção, o aumento da 

produtividade do trabalho intensificando a exploração da mais-valia, porém, por mais que se 

reduza o trabalho vivo, não se é capaz de eliminá-lo completamente. 

A atividade produtiva do trabalhador na sociedade capitalista é materializada pelo 

trabalho assalariado, uma vez que ele não detém a propriedade, os meios e o produto de seu 

trabalho. Logo, o que ele produziu lhe aparece estranho, como que independente de seu 

trabalho, torna-se imperceptível sua contribuição no que realiza, desconhece o processo de 

seu trabalho e o resultado daquilo que é produzido.  

 

(...) O produto do trabalho é o trabalho que se fixou num objeto, se 
coisificou, ele é a objetivação do trabalho. A realização do trabalho é sua 
objetivação. Esta realização do trabalho aparece na situação nacional-
econômica como desrealização do operário, a objetivação como perda do 
objeto e servidão ao objeto, a apropriação como alienação [Entfremdung], 
como desapossamento [Entaüsserung]. 
A realização do trabalho aparece a tal ponto como desrealização que o 
operário é desrealizado até a morte pela fome. A objetivação aparece a tal 
ponto como perda do objeto que o operário é privado dos objetos mais 
necessários não só a vida como também dos objetos de trabalho. Sim, o 
próprio trabalho torna-se um objeto, do qual o operário só pode apoderar-se 
com o máximo de esforço e com as mais irregulares interrupções. A 
apropriação do objeto aparece a tal ponto como alienação que quanto mais 
objetos o operário produz tanto menos pode possuir e tanto mais cai sob a 
dominação do seu produto, do capital (MARX, 2012, p. 95, grifo do autor) 

 

O trabalho estranhado é inerente ao modo de produção capitalista, posto que todo 

trabalhador se encontra na condição do assalariamento emergindo a “condição de 

proletariedade”, nos termos de Alves (2009), uma vez que parcela da sociedade se encontra 

despossuído da propriedade e dos meios de produção. Assim, tal condição é pertencente aos 

homens e mulheres que possuem sua força de trabalho como único meio de garantir sua 

sobrevivência: os proletários, aqueles vivem de empregar suas habilidades em troca de 

rendimento. A eles, em antagonismo, apropriando-se privadamente da propriedade e dos 

meios de produção e explorando-os e subjugando-os, constitui-se a burguesia.  

 

(...) a condição de proletariedade é o elemento fundante (e fundamental) do 
trabalho estranhado – só há trabalho estranhado porque há proletários ou 
homens e mulheres imersas numa condição histórico-existencial de 
proletariedade, obrigados, pela necessidade de sobrevivência, a se 
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submeterem às condições da exploração capitalista (ALVES, 2009, p. 70, 
grifo do autor). 

 

Assim, “a condição de proletariedade” é o destinado aos homens e mulheres que 

nascem sob determinada condição histórica da sociedade. O tempo em que vivemos é 

resultado do construído pelos homens e mulheres do passado e, por consequência, no tempo 

histórico no qual vivemos nos é possibilitado incorporar o que está dado, reproduzindo o que 

está posto, bem como questionar e transformar a realidade. Conforme nos aponta, Marx 

(2011, p. 25) “(...) Os homens fazem a sua própria história; contudo, não a fazem de livre e 

espontânea vontade, pois não são eles quem escolhem as circunstâncias sob as quais ela é 

feita, mas estas lhes foram transmitidas assim como se encontram. (...)”. 

Homens e mulheres, que em sua maioria se encontram na condição de proletariedade, 

estão submetidos na relação com o capital (que detém a riqueza social concentrada) e 

experimentam cotidianamente duas perspectivas: de despossessão, o trabalhador encontra-se 

alienado do objeto que é produzido através de seu trabalho e do acesso à propriedade privada; 

e, subalternidade, o proletário vivencia a auto-alienação ao perder a perspectiva do processo 

do trabalho, tornando-se subordinado às objetivações sociais (ALVES, 2009).  

Ocorre o rompimento entre o sujeito e o objeto desencadeando uma relação de 

estranhamento do proletário com ele mesmo e com os outros sujeitos sociais, e os objetos que 

são produzidos pela força de trabalho dos proletários aparecem independentes a laboração 

dispensada, logo, “na sociedade capitalista madura, observa-se uma contradição fundante (...) 

a sociedade moderna efetua o maior desenvolvimento das forças produtivas e das capacidades 

humanas genéricas e, simultaneamente, produz o maior grau de alienação” (BARROCO, 

2010, p. 35). 

A condição a que estão submetidos os trabalhadores no sistema produtivo capitalista 

fornece a possibilidade real de constituir uma “classe social”, sendo caracterizado, primeiro, 

em virtude da divisão social do trabalho que se apresenta através de classes distintas: os 

trabalhadores assalariados e a burguesia; e, segundo, enquanto sujeito social histórico percebe 

submetido as contradições inerentes decorrentes de tal sistema produtivo, e sente-se 

pertencente a uma coletividade que é explorada e funcional ao modo de produção, possuindo 

uma consciência social (detém conhecimento da realidade objetiva) possibilitando a formação 

da consciência de classe (como pertencente a uma classe social) (ALVES, 2009). 
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Tendo em vista que o capitalismo potencializa e, consequentemente, adota meios que 

amplifique as formas de produção, com o intuito de progredir o desenvolvimento e a expansão 

do capitalismo, ao intensificar a exploração do trabalhador e modalizar salários e as 

ocupações, evidenciando a relação do Estado com as classes sociais. 

Poulantzas (1977) ao tratar da análise do modo de produção capitalista, afirma que 

estão alinhados o nível econômico, político e ideológico, apesar do primeiro exercer um papel 

dominante no entendimento de sua conformação. Vejamos: 

 

No M.P.C., em contrapartida, assistimos a uma combinação dehomologia 
entre a relação de propriedade e a relação de apropriaçãoreal. Esta 
homologia instaura-se graças à separação entre produtordireto e meios de 
produção na segunda relação - o queMarx 'designa como separação entre o 
produtor direto e as suascondições naturais de trabalho - e que intervém no 
estágio da grandeindústria. É nomeadamente desta separação, a qual faz do 
própriotrabalhador um 
elemento do capital e do trabalho uma mercadoria,que decorre o caráter do 
econômico deste modo como processo deprodução da mais-valia. Esta 
combinação determina uma autonomiaespecífica do político e do econômico, 
que Marx apreende nas suasduas manifestações (...) Esta combinação 
específica do econômico do M.P.C. – comodeterminação em última 
instância -, atribui igualmente ao econômicoo papel dominante neste modo 
de produção. Isto - como sabemos- foi estabelecido tanto pelas análises de 
Marx em O Capital arespeito deste modo como pelas suas observações 
comparativas arespeito de outros modos de produção em que o papel 
dominanteincumbe ao político ou ao ideológico (POULANTZAS, 1977, P. 
31, 32). 

 

O determinante econômico também é considerado quando Antunes (2005) analisa a 

categoria classe trabalhadora. O autor compreende como classe trabalhadora todos os que 

vendem sua força de trabalho em troca de um salário e encontram-se desprovidos dos meios 

de produção. E a expressão classe-que-vive-do-trabalho abrange a classe trabalhadora na 

atualidade, sendo estes os trabalhadores do ramo industrial, rural, os terceirizados, os alocados 

no setor de serviços, terceirizados, temporários, bem como os desempregados, não incluídos 

os investidores e gestores do capital. Para o autor, 

 

Compreender contemporaneamente a classe-que-vive-do-trabalho desse 
modo ampliado, como sinônimo de classse trabalhadora, permite 
reconhecer que o mundo do trabalho vem sofrendo mutações importantes. 
(p. 32, grifos do autor). 
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Tal caracterização abrange os trabalhadores amplamente, já que a marca do novo 

regime de acumulação é marcado pela mundialização, onde as empresas transnacionais se 

ancoram na desregulamentação e liberação da economia. Assim se expressa Iamamoto 

(2007): 

 

A mundialização da economia está ancorada nos grupos industriais transnacionais, 
resultantes de processos de fusões e aquisições de empresas em um contexto de 
desregulamentação e liberalização da economia. Esses grupos assumem formas cada 
vez mais concentradas e centralizadas do capital industrial e se encontram no centro 
da acumulação. As empresas industriais associam-se às instituições financeiras 
(bancos, companhia de seguros, fundos de pensão, sociedades financeiras de 
investimentos coletivos e fundos mútuos), que passam a comandar o conjunto da 
acumulação, configurando um modo especifico de dominação social e política do 
capitalismo, com o suporte dos Estados Nacionais (IAMAMOTO, 2007, p. 108) 

 

No que se refere à caracterização da força de trabalho nesse contexto, as autoras 

Franco, Druck e Seligmann-Silva (2010) analisam que a precarização das condições de 

trabalho ocasiona alterações no modo de viver da classe trabalhadora, tanto nos seus locais de 

trabalho quanto em sua vida particular, afetando todas as dimensões de vida daquele que 

depende da venda da sua força de trabalho (os trabalhadores assalariados).  

As autoras supracitadas apresentam determinadas perspectivas que particulariza as 

relações de trabalho estabelecidas no neoliberalismo e as consequências da precarização do 

trabalho, dais quais podemos destacar: 1. A precarização dos vínculos contratuais, direitos 

trabalhistas e perdas salariais; 2. A organização do trabalho pautado na intensificação do 

trabalho e no trabalhador multifuncional, repercutindo na forma de socializar do trabalhador e 

em sua saúde mental; 3. Fragilização da saúde do trabalhador quando este são submetidos as 

condições degradantes do local de trabalho (estrutura precária, intensificação da rotina de 

trabalho, falta de equipamentos de segurança, carência na provisão de qualificação, etc); 4. 

Fragilização do reconhecimento social do trabalhador, ocorrendo a sua perda identitária tanto 

em nível individual quanto coletivo, uma vez que os trabalhadores competem entre si e são 

também descartáveis em virtude do desemprego estrutural; 5. A “fragilização dos agentes 

sociais” ocorrendo a paulatina deterioração dos sindicatos, uma vez que estes são diluídos, e 

os sindicatos passam a representar categorias profissionais, não alocando muitas das vezes os 

trabalhadores terceirizados nestes espaços de representação. 
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No âmbito de uma sociedade salarial – a despeito da destruição do emprego 
– trabalho ainda se mantém como referência para a construção das 
identidades sociais e passaporte para educação, cultura, lazer, saúde etc. 
Delineia-se, portanto, uma era de precarização global que consolida a perda 
da razão social do trabalho, com sérios impactos no imaginário social, 
gerando violência e adoecimentos, caracterizando uma condição de 
vulnerabilidade e desfiliação social (Franco; Druck; Seligmann-Silva, 2010, 
p. 234). 

  

Baseado nos pensamentos expressos por Marx e Engels (2007) na “Ideologia 

Alemã”, podemos refletir que a ideologia revela os interesses da classe que domina, a qual 

busca criar condições para manter sua posição de dominação sobre a classe trabalhadora. A 

forma como a classe dominante se apropria do trabalho desenvolvido pelos trabalhadores, faz 

com que esses encontrem em seu trabalho uma atividade que os domina e não encontra prazer 

na busca pela satisfação de suas necessidades, ou nas palavras dos autores “a própria ação do 

homem se transforma para ele em força estranha, que a ele se opõe e subjuga, em vez de ser 

por ele dominada” (id, ibid, p. 28). 

Quando tomamos tais assertivas para a realidade atual, Alves (2009) apresenta que a 

crise estrutural da sociedade capitalista contemporânea está ligada à impossibilidade de o 

trabalho ser realizado pelos seres humanos para o seu autodesenvolvimento, ainda que 

constitua no período que há maior produção e acúmulo de riquezas sem precedentes. 

 

Por isso, Marx caracterizou o capital como sendo ‘a contradição viva’, tendo 
em vista que, se por um lado a sociedade burguesa, como observa Lukacs, é 
a sociedade que se torna cada vez mais social (o que é um elemento do 
processo civilizatório), por outro lado, devido as suas crises sistêmicas, ela 
tende a obstaculizar com intensidade e amplitude, o desenvolvimento do ser 
genérico do homem, dessocializando-o pelo trabalho estranhado (op. cit., p. 
55, grifo do autor). 

 

A partir das transformações capitalistas nas últimas quatro décadas, o mundo do 

trabalho é notadamente caracterizado pela incerteza e insegurança, construindo um cenário de 

mudanças que produzem impactos na vida dos trabalhadores, prejuízos estes sentidos em suas 

atividades laborativas. Através de levantamento bibliográfico, analisamos tal quadro e 

chegamos ao termo “precarização”, que se relaciona à insegurança, instabilidade, desproteção, 

etc., vividas pelos sujeitos sociais na sociedade contemporânea, fruto das modificações 

ocorridas desde a década de 1960, em nível mundial. 
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Para Seligmann-Silva (2011), as pessoas que subsistem pelo trabalho, vivenciam um 

cenário de sofrimento social e desgaste mental, que atinge sua saúde e bem-estar, repercutindo 

inclusive nas relações familiares e comunitárias, com tal característica “ (...) a precarização se 

instalou não apenas nas situações de trabalho, mas também no mundo contemporâneo. Os 

vínculos e relacionamentos humanos, nos mais diversos âmbitos, foram assim atingidos (...)” 

(id, ibid, p. 459). A precarização é caracterizada na precarização social e na precarização do 

trabalho. 

A precarização social se apresenta na fragilização tanto das redes societárias as quais 

os indivíduos se encontram interligados (Estado, empresas, sindicatos, associações, e 

outras),bem como no enfraquecimento relações sociais (entre os seres sociais).  

Tal precarização social se materializa no individualismo, que num primeiro momento 

traveste-se como positiva expansão da liberdade. Entretanto, sua realidade é a da competição 

nos ambientes de trabalho, enfraquecimento dos sindicatos, rompendo com as particularidades 

individuais, com tal característica, “(...) o peso do individualismo não pode ser negado e ele 

deixou livre o caminho para que, na reestruturação produtiva, fosse facilitada a fratura de 

grupos e a dissolução do companheirismo que unia as equipes de trabalho” (id., ibid., p. 464). 

 A manifestação da precarização social se manifesta pelas alterações no sistema 

econômico mundial em decorrência da crise estrutural. Evidencia-se nas respostas dos 

Estados nacionais diante da reestruturação produtiva, sendo constatada por mudanças através 

da reforma do Estado exigidas pelas organizações internacionais. São exigidas a retração do 

papel do Estado para a esfera social e sua submissão aos interesses econômicos e políticos do 

capital. Vale ressaltar, que nos países europeus houve declínio do chamado Estado de Bem-

Estar Social, a partir da quadro histórico da década de 1960, diferentemente dos países da 

América Latina que não vivenciou avanços da proteção social. Tal precarização é percebida 

na redução e/ou enxugamento do Estado para a classe trabalhadora na oferta dos serviços 

públicos e na garantia dos direitos sociais e na ampliação na manutenção dos interesses 

privados da classe burguesa. 

 

A produção da instabilidade social correspondeu aos retrocessos que 
atingiram a efetivação dos direitos sociais. A forma pela qual essa 
precarização social teve início em países europeus no final dos anos 1970 foi 
bem descrita por Rosanvallon (1995). Ela afetou simultaneamente a 
segurança no emprego e a proteção social nas interrupções da atividade por 
doença e no desemprego (...). 
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Os retrocessos na efetivação dos direitos sociais, além de articulados a 
mudanças nas legislações, foram acompanhados por uma superexploração 
cujo grau variou entre os contextos nacionais. Nos anos 1990, com a 
expansão do desemprego, esses retrocessos se estenderam a um número cada 
vez maior de países e também, de modo bastante marcante, atingiram os 
trabalhadores do Brasil (...). (SELIGMANN-SILVA, 2011, p. 465,466). 

 

(...) Com a crise dos anos 1970, as ideias neoliberais são assumidas como “a 
grande saída”, preconizando a desarticulação do poder dos sindicatos, como 
condição de possibilitar o rebaixamento salarial, aumentar a competividade 
dos trabalhadores e impor a política de ajuste monetário. Essas medidas têm 
por fim atingir o poder dos sindicatos, tornar possível a ampliação da taxa 
“natural” de desemprego, implantar uma política de estabilidade monetária e 
uma reforma fiscal que reduza os impactos sobre as altas rendas e favoreça a 
elevação das taxas de juros, preservando os rendimentos do capital 
financeiro. (IAMAMOTO, 2009, p. 34). 

  

 A precarização do trabalho compreende a flexibilidade e desregulamentação que 

atinge os trabalhadores tanto a parcela que se encontra integrada no mercado formal de 

trabalho, quanto os desempregados, sendo atingidos pela reestruturação produtiva, 

constituindo num ambiente de instabilidade, precariedade dos vínculos trabalhistas, as 

repercussões para a saúde dos trabalhadores, entre outras. 

 Seligmann-Silva (2011) salienta o papel do Estado no processo de precarização além 

do social, também do trabalho, posto que ele cria condições favoráveis para o capital na 

desregulamentação das relações de trabalho com a liberação dos encargos sociais, criação de 

legislação para a contratação via terceirização, retração dos direitos trabalhistas, garantindo 

condições para a acumulação e elevando as taxas de desempregos, os níveis de informalidade. 

Tal quadro alcança efeitos no crescimento das desigualdades e na progressiva desproteção 

social. Observa-se assim a subordinação do desenvolvimento social em favorecimento do 

crescimento econômico. 

 

O papel do Estado na precarização social e do trabalho foi identificado em 
vários países do mundo, inclusive no Brasil, onde muitas empresas lucrativas 
foram liberadas dos encargos sociais e o encadeamento de subcontratações 
precarizadoras – passando da terceirização à quarteirização e incluindo o 
trabalho domiciliar subcontratado (industrial; teletrabalho e outras 
modalidades) – tem tido suporte legal (id., ibid., p. 467). 
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Para Druck (2011), a precarização no modo de produção capitalista aglutina velhas e 

novas formas de se reproduzir. Logo, em sua trajetória histórica, o sistema do capital 

apresenta dinamismo diante das conjunturas, apresentando distintos padrões de acumulação 

em decorrência dos fatores sociais, econômicos e políticos. Há que se considerar, nesse 

contexto, o papel dos movimentos sociais na redefinição dos direitos sociais e trabalhistas. 

Entretanto, desde a década de 1970, após mais uma manifestação da crise estrutural do 

capitalismo, modelos de acumulação flexível são utilizados para ultrapassar a crise do padrão 

de produção fordista keynesiano, que experimentou um Estado que buscava garantir direitos 

sociais. 

A autora prossegue em suas análises esclarecendo que o inovador no capitalismo 

flexível é o período de expansão mundial com altas taxas de lucro e, em contrapartida, a 

deterioração da classe proletária, submetida à intensificação do trabalho, através da 

flexibilização e precarização, que tem implicações no modo de vida dos trabalhadores. 

Caracteriza que a esfera financeira é que dita o funcionamento para gerenciar o trabalho, e o 

Estado executa o papel de gerenciar os interesses da burguesia, através da desregulamentação 

financeira e do trabalho. 

A abordar os conceitos de precariedade e precarização do trabalho, Alves (2007) 

apresenta-os como particularidades da organização socioeconômica capitalista, tornando-se 

mais evidente no regime de acumulação de base financeira. A precariedade social é 

decorrente da condição de assalariamento que estão submetidos aqueles que não possuem 

acesso aos meios de produção, tornando-os objetos a serem usados a ampliação de tal modo 

de reprodução, convertendo-se em proletários. Desta forma, tais sujeitos estão submetidos, ao 

que o autor denomina, processo de proletarização.  

 

(…) ao dizermos precariedade, tratamos de uma condição sócio-estrutural 
que caracteriza o trabalho vivo e a força de trabalho como mercadoria, 
atingindo aqueles que são despossuídos do controle dos meios de produção 
das condições objetivas e subjetivas da vida social. A precariedade do 
mundo do trabalho é uma condição histórico-ontológica da força de trabalho 
como mercadoria. Desde que a força de trabalho se constitui como 
mercadoria, o trabalho vivo carrega o estigma da precariedade social (Ibid., 
113). 

 

 As análises de Marx nos pontou que a própria precarização do trabalho se expressa 

pela força de trabalho se constituir mercadoria e pela própria condição dos sujeitos que 
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subverte o ser genérico ao ser resignado a condição de assalariamento. Ao ser submetido ao 

trabalho alienado ele perde sua liberdade, desassociando-se de sua natureza, onde exercia suas 

atividades com consciência e autonomia, ainda não expropriado do processo de trabalho 

(MARX, 2012). 

 Alves corrobora esse pensamento, afirmando, então que são duas as dimensões da 

precarização do trabalho: primeiro a precarização do próprio trabalho, uma vez que o trabalho 

vivo (lugar da práxis e da subjetividade do homem) cede lugar a força de trabalho ser usada 

como mercadoria; segundo, há precarização do homem que trabalha, há a perda do ser 

humano-genérico, uma vez que a transformação conjunta entre homem x natureza e homem x 

homem, é perdido tal vínculo, há perda de sua potencialidade criativa. Sobre essa última 

recorremos ao pensamento de Barroco (2010, p. 32/34): 

 

No contexto da sociedade capitalista, em face da apropriação privada dos 
meios de produção e das formas pelas quais se objetiva a (re)produção da 
vida social, o trabalho se realiza de modo a negas suas potencialidades 
emancipadoras. Invertendo seu caráter de atividade livre, consciente 
universal e social, propicia que os indivíduos que realizam o trabalho não re 
reconheçam, nele, como sujeitos. Ao ser alienado, em todo o processo, da 
atividade que lhe confere identidade humana, o trabalhador se aliena do 
objeto que ele mesmo criou; com isso se aliena da atividade, da relação – 
consigo mesmo e com os outros (BARROCO, 2010, p. 32-34) 

 

 Na fase da mundialização financeira do capitalismo, como os apontam Netto & Braz 

(2008) e Alves (2007), ocorre uma ampliação da precarização do trabalho e do homem que 

trabalha.  

 

O espírito do capitalismo financeiro exacerbado é base estrutural de uma 
série de novos fenômenos ideológicos, políticos e culturais. A disseminação 
da ideologia da flexibilização de conquistas sociais do mundo do trabalho, 
seja no campo da legislação trabalhista, seja dos direitos previdenciários, 
decorre das pressões nada sutis da lógica da financeirização. Para os 
investidores, tudo; para o trabalho, nada - ou só as migalhas da ordem 
vociferante do capital (ALVES, 2007, p. 182). 

 

(...) o processo de precarização como processo social se apresenta como o 
desmonte da perspectiva de formalização e o crescimento da informalização; 
a reestruturação produtiva de amplos setores protegidos da indústria, o 
crescimento do desemprego aberto. Ora, o processo de precarização atinge o 
centro e a borda do mundo do trabalho (id., ibid., p. 276). 
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 Sob o marco da acumulação flexível, ocorre o adensamento de um fenômeno que 

consideramos importante tratar: a capacidade do capital apoderar-se da subjetividade do 

trabalhador. Busca-se “capturar” não apenas o “fazer” e o “saber” dos trabalhadores, mas a 

sua disposição intelectual-afetiva, constituída para cooperar com a lógica da valorização” 

(ALVES, 2011, p. 111). Dessa forma, os trabalhadores cotidianamente são atingidos nos 

aspectos físico e psíquico (adoecimento e sofrimento mental), apesar de terem, no âmbito 

geral, aumento de produtividade, resultante da busca dos trabalhadores manterem seus 

empregos, diante da ameaça de desocupação. Este fenômeno constituiu-se um aspecto que 

ocorre em menor ou maior grau em todos os setores produtivos, seja no setor privado ou 

público. Assim, para tratar desse ponto, no próximo item apresento elementos que auxiliam 

em sua compreensão.  

 

1.3. Uma aproximação do conceito de subjetividade sob a ótica marxista 

 

Identificar uma teoria da subjetividade em Marx tem constituído anseios de 

estudiosos. Esses procuram vinculam a trajetória de pesquisas do referido autor - em analisar 

as condições reais da vida social humana, o qual a considera historicamente subordinada pela 

(re) produção da vida social e material - não as reduzindo à produção econômica. As 

condições reais que fornecem os meios necessários à vida, abrangem tanto os bens materiais 

quanto imateriais, uma vez que encontram interligados objetividade e subjetividade. 

 

O primeiro pressuposto de toda a história humana é, naturalmente, a 
existência de indivíduos humanos vivos. O primeiro fato a constatar é, pois, 
a organização corporal desses indivíduos e, por meio dela, sua relação dada 
com o restante da natureza (...). 
O modo pelo qual os homens produzem seus meios de vida depende, antes 
de tudo, da própria constituição dos meios de vida já encontrados e que eles 
têm de reproduzir. Esse modo de produção não deve ser considerado 
meramente sob o aspecto de ser a reprodução da existência física dos 
indivíduos. Ele é, muito mais, uma forma determinada de sua atividade, uma 
forma determinada de exteriorizar sua vida, um determinado modo de vida 
desses indivíduos. Tal como os indivíduos exteriorizam sua vida, assim são 
eles. O que eles são coincide, pois, com sua produção, tanto com o que 
produzem como também com o modo como produzem (MARX & ENGELS, 
2007, p. 87, grifo dos autores). 
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 Em nosso estudo, a aproximação inicial com a discussão sobre o conceito de 

subjetividade em Marx ocorreu por meio de pesquisa bibliográfica, através do trabalho de 

Teixeira (1999) associando essa análise às obras do autor que nos conduz à presente reflexão, 

Karl Marx. 

 Ressaltamos que não tivemos a pretensão de fazer um estudo teórico sobre a referida 

temática, antes aproximar de reflexões que nos permitam compreender como os trabalhadores 

que vivem sob o modo de trabalho assalariado são afetados cotidianamente em seu modo de 

ser, viver e sentir as condições de exploração, alienação e estranhamento em suas inserções no 

mundo real. 

 A subjetividade é inseparável dos indivíduos, sendo formada a partir dos 

atravessamentos da individualidade humana que é composta por naturalidade, atividade vital 

consciente e generidade (TEIXEIRA, 1999). 

  Recorrendo a visão do autor sobre as determinações ontológicas da individualidade 

humana, a primeira categoria, a naturalidade, é decorrente da existência humana. Logo, 

enquanto indivíduos, a primeira condição para a existência é que trata-se de um ser natural, 

compreendendo toda a sua formação enquanto ser biológico, possuindo capacidade e 

incapacidades, decorrentes de sua própria existência natural. Nessa condição de existência 

física que padece de necessidades fisiológicas (água, comida, ar, repouso, abrigo, sexo, etc.), 

deve relacionar-se com a natureza exterior para atender seus carecimentos vitais. Desse modo, 

“a condição ontológica primordial da história humana, o caráter necessariamente natural e 

vivo do homem, expressa-se em capacidades e necessidades individuais que, embora 

transformadas no decurso da história, jamais serão completamente suprimidas” (p. 179). 

 Entretanto a individualidade humana não se limita à determinação natural, orgânica. 

Apesar de esta ser a sua base, o homem utiliza como material os recursos encontrados na 

natureza e desenvolve sua atividade produtiva, logo cria os seus meios de vida e produzem a 

sua própria vida material. O autor Teixeira prossegue recorrendo a análise marxiana para 

compreender que apesar de o homem ter como base sua existência material, ele a transforma 

ao interagir com os elementos próprios da natureza, criando novos elementos através de sua 

própria atividade. Logo, o processo nos quais os homens começam a produzir sua vida 

material, os homens se diferencial dos animais, uma vez que o resultado da interação entre 

homens versus natureza resulta para além da satisfação de sua existência, é resultado de sua 

atividade vital consciente.  
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o homem toma sua atividade produtiva como objeto de projeção e reflexão 
espiritual, consciente, mesmo que esta consciência seja apenas rudimentar. 
Diferentemente dos animais, o homem se torna ativo em face da 
determinação natural, ao fazer dela objeto para sua consciência, de modo que 
os indivíduos humanos não se adaptam passivamente às condições naturais, 
mas também intervém transformando o meio à sua volta. Tendo como base 
as transformações que o trabalho promove nas condições originárias de 
existência, o homem passa a criar suas próprias condições materiais de 
existência, constituindo, por isso, uma nova forma de ser, uma nova 
gradação ontológica, distinta dos seres meramente orgânicos: o ser 
consciente e ativo, que se liberta dos estreitos limites da reprodução cega das 
formas biológicas (TEIXEIRA, 1999, p. 181). 

 

 Apenas pela sua atividade vital consciente o homem já se torna um ser genérico, sendo 

o homem uma parte da natureza, ele é indissociável a ela. O que torna distintos o homem 

enquanto ser genérico de outros animais é a consciência, a prévia-ideação, a atividade vital 

consciente. Cabe refletir que a atividade produtiva desenvolvida pelos homens não ocorrem 

de forma isolada, e sim na integração com outros indivíduos sociais. Logo, a individualidade 

humana é formada na sociedade, na interação entre os seres humanos, assim, “o indivíduo é o 

ser social” (op. cit., p. 185). 

 A ontologia do ser social encontrada em Marx, nos permite identificar que o indivíduo 

humano é composto por naturalidade, ou seja, é um ser natural que faz uso do mundo 

objetivo para atender suas necessidades naturais, sendo tal condição existente em todos os 

tempos históricos. Entretanto, para além dos seus carecimentos orgânicos, do atendimento de 

suas necessidades para sua manutenção física, os seres humanos são dotados de atividade 

vital consciente, assim o atendimento de suas carências não se reduz a mera satisfação 

biológica, uma vez que é guiado pela consciência e resultado esperado é criação de seus atos.  

 

O animal é imediatamente um com a sua atividade vital. Não se distingue 
dela. É ela. O homem faz da sua atividade vital mesma um objeto da sua 
vontade e da sua consciência. Ele tem atividade vital consciente. Esta não é 
uma determinidade (Bestimmtheit) com a qual ele coincide imediatamente. A 
atividade vital consciente distingue o homem imediatamente da atividade 
vital animal (MARX, 2010, p. 84). 

 

 Os animais atendem suas necessidades orgânicas de modo instintivo, não são dotados 

de consciência, enquanto os seres humanos a possuem, tornando-se evidente uma vez que 

criam e produzem os meios para satisfazer suas necessidades, atendendo suas carências e 

criando novas demandas, conforme já fiz referência. 
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 A concretização da atividade vital consciente do homem é viabilizada através do 

convívio e das influências vivenciadas nas interações entre os indivíduos sociais, por 

conseguinte, é através das relações que os seres humanos mantêm entre si e com a natureza 

que o constituem enquanto ser social, mediados especialmente pelo trabalho. À vista disso, o 

que torna distintos os seres humanos dos animais, é que os primeiros produzem as condições 

que permitem a sua existência, pela utilização consciente dos recursos naturais bem como 

pela criação de novas possibilidades através de sua atividade.  

 O ser natural humano compreende a realidade na qual vive e a apreende 

conscientemente, e através de seus pensamentos e ações possui a possibilidade de criticar, 

reformular o que produz na realidade objetiva através da efetivação do seu trabalho, 

“permitindo a evolução da consciência sobre o próprio trabalho e sobre a existência humana 

em geral, o que, por sua vez, tende a resultar em novos avanços na atividade imediatamente 

produtiva e no conjunto da realização humano-societária” (TEIXEIRA, 1999, p. 183).  

 A efetivação dos desejos e necessidades humanas conduz a objetividade humana, a 

inter-relação natureza homem na realização de sua liberdade e potencialidades através do 

trabalho. “Em suma, a atividade vital consciente e a generidade essencial dos indivíduos 

humanos perfazem um complexo ontológico único, indissociável, que caracteriza o homem 

como uma nova forma de ser: o ser social” (TEIXEIRA, 1999, p. 184). E enquanto ser 

objetivo e genérico este estabelece relações com o mundo real (natureza orgânica, consigo e 

com os outros seres humanos) gera como resultado a sociabilidade humana. O ser social é um 

ser singular que é tanto objetivo quanto subjetivo, a sua forma de se relacionar com o mundo 

real lhe traz pensamentos, aptidões sensíveis que lhe conduz num processo de 

desenvolvimento, sendo certo que as condições reais – históricas, econômicas, políticas – 

contribuem e interferem nas relações estabelecidas. 

 O autor prossegue suas reflexões sobre a concepção de Marx apresentando que as 

formas como os seres humanos se encontram no mundo é determinada socialmente, logo a 

vida dos indivíduos é subordinada e organizada conforme as suas interações, bem como 

estabelecida a partir de como o mundo real se organiza para atender as carências, baseado no 

desenvolvimento das forças produtivas e do modo de produção em vigor. 

 

O modo pelo qual os homens produzem seus meios de vida depende, antes 
de tudo, da própria constituição dos meios de vida já encontrados e que eles 
têm de reproduzir. Esse modo de produção não deve ser considerado 
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meramente sob o aspecto de ser a reprodução da existência física dos 
indivíduos. Ele é, muito mais, uma forma determinada de sua atividade, uma 
forma determinada de exteriorizar sua vida, um determinado modo de vida 
desses indivíduos. Tal como os indivíduos exteriorizam sua vida, assim são 
eles. O que eles são coincide, pois, com sua produção, tanto com o que 
produzem como também com o modo como produzem. O que os indivíduos 
são, portanto, depende das condições materiais de sua produção (MARX & 
ENGELS, 2007, p. 87, grifo dos autores). 

  

 A realidade encontra-se estabelecida e é resultante das transformações vividas 

historicamente. Logo, a forma como o modo de produção se encontra organizado delimitará 

as relações entre os indivíduos e a sua atividade produtiva. Em outras palavras, “o 

desenvolvimento das forças produtivas sociais condiciona a organização da produção social e 

a organização da produção social condiciona o conjunto das relações entre os indivíduos em 

todos os âmbitos de sua existência” (TEIXEIRA, 1999, p. 188). Tais condições históricas 

internas e externas são captadas pelo ser social (percebe, sente e vive), tornando-o singular e 

particular, repercutindo na individualidade do ser social, e este pode ou não expressar sua 

subjetividade de forma objetiva em suas relações cotidianas. 

 

(...) a subjetividade não é imanente ao indivíduo, mas vai se constituir a partir do 
intercruzamento dessas dimensões, de dentro e fora do indivíduo, não existindo, 
portanto, a separação entre o plano individual e o coletivo, entre os registros de 
indivíduo e sociedade. 
Nesse sentido, um pressuposto que se impõe diz respeito à consideração de que a 
subjetividade é socialmente produzida, operando numa formação social 
determinada, sob o crivo de um determinado tempo histórico e no âmbito de um 
campo cultural (SILVEIRA, 2002, p. 104). 

 

Chagas (2013), outro autor que busca compreender o debate da subjetividade na teoria 

marxiana, considera que Marx não simplifica que a subjetividade humana constitui-se num 

reflexo das determinações da base econômica, apesar de contribuir. Antes, a subjetividade 

encontra-se interligada ao processo de formação da vida humana, não se restringindo a um 

objetivismo, ou determinismo econômico. Assim, os seres humanos apesar de possuírem seu 

caráter objetivo, mas num processo de autodeterminação, autoconstrução, criando novas 

formas de objetivação e, consequentemente, de subjetivação. 

Ainda para o autor, nas obras marxianas existem elementos que nos conduzem ao 

entendimento da subjetividade humana, ao trabalhar com categorias como trabalho, 

estranhamento, fetichismo da mercadoria, trabalho, ideologia, entre outros. Isso posto é 
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possível se chegar a algumas afirmativas. A subjetividade não existe apenas no campo da 

ideia, não é abstrata; a subjetividade não é algo natural, pertencente ao indivíduo como algo 

preexistente; a subjetividade é construída a partir das relações sociais, historicamente; e, a 

subjetividade oportuniza a apreensão do movimento da realidade e na sua transformação 

(Chagas, 2013). 

Marx (2010) apresenta que o ideário da burguesia é de o de que ao proletariado basta o 

atendimento de suas necessidades, “as carências do trabalhador são assim, para ela, apenas a 

necessidade (Bedürfnis) de conservá-lo durante o trabalho, a fim de que a raça dos 

trabalhadores não desapareça” (p. 92, grifo do autor), de modo que consiga sobreviver e 

empregar sua potência na produção. Logo ocorre a negação da vida genérica dos homens 

limitando sua existência ao trabalho, desconsiderando outras exigências, desejos que sua 

existência possa lhe promover e, por consequência, sua subjetividade. Assim, conforme 

aponta Teixeira (1999), a forma como são estabelecidas as relações sociais na sociedade 

burguesa é de enfrentamentos, em busca da realização pessoal, a interação entre os indivíduos 

é de forma solitária, ou seja, é instituída uma falsa liberdade, no qual tal exercício é livre 

desde que não prejudique o outro, “refletindo o caráter essencial da sociabilidade burguesa e 

das individualidades em seu interior” (p. 196). 

Uma vez que a subjetividade é criada socialmente através das relações sociais, há que 

reconhecer a importância do trabalho enquanto atividade sensível que possibilita o 

atendimento das necessidades materiais (comer, beber, vestir) e espirituais (os desejos, 

anseios). Através do trabalho que os indivíduos objetivam as relações sociais, descobrindo 

enquanto ser social e coletivo. O trabalho enquanto práxis, conforme procurei apontar, 

possibilita o atendimento das carências materiais e espirituais. E é exatamente nas condições 

reais e históricas que acontece a objetivação e a formação da subjetividade.  

Isso posto, se é no trabalho que os indivíduos encontram as condições para sua 

objetivação, sob a sociabilidade capitalista esses não conseguem realizar-se pelo trabalho, 

tendo em conta que o trabalho é apropriado pelo capitalista, tornando o trabalhador mero 

objeto. Teixeira (1999) alerta que a sociedade é formada a partir da interação entre os 

indivíduos a partir da produção material, porém na sociedade capitalista o seu funcionamento 

depende da exclusão de uma das classes, e tal realidade não permite que aqueles excluídos 

consigam realizar sua generidade. Logo, não é possível a realização das potenciabilidades 

humanas que difere do atributo igualdade política que é pertencente ao estado democrático 

moderno. 
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[...] o Estado constitui um momento altamente desenvolvido, complexo e 
mediatizado da determinação social das individualidades. Como está 
implícito na análise acima, o Estado condiciona o modo de ser e interagir 
dos indivíduos não pela imposição imediata de suas necessidades materiais, 
nem apenas pelo domínio do exercício da violência, mas, fundamentalmente, 
por normatizar o modo como os indivíduos organizam e concebem suas 
existências, suas inter-relações particulares e a sociedade em que vivem, isto 
é, através da força da ideologia (p. 198). 

 

 O autor identifica que os estudos de Marx analisam complexos categoriais (trabalho, 

trabalho assalariado, capital, luta de classes, estado, outros) da estrutura social que implicam 

na determinação das individualidades, considerando que duas categorias divisão do trabalho e 

classes sociais estão associadas de modo direto a produção material, demonstrando que a 

forma como a primeira se encontra vai condicionar o modo de viver dos indivíduos, as 

relações que estes iram estabelecer e o lugar que iram ocupar na sociedade. A divisão do 

trabalho ocorre ao estabelecer tarefas e funções específicas, na cisão entre trabalho manual e 

intelectual, a qual separa e delimita as atividades produtivas onde os seres humanos podem se 

inserir, interferindo ainda em outros aspectos de sua existência. 

 

(...) a divisão do trabalho determina uma cisão no conjunto da sociedade que 
não se limita à especificação do papel dos indivíduos no processo produtivo. 
Pelo contrário, a cisão social determinada pela divisão do trabalho tem outra 
dimensão, cuja relevância é muito maior, estendendo-se a todas as esferas da 
sociabilidade e determinando mesmo o caráter da existência social. 
(...) A fragmentação e a contradição passam a caracterizar a relação entre os 
indivíduos. Estes são agrupados pelas necessidades da produção, mas 
antagonizados pela forma como a mesma está organizada (TEIXEIRA, 1999, 
p. 180). 

 

 É por meio do trabalho que os seres humanos conseguem se apropriar da natureza, 

atendendo suas carências materiais e espirituais. É possibilitado aos indivíduos tornarem-se 

conscientes e ativos no mundo, porém sua objetivação torna-se alienada, uma vez que sob o 

modo de produção capitalista não é possível a objetivação pelo seu trabalho. O homem é 

despossuído do processo de seu trabalho (objetos e meios de trabalho), tornando sua atividade 

alienada, existindo uma caracterização que sob tal modo de produção na qual os sujeitos e os 

objetos produzidos são reduzidos a esfera mercantil. 
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O trabalhador se torna tanto mais pobre quanto mais riqueza produz, quanto 
mais a sua produção aumenta em poder e extensão. O trabalhador se torna 
uma mercadoria tão mais barata quanto mais mercadorias cria. Com a 
valorização do mundo das coisas (Sachenwelt) aumenta em proporção direta 
a desvalorização do mundo dos homens (Menschenwelt). O trabalho não 
produz somente mercadorias; ele produz a si mesmo e ao trabalhador como 
uma mercadoria, e isto na medida em que produz, de fato, mercadorias em 
geral (MARX, 2010, p. 80, grifo do autor). 

 

 A divisão das atividades produtivas favorece um cenário de antagonismo entre classes 

sociais, que se enfrentam quando apresentam interesses distintos e aproximam quando 

possuem necessidades em comum. Ao mesmo tempo, o pertencimento a uma determinada 

classe não se constitui um lugar de escolha dos indivíduos, uma vez que as condições para sua 

existência se encontram predeterminadas. Como nos aponta Marx e Engels (MARX & 

ENGELS, 2007, p. 65/ 66) 

 

Entre os proletários, ao contrário, suas próprias condições de vida, o trabalho 
e, desse modo, todo o conjunto das condições de existência da sociedade 
atual tornaram-se para eles algo acidental, sobre o qual os proletários 
isoladosnão possuem nenhum controle e sobre o qual nenhuma organização 
social pode lhes dar algum controle, e a contradição entre [...] a 
personalidade do proletário singular e sua condição de vida que lhe foi 
imposta, o trabalho, é revelada para ele mesmo, sobretudo porque ele é 
sacrificado desde a juventude e porque, no interior de sua classe, é 
desprovido da chance de alcançar as condições que o coloquem na outra 
classe. 

Logo, numa sociedade dividida em classes a existência de cada indivíduo será limitada 

pela sua origem de classe e, assim, a forma como interpretamos o mundo é determinada pelas 

condições históricas na qual vivemos. Conforme expressa Teixeira (199, p. 191), 

 

De modo que a classe social, originada pela divisão social do trabalho, 
constitui, quanto ao aspecto que ora analisamos, um conjunto de 
determinações que impõe aos homens seu modo de ser de forma exterior, 
contrária à determinação ativa dos indivíduos. 
Logo, os indivíduos, em sua totalidade, se vêem condicionados, senão 
completamente determinados, por uma forma social que se realiza 
constrangendo e limitando aqueles que a compõem. 

 

A divisão de classes e a propriedade privada sob a sociabilidade do capital atendem ao 

interesse da classe dominante. Diante dos interesses divergentes existentes encontra-se na 

figura do Estado como esfera para favorecer e legitimar os interesses daclasse dominante, 



58 
 

apresentando-se assim desde seus primórdios, nos modos de produção existentes, tais como 

escravista, feudal e capitalista. O Estado que representa o interesse burguês, constitui numa 

instituição em desfavor da classe trabalhadora, uma vez que é o principal regulador da 

exploração do trabalho pelo capital. 

Teixeira (1999) pondera que somente na sociedade capitalista o Estado irá 

desempenhar um papel que interfere na determinação das individualidades, uma vez que 

enquanto instituição encontra-se incompatível ou inadaptado as carências da coletividade, 

assim sendo, “é somente na sociedade do capital que o estado se desenvolve em sua plenitude, 

como esfera separada e oposta aos outros âmbitos da interatividade social” (p.194). 

Na sociabilidade do capital, os indivíduos não encontram condições reais de 

desenvolver suas potencialidades, uma vez que suas condições são demarcadas pela sua 

existência e pertencimento de classe, e suas necessidades e interesses privados são limitados e 

dados.  

 

A vida material dos indivíduos, que de modo algum depende de sua mera 
“vontade”, seu modo de produção e as formas de intercâmbio que se 
condicionam reciprocamente são a base real do Estado e continuam a sê-lo 
em todos os níveis em que a divisão do trabalho e a propriedade privada 
ainda são necessárias, de forma inteiramente independente da vontade dos 
indivíduos. Essas condições reais de modo algum foram criadas pelo poder 
do Estado; elas são, antes, o poder que o cria. Os indivíduos que dominam 
nessas condições, abstraindo do fato de que seu poder deve se constituir 
como Estado, têm de conferir à sua vontade condicionada por essas 
condições bem determinadas uma expressão geral como vontade do Estado, 
como lei – uma expressão cujo conteúdo sempre é dado pelas condições 
dessa classe (MARX & ENGELS, 2007, p. 317, 318, grifo dos autores). 

 

Os interesses da burguesia são concretizados na figura do Estado, que através de seu 

aparelho estatal (ordenamento político e administrativo), garantem os interesses comuns desta 

classe. Logo, o Estado é utilizado como instrumento para minimizar os conflitos sociais e, 

enquanto representante dos interesses da burguesia, constitui numa instituição em desfavor da 

classe trabalhadora, uma vez que é o principal regulador da exploração do trabalho pelo 

capital. A burguesia por deter o controle sobre o trabalho no processo de produção, apresenta-

se como classe dominante, e munida de poder utiliza do aparelho do Estado para representar 

seus interesses através de legislações e normas. 
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Ao representar os interesses da burguesia, o Estado constitui-se numa instituição em 

desfavor da classe trabalhadora, uma vez que é o principal regulador da exploração do 

trabalho pelo capital. Ainda que se apresente como instância para representar o interesse 

universal, efetivamente representa o interesse da classe que domina os meios de produção. 

Assim, o Estado se apresenta como guardião dos interesses da coletividade, mas efetivamente 

representa interesses particulares, uma vez que garante a organização das condições gerais de 

um modo de produção que tem como representação a burguesia (DURIGUETTO, 2014). 

Na elaboração gramscinana encontro elementos para compreender a questão da 

natureza do Estado. O autor elaborou seu pensamento apoiado em sua experiência como 

militante dos movimentos operários e partidos políticos (Partido Socialista e Comunista), num 

contexto que apresenta a crise do capitalismo e a transição da fase industrial/concorrencial 

para financeiro/monopolista. Os movimentos das classes subalternas questionavam o poder da 

burguesia e se apresentam no cenário reivindicando por outras condições de vida e de 

trabalho. 

Gramsci nos apresenta a teoria ampliada do Estado , reportando a duas formação 

societárias, as sociedades de tipo “ocidental” e “oriental”, para se pensar as formações sociais 

e políticas, e não conceitos geográfico ou geopolíticos. “No Oriente, o Estado era tudo, a 

sociedade civil era primitiva e gelatinosa” (GRAMSCI, 2011, p. 297), assim, neste tipo de 

sociedade civil não se encontra desenvolvido uma sociedade civil sólida e independente e as 

lutas de classes podem se apresentar visando a conquista por força do Estado, através da 

guerra de movimento. “No Ocidente, havia entre o Estado e a sociedade civil uma relação 

apropriada e, ao oscilar o Estado, podia-se imediatamente reconhecer uma robusta estrutura 

da sociedade civil” (p. 297). Nas sociedade ocidentais, existe a formação de grandes 

sindicatos bem como de partidos políticos de massa, que apresentam seus interesses no 

cenário político e demandam o reconhecimento de suas pautas. A classe dominante, que 

utiliza majoritariamente do aparelho estatal, não consegue mais exercer seu domínio somente 

através da coerção, devendo buscar o consentimento de parcelas dos grupos dominados, por 

meio da hegemonia, no qual os aparelhos hegemônicos desempenham função decisiva. 

Observa-se uma relação equilibrada entre a sociedade política e a sociedade civil  e a luta de 

classes ocupa esse terreno onde se encontram os aparelhos privados de hegemonia, 

objetivando a conquista da direção político-ideológica e do consenso. A luta de classe se 

encontra na “guerra de posição”, logo o Estado se ampliou, e busca-se conquistar 

progressivamente espaços visando a obtenção de posições. 
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Na concepção de “Estado ampliado”, portanto, Gramsci aponta que nas sociedades de 

tipo ocidental, há um equilíbrio entre sociedade política e sociedade civil, que compõem a 

superestrutura. A sociedade política é composta pelos aparelhos coercitivos do Estado (o 

sistema de policiamento, a administração governamental, os presídios, entre outros). 

 

(...) a sociedade política é o ‘aparelho de coerção estatal que assegura 
legalmente a disciplina dos grupos que não consentem, nem ativa nem 
passivamente, mas que é constituído para toda a sociedade, na previsão dos 
momentos de crise no comando e na direção [nos aparelhos privados de 
hegemonia] quando fracassa o consenso espontâneo (QUADERNI apud 
COUTINHO, 2008, p. 78). 

 

A segunda esfera seria sociedade civil, havendo neste campo não apenas um espaço 

restrito da burguesia. Consiste num espaço em que há interesses opostos e a busca de 

hegemonia de um grupo social sobre outros grupos com interesses antagônicos. Na busca do 

“consenso” difundem-se ideologias por meio dos seguintes sistemas: religioso, partidos 

políticos, os meios de comunicação, família, as escolas. 

 

(...) a necessidade de conquistar o consenso ativo e organizado como base 
para dominação – uma necessidade gerada pela ampliação da socialização 
política – criou e/ou renovou determinadas objetivações ou instituições 
sociais, que passaram a funcionar como portadores materiais específicos 
(com estrutura e legalidades próprias) das relações sociais de hegemonia ( 
COUTINHO, 2008, p. 77, 78).  
 

Assim, Gramsci pode afirmar que “por ‘Estado’ deve-se entender, além do aparelho do 

governo, também o aparelho ‘privado’ de hegemonia da sociedade civil” (GRAMSCI, 2011, 

p. 269).  

Wanderley (2012), assim analisa esse ponto do pensamento de Gramsci: 

 

Uma das dimensões analíticas de fundo na visão gramsciana está na 
necessária integração dialética, na concepção de Estado. O Estado, em 
estrito senso, é concebido como sociedade política, e, em lato sensu, como 
sociedade política mais sociedade civil, vinculando coerção e consenso. A 
argumentação básica desta abordagem está na concepção dele sobre a 
superestrutura”. (p.14,15, grifos do autor) 
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Na interpretação gramsciana está a concepção sobre a superestrutura, o Estado em lato 

sensu, como sociedade política mais sociedade civil. Devido o surgimento da sociedade civil, 

o modo como se exerce o poder de classe é alterado e o Estado tem que aglutinar não só os 

interesses restritos a classe dominante, mas também as propensões que são postas por outras 

classes. Ainda assim, por mais interesses que o Estado consiga conciliar, prossegue com a sua 

origem como instituição de dominação de classe e de manter a propriedade privada e dos 

meios de produção. 

As elaborações de Poulantzas (1977) nos permitem avançar no estudo sobre o 

Estado. A função do Estado no capitalismo é a de garantir as condições de produção, mas 

expressa, ainda, as contradições entre os diversos níveis de uma formação social.  

 

(...) já podemos descobrir um índice desta função do Estado no fato de que, 
para além de fator de coesão da unidade de uma formação, é também a 
estrutura na qual se condensam as contradições entre os diversos níveis de 
uma formação. O Estado é assim o lugar no qual se reflete o índice de 
dominância e de sobre determinação que caracteriza uma formação, um dos 
seus estágios ou fases. Por isso o Estado aparece como o lugar que permite a 
decifração da unidade e da articulação das estruturas de uma formação” (op. 
cit., p. 43) 
 

O Estado tem como papel a manutenção da ordem visando implementar os interesses e 

a organização de um determinado modo de produção e formação social:  

 

Estas diversas funções particulares do Estado, mesmo as que não concernem 
diretamente ao nível político em sentido estrito - o conflito de classes -, não 
podem ser teoricamente apreendidas senão na sua relação, quer dizer, 
inseridas no papel político global do Estado. Com efeito, este papel reveste 
um caráter político, no sentido de que mantém a unidade de uma formação 
no interior da qual as contradições entre os diversos níveis se condensam em 
uma dominação política de classe. Não podemos de fato, estabelecer com 
nitidez o caráter político da função técnico-econômica do Estado, ou da sua 
função de atribuição da justiça, referindo-as diretamente à sua função 
política em sentido estrito, a saber, sua função particular no conflito político 
de classe. Essas funções constituem funções políticas na medida em que 
visam, em primeiro lugar, a manutenção da unidade de uma formação social, 
baseada em última análise na dominação política de classe (POULANTZAS, 
1977, p. 51, 52, grifo do autor). 

 
 

Conforme procurei destacar, o Estado capitalista é resultado da divisão da sociedade 

em classes, demonstrando que é um Estado que representa o interesse de determinada classe, 

uma vez que estes utilizando como instrumento de dominação e coerção para oprimir e 
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reprimir a classe trabalhadora, garantindo a reprodução do capital, e assim a reprodução do 

capitalismo. Entretanto, tal realidade é escamoteada. A burguesia, leva o proletariado a 

acreditar em sua liberdade por meio de uma relação social baseada no fetichismo. Na verdade, 

os proletários transformam-se em mercadorias a serem utilizadas pelo capital a partir de 

interesses que são legitimados pelo Estado capitalista. 

 

O Estado deixa então de lhe parecer apenas como a encarnação formal e 
alienada do suposto interesse universal, passando a ser visto como um 
organismo que exerce uma função precisa: garantindo a propriedade privada, 
o Estado assegura a divisão da sociedade em classes (ou seja, conserva a 
“sociedade civil”) e, desse modo, garante a dominação dos proprietários dos 
meios de produção sobre os não-proprietários, sobre os trabalhadores diretos. 
O Estado, assim, é um Estado de classe: não é a encarnação da Razão 
universal, mas sim uma entidade particular que, em nome de um suposto 
interesse geral, defende os interesses comuns de uma classe particular 
(COUTINHO, 2008, p. 19, grifo do autor). 

 

Compreender os determinantes que conformam o Estado capitalista e as suas 

características nesse modo de produção é importante para que analisemos a forma como os 

trabalhadores do setor público desenvolvem seu processo de trabalho. No próximo capítulo 

trataremos da relação entre Estado e reestruturação produtiva, como condição para tratarmos 

do trabalho do Assistente Social no campo sociojurídico, foco de nosso estudo. 
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CAPÍTULO 2 – A RELAÇÃO ENTRE ESTADO E REESTRUTURAÇÃO 

PRODUTIVA E O TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL NO JUDICIÁRIO 

 

2.1. Gestão pública e contrarreforma do Estado  

 

Com o objetivo de analisar as transformações do trabalho na gestão pública e, em 

especial, no setor sociojurídico, é necessário ter claro o Estado enquanto instituição social e 

histórica possui um porquê para sua existência e funcionalidade no modo de produção 

capitalista e, especificamente,  na cena contemporânea. Tal desvendamento possibilita 

compreender a função do Estado no contexto da reprodução social e esclarecer as implicações 

das transformações do mundo do trabalho na esfera estatal. Nosso enfoque é analisar a 

reestrutura produtiva no serviço público no Brasil, a partir das alterações com a 

implementação da “Reforma do Estado” de 1995, trazendo, primeiramente, elementos 

teóricos essenciais para esta análise. 

As autoras Behring e Boschetti (2006) expressam que as relações sociais capitalistas 

no Brasil se desenvolveram de forma distinta ao dos países do capitalismo central. Segundo 

elas, o Brasil, enquanto país capitalista periférico, possui traços particulares, diante de suas 

raízes de país colonizado, sendo o Estado nacional instrumento da classe dominante para 

alcançar seus interesses. E assim, “o Estado é visto como meio de internalizar os centros de 

decisão política e de institucionalizar o predomínio das elites nativas dominantes, numa forte 

confusão entre público e privado” (p. 73).  

Enquanto instituição social e histórica, o Estado possui função no contexto da 

reprodução social e, no modo de produção capitalista, é indispensável para a conservação do 

processo social no qual se desenvolve e renova, sendo assim, “o Estado é mais antigo que o 

capital, ou seja, foi demandado no sentido de proteger e administrar, de acordo com interesses 

privados, o sobreproduto social” (BEHRING, 1998, p. 135).  

No contexto do capitalismo global, notadamente a partir da década de 70 do século 

XX, as transformações do mundo do trabalho modificam o modo de produzir e a forma de 

viver dos seres humanos, logo os indivíduos alteram a maneira de relacionar-se e perceber o 

mundo. A reestruturação produtiva altera a relação e as representações que os trabalhadores 

possuem com o trabalho, uma vez que há revolução tecnológica, necessidade de 
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reorganização das instituições para adaptar as novas condições do mercado, bem como um 

perfil de trabalhadores competitivos, flexíveis e inseguros.  

As mudanças do mundo do trabalho são acompanhadas de questionamentos sobre as 

funções do Estado, exigindo sua adequação. Enxugam-se as funções antes a ele atribuídas, 

atingindo agudamente também o serviço público e os servidores. Ao mesmo tempo, há ações 

por parte do Estado de liberalizar as políticas econômicas fortalecendo a competitividade do 

mercado mundial. Sendo tais mudanças globais, conforme já aludi no primeiro capítulo deste 

trabalho, a “classe-que-vive-do-trabalho” passa a se inserir num mercado de trabalho onde há 

presença de novas tecnologias, com novas regulações de trabalho, marcado pela concorrência 

e disputas. Logo, ocorre a insegurança no trabalho perceptível pelo medo do desemprego, 

incerteza quanto à renda e dificuldades na representação coletiva, conforme já fiz referência.  

Sobre esse ponto, os autores Netto e Braz (2010) caracterizam que o capitalismo 

contemporâneo é iniciado nos anos 1970, posto “a crise dos anos dourados” trazendo a cena 

alterações econômicas, políticas, sociais, gerando impacto sobre todas as nações e o Estado. 

Tais alterações, conforme indicam Batista (2014), Behring (2008) e Iamamoto (2007), podem 

ser associadas, ainda, ao baixo crescimento da economia mundial a partir da década de 1970, 

atingindo as principais potências econômicas (Estados Unidos, Japão, Grã-Bretanha, França, 

Alemanha), ocasionando consequentemente desestabilização política e econômica do 

mercado; Terceira Revolução Tecnológica, originada durante a Segunda Guerra Mundial, em 

que os novos processos tecnológicos propiciam mudanças na forma de produzir, nas mais 

distintas áreas (microeletrônica, distintos setores da biologia, indústria aeroespacial, 

telecomunicações, etc.), com intensificação do trabalho e desemprego.  

A crise instaurada a partir dos anos 1970 constitui-se em uma crise econômica e 

também política do sistema capitalista. Decorrência da superprodução gerada sob o regime 

fordista/keynesiano, associado às pressões dos movimentos e associações dos trabalhadores e 

aliada às transformações culturais, desencadeia-se naquele contexto “uma onda longa 

recessiva: a partir daí e até os dias atuais, inverte-se o diagrama da dinâmica capitalista: agora, 

as crises voltam a ser dominantes, tornando-se episódicas e retomadas” (NETTO&BRAZ, 

2010, p. 214, grifo dos autores).  

Vale resgatar as análises do primeiro capítulo quando sinalizamos que o capitalismo 

as relações sociais ocultam o fetichismo da mercadoria, não evidenciando a desigualdade 

estrutural que é decorrente da estrutura e expropriação do sobretrabalho. A precarização do 

trabalho, mais contemporaneamente, torna-se mais visível na parcela dos trabalhadores 
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inseridos no mercado informal. Entretanto, tal precarização atinge todos os estratos do 

mercado de trabalho, através das novas formas de flexibilização no estatuto e plano de 

carreira, na intensificação da jornada de trabalho, na insegurança do acesso e/ou permanência 

no emprego e carreira, evidenciado nos constantes programas de demissão voluntária e na 

crise da organização sindical dos trabalhadores. 

Alves (2007) apresenta que a precariedade estrutural, a precarização e a nova 

precariedade do trabalho no Brasil possuem três determinações causais: 1. No Brasil, a 

precariedade estrutural da força de trabalho se vincula a própria natureza do modo de 

produção capitalista, posto a divisão hierárquica do trabalho e da propriedade privada e, 

consequentemente, não se acessa a riqueza social produzida de forma igual pelas diferentes 

classes sociais; 2. O Brasil possui particularidades históricas referente ao desenvolvimento do 

capitalismo no país, que o difere de outros países que se encontram inseridos no mercado 

mundial. Além disso, a natureza colonial-escravista da formação capitalista do país revela que 

a desigualdade social permanece nos dias atuais, onde a população afrodescendente pertence a 

parcela de mais pobres, logo, pertence a estes o acesso a trabalhos precários e sem direitos 

trabalhistas; 3. Acrescido a tal cenário, ao Brasil compete no capitalismo industrial mundial 

atender aos interesses imperialistas, aos países da Grã-Bretanha e dos EUA, entre outros, 

tornando-se evidente as novas mutações estruturais com a reestruturação produtiva, na 

implementação do neoliberalismo. 

Esses apontamentos, de caráter histórico, feitos por Alves, deve ser interpretado a 

partir de uma análise teórica mais geral. A relação entre o capital e o trabalho sob o 

capitalismo encontra no Estado um instrumento para mascarar a relação desigual entre as 

classes e que age em defesa dos interesses de uma delas. Entretanto, há que se considerar a 

afirmativa de Poulantzas (1977) que sustenta que o Estado não atende exclusivamente 

determinada classe, mas evidencia as contradições que perpassam as relações de forças entre 

as classes e frações de classes, evidenciando a função deste para com a classe dirigente e com 

a classe dirigida.  

Nas relações sociais algo importante a ser considerado é o poder de classe, que se 

materializa em instituições e aparelhos: 1. o aparelho repressivo - exército, polícia, prisões, 

magistratura, administração; 2. os aparelhos ideológicos - escolar, o religioso, o aparelho de 

informação (rádio, televisão, impressa), o aparelho cultural (cinema, teatro), o aparelho 

sindical, os partidos, etc.; 3. aparelho econômico, “a empresa” ou a “fábrica”, que materializa 

as relações econômicas em articulação com as relações político-ideológicas. A partir do uso 
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desses aparelhos, o Estado atende ao capital, direciona sua função de modo a favorecer a 

classe hegemônica e desarticular a classe trabalhadora (ARANTES, 2016). Na realidade,  

 

[...] a constituição das classes se dá através da relação entre diversos níveis e 
estruturas, em especial do econômico, político e ideológico dentro de um 
modo de produção e/ou formação social que refletem as relações sociais e 
nas práticas das classes (p. 36). 
 

Esse fundamento ganha novas abordagens no contexto da reestruturação produtiva 

que aqui trato. Utilizando-se como estratégia para garantir o processo de reprodução social do 

capital a reorganização da função das forças produtivas, recompõem-se o processo de 

produção das mercadorias e obtenção dos lucros, sendo tal dinâmica expressa na 

reestruturação dos capitais e nas transformações do processo de trabalho. Alterações podem 

ser observadas em três áreas: na esfera da produção, na espera da circulação e na esfera 

político e institucional.  

Na primeira esfera tem-se o uso de novas tecnologias e gestão da força de trabalho 

no intuito de aumentar a produtividade do trabalho e consequentemente o aumento da taxa de 

lucros. Na segunda, a da circulação, os mercados são abertos, não existindo barreiras por parte 

dos governos, processo onde as empresas são mundializadas, utilizando-se, para isso, novos 

mecanismos nos mercados de concorrência, marketing e seletividade. Na esfera política e 

institucional, objetivando o controle do capital sobre o trabalho, torna-se necessário o 

consentimento do trabalhador, incorporando os preceitos ideológicos capitalista através das 

inovações tecnológicas e gerenciais e reformas institucionais, tanto no âmbito privado como 

público. Logo, as respostas do capitalismo visando o retorno ao crescimento dos lucros são 

articuladas através do tripé: “reestruturação produtiva, a financeirização e a ideologia 

neoliberal” (NETTO&BRAZ, 2010, p. 214, grifo dos autores). 

Apreendido tal cenário pela economia capitalista, tornou-se necessário uma nova 

orientação política econômica, na qual uma reunião, que envolvia economistas de grandes 

instituições financeiras (Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional) e dos países que 

compunham o Grupo Sete (formado pelos países mais desenvolvidos nas áreas econômicas e 

industrial), originou o denominado nomeado “Consenso de Washington”, no final da década 

de 1980. Visa-se que, que os países latino-americanos, acusados de políticas nacionalistas e 

autoritárias implementasse esse novo receituário, já aplicado pela Inglaterra e Estados Unidos. 

O intuito era o de combater as repercussões nocivas do Estado de Bem-Estar Social , assim 
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caracterizado por Behring (2008, p. 58). “a desmotivação, a concorrência desleal (...) a baixa 

produtividade, a burocratização, a sobrecarga de demandas, o excesso de expectativas. O 

perigo está especialmente no impulso dos movimentos sociais em torno de suas demandas”.  

Batista (2014) sintetiza como foi implementado o projeto neoliberal na América 

Latina e o que deveria ser combatido:  

 

Na década de 1970, o Chile – primeiro laboratório na América Latina – 
colocou em prática a experiência. Esse mesmo receituário foi aplicado na 
Bolívia (1985), no México (1988), na Argentina e na Venezuela (1989) e, na 
década de 1990, no Brasil, durante o governo de FHC. Na esteira das 
potências centrais, a vitrine do projeto foi implantada nos Estados Unidos e 
Inglaterra em 1979. O governo de Regan, nos EUA, e o governo Thatcher, 
na Inglaterra, tornaram-se as âncoras do receituário neoliberal nos países 
centrais. 
Os comandantes do receituário neoliberal, decisivamente, apontavam a luta e 
as conquistas dos trabalhadores como fatores responsáveis pelo desequilíbrio 
das relações estabelecidas entre capital e trabalho. O poder excessivo e 
nefasto alcançados pelos sindicatos, os salários altos e a ampliação dos 
direitos sociais causaram um grande déficit nos cofres dos governos – com 
gastos maiores em relação ao que recebiam -, culminando em uma enorme 
crise fiscal em todos os estados nacionais (...). 
Essa situação, segundo os neoliberais, inviabilizava qualquer possibilidade 
de o capitalismo retomar o crescimento. Para resolver o problema em voga, 
uma contrarevolução, com fundamento monetarista, foi colocada em prática 
em oposição à política keynesiana. Algumas ações conjugadas foram 
deliberadas: (1) Realizar uma contração monetária; (2) Eliminar o Estado 
como agente econômico; (3) Reduzir amplamente o tamanho do Estado e 
dos gastos sociais; (4) Liberar totalmente as regras de mercado (p. 69,70). 

 

Tal receituário visava à aplicação de dez medidas: 

 

(...) o ajuste estrutural do déficit público, a redução do tamanho do Estado, a 
privatização das estatais, a abertura ao comércio internacional, o fim das 
restrições ao mercado externo, a abertura financeira às instituições 
internacionais, a desregulamentação da economia, a reestruturação do 
sistema previdenciário, o investimento em infra-estrutura básica e a 
fiscalização dos gastos públicos (PAULA, 2005, p. 113). 

 

A reestruturação produtiva e a mundialização impõem aos Estados uma 

contrarreforma3, através da implementação do projeto neoliberal o qual objetiva que os países 

                                                 
3  A autora Elaine Behring (2008) compreende que a expressão reforma do Estado possui um sentido ideológico, 

uma vez que faz parte de uma estratégia passiva e forçada para inserção no cenário internacional e representa 
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se insiram no processo do capitalismo mundial e desempenhe papel “pela busca da 

rentabilidade do capital” e, consequentemente, a superação da crise fiscal do Estado 

(BEHRING, 2008). 

Nessa linha, Montaño (2002) evidencia alguns argumentos colocados pela burguesia 

para reconfigurar o papel do Estado, constituindo-se como um subterfúgio para 

implementação da contrarreforma do Estado:  

1. “As teses da ‘escassez’ e da ‘crise fiscal’ do Estado.Decorrência do discurso 

introduzido por James O’Connor e reproduzindo no Brasil por Bresser Pereira (1996), afirma-

se que a crise fiscal do Estado é consequência da diminuição do recolhimento do Estado, 

somado à sonegação fiscal, à queda do recolhimento previdenciário, visto o aumento do 

trabalho informal e a estabilidade de funcionários públicos e, ainda, do custo elevado com 

políticas sociais;  

2. “As teses da ‘burocracia’, ‘paternalismo’ e da crise de ‘governança’ do Estado”. 

Os argumentos burocracia e paternalismo são empregados como influências para crise fiscal 

do Estado gerando crise de governança. Bresser Pereira (op.cit.) defende que a partir da 

Constituição Federal de 1988 há um endurecimento burocrático associado ao 

patrimonialismo, constituindo num Estado paternalista ao construir uma constituinte que não 

observou a crise mundial e associou um protecionismo à população pobre;  

3. “as teses da ‘passagem’ e da ‘compensação”, no sentindo de que as respostas às 

expressões da “questão social” deveriam ser redesignadas da área estatal para a sociedade 

civil, para o chamado “terceiro setor’. Nas palavras de Montaño (2005), (...) o que é um 

‘recorte’ de políticas sociais e assistenciais do Estado e uma redução relativa do seu gasto 

social passa a ser visto como uma ‘passagem’ de um setor (o estatal, o ‘primeiro’) para outro 

(o ‘terceiro setor’, a ‘sociedade civil’)” (p. 223). 

Esse receituário de mudanças no mundo do trabalho associado à manifestação de 

enxugamento das funções atribuídas ao Estado, repercutem no serviço público. O modelo de 

administração já adotados em outros países, em especial na  Inglaterra e nos Estados Unidos, 

é o eleito como referência e publicado através do Plano Diretor da Reforma do Estado 

(PDRAE), em 1995, no governo Fernando Henrique Cardoso. O então ministro Bresser 
                                                                                                                                                         
uma decisão política e econômica retrógada. Logo, ao contrário trata-se de uma “contra-reforma” do Estado, 
uma vez que ao seguir as tendências internacionais, a reforma do Estado brasileiro tem sido conduzida sob a 
pauta do ajuste fiscal, com a privatização de empresas públicas e desvinculada da idéia de fortalecimento da 
proteção social. 
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Pereira, do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado (MARE), apresenta no 

PDRAE os seguintes objetivos gerais: 

 

 Aumentar a governança do Estado, ou seja, sua capacidade administrativa de governar com 
efetividade e eficiência, voltando a ação dos serviços do Estado para o atendimento dos 
cidadãos.  

 Limitar a ação do Estado àquelas funções que lhe são próprias, reservando, em princípio, os 
serviços não-exclusivos para a propriedade pública não-estatal, e a produção de bens e 
serviços para o mercado para a iniciativa privada; 

 Transferir da União para os estados e municípios as ações de caráter local: só em casos de 
emergência cabe a ação direta da União. 

 Transferir parcialmente da União para os estados as ações de caráter regional, de forma a 
permitir uma maior parceria entre os estados e a União (PDRAE, 1995, p. 45). 

 

Propõe-se a Reforma do Estado, conhecida como “reforma gerencial” e nomeada 

“administração pública gerencial”. 

 

A estratégia da reforma do aparelho do Estado está concebida a partir de três 
dimensões: a primeira, institucional-legal, trata da reforma do sistema 
jurídico e das relações de propriedade; a segunda é cultural, centrada na 
transição de uma cultura burocrática para uma cultura gerencial; a terceira 
dimensão aborda a gestão pública a partir do aperfeiçoamento da 
administração burocrática vigente e da introdução da administração 
gerencial, incluindo os aspectos de modernização da estrutura organizacional 
e dos métodos de gestão (PDRAE, 1995, p. 48) 

 

A resolução da crise aponta como única saída a “reforma” do Estado, passando do 

burocrático ao gerencial, uma vez que o último é eficaz e eficiente e atende a nova realidade 

do cenário internacional. As características da crise não evidenciam a inserção do Brasil numa 

realidade internacional de reestruturação produtiva e a posição de país periférico e subalterno 

neste processo. Logo, o documento que propõe a contrarreforma não associa a crise dos anos 

de 1970 nos países capitalistas centrais, evidenciando que tal reestruturação propicia respostas 

para superação da crise capitalista. A crise que é evidenciada no PDRAE torna-se irrefletida, 

ao não vincular que em grande medida é existente associada às consequências da crise 

instalada do capitalismo. 

 

A recessão generalizada de 1974-1975 acende o sinal vermelho para o 
capital monopolista que, a partir de então, implementa uma estratégia 
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política global para reverter a conjuntura que lhe é francamente negativa. O 
primeiro passo é o ataque ao movimento sindical, um dos suportes do 
sistema de regulação social encarnado nos vários tipos de WelfareState – 
com o capital atribuindo às conquistas do movimento sindical a 
responsabilidade pelos gastos públicos com as garantias sociais e a queda 
das taxas de lucros às suas demandas salariais (NETTO&BRAZ, 2008, p. 
215, grifo dos autores). 

 

O modelo de administração pública adotado no Brasil aponta para o projeto 

neoliberal, que visa o equilíbrio financeiro e econômico e adoção de técnicas administrativas 

que atendam ao interesse do mercado. De acordo Paula (2005), o fundamento para a nova 

administração pública gerencial encontra-se associada a um discurso de crise do nacional 

desenvolvimentismo e reprovação do patrimonialismo e autoritarismo que marcaram o modo 

da administração pública no Brasil. Adotou-se um modelo de administração pública que 

possui caráter político, uma vez que reflete as economias dependentes. Os formuladores de 

propostas não analisam que as mudanças ocorridas são decorrentes do modelo de produção do 

capitalismo, antes vinculam à recessão a crise fiscal do Estado, justificando a existência de 

gastos excessivos da administração pública, sendo a deliberação a redução do Estado e pela 

consequente liberalização dos mercados. 

 

A crise do nacional-desenvolvimentismo e as críticas ao patrimonialismo e 
autoritarismo do Estado brasileiro estimularam a emergência de um 
consenso político de caráter liberal que se baseia na articulação entre a 
estratégia de desenvolvimento dependente e associado, as estratégias 
neoliberais de estabilização econômica e as estratégias administrativas 
dominantes no cenário das reformas orientadas para o mercado. 
Essa articulação sustentou a formação da aliança política que levou o Partido 
Social Democracia Brasileira (PSDB) ao poder, viabilizando a reforma dos 
anos 1990 e a implementação da nova administração pública no Brasil 
(PAULA, 2005, p. 117). 

  

Ao analisar as afirmativas de Bresser Pereira (2008), presentes no PDRAE (1995), 

encontro que para a implementação de tais finalidades o aparelho do Estado é subdividido em 

quatro setores, determinando funções específicas de atuação do governo em cada área, 

composto por:  

1. Núcleo estratégico: formado pelo Legislativo, Judiciário, Presidência, Cúpula dos 

Ministérios e Ministério Público;  
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2. Atividades exclusivas: abrangendo as instituições estatais que exercem funções 

que compete tão somente ao Estado, com a função de regulamentar, fiscalizar, fomentar, por 

exemplo, cumprimento de leis (pagamento e fiscalização de impostos), políticas públicas 

(educação básica, segurança pública, meio ambiente); 

3. Serviços não exclusivos: abrangem a educação, saúde, cultura, pesquisa científica, 

que podem ser privatizados ou financiados pelo Estado, constituindo numa área que o Estado 

atua concomitantemente com outras organizações públicas não-estatais;  

4. Produção de bens e serviços para o mercado: abarcam empresas estatais que 

desenvolvem serviços que revertem em lucros.  

A perspectiva gerencial visa tornar a estrutura estatal semelhante ao modelo utilizado 

no mercado privado, no que se refere à flexibilização das atividades e recursos humanos. 

Logo, sob tal perspectiva, as ações estatais devem ser flexíveis, trazendo o mínimo de 

interferência externa na definição dos rumos e ações junto às necessidades sociais.  A 

viabilidade de tal modelo perpassa pela concentração de poder junto ao núcleo estratégico, 

diminuindo e/ou eliminando a participação popular e dos canais democráticos que foram 

definidos e priorizados junto a Constituição de 1988 (PAULA, 2005). 

Cabe ressaltar, que o núcleo estratégico é formado por servidores públicos e, de 

forma geral, depreende-se do PDRAE que tais servidores possuem compromisso com os 

serviços ofertados aos cidadãos, pertencendo a estes salários distintos, são habilitados e 

treinados para exercer a função que lhes compete, possuindo um plano de carreira profissional 

e estabilidade (PDRAE, 1995). Entretanto, esse setor não passa sem críticas para o Conselho 

de Reforma do Estado. Compreende-se que o Poder Judiciário apresenta excessiva demanda, 

ineficiência e falta de transparência, constituindo em obstáculos para acessos das pessoas aos 

serviços. Os servidores públicos são considerados incompetentes e caros para o poder público 

e, logo, também devem ser alvos do processo de reestruturação.  

Para Bresser Pereira (1996; 2008), a administração gerencial visa à reforma 

administrativa tendo por objetivo prestar serviços públicos com maior qualidade e eficiência 

e, ao mesmo tempo, viabilizar o ajuste fiscal, priorizando os Estados e municípios, em virtude 

do número excessivo de funcionários. 

Conforme já aludis, a realidade brasileira não é desvinculada da realidade 

internacional, e as propostas de reforma estão associadas às recomendações de ajustes do 

mercado privado às regras da reestruturação produtiva como saída para retomada do lucro.  
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A principal determinação do gerencialismo é a identificação da 
administração pública com a administração privada. 
O gerencialismo não considera a distinção existente entre a administração 
destinada a fins públicos – administração pública – e aquela destinada a fins 
lucrativos – administração empresarial. 
(…) o que ocorre efetivamente é o desenvolvimento da administração 
pública sobre as bases da administração empresarial, ou seja, sobre um 
conjunto de componentes ético-políticos que não expressam as finalidades 
vinculadas a uma dimensão pública de universalização de direitos (SOUZA 
FILHO, 2013, p. 178). 

 

Segundo Bresser Pereira (1996), a reforma da administração pública é perpassada 

por três dimensões: a institucional legal; a cultural; e a cogestão.  

Através da dimensão institucional legal é considerado que a Constituição de 1988 e 

as legislações que versam sobre a administração pública necessitam ser alteradas. Para que 

isso acontecesse, a contrarreforma do Estado brasileiro foi efetivada com a publicação da 

Emenda Constitucional nº 19/1998, redefinindo a administração pública e inserindo novos 

instrumentos de gestão. Ficou estabelecido “o regime e dispõe sobre princípios e normas da 

Administração Pública, servidores e agentes políticos, controle de despesas e finanças 

públicas” que fez por reduzir o quadro de servidores públicos, regular os gastos públicos em 

consequência da crise fiscal, determinar parâmetros para demissão voluntária, definir limites 

para despesas com pessoal e expandir possibilidades para contratação temporária. Com 

relação à reforma do Poder Judiciário, a dimensão institucional legal foi executada através da 

Emenda Constitucional nº 45/2004, efetivando mudanças na organização estrutural e no 

funcionamento, bem como criado o Conselho Nacional de Justiça, tendo a função 

administrativa e fiscalização interna. 

A dimensão institucional legal se refere à reestruturação do Estado ao dividir as 

atividades estatais em atividades exclusivas e não exclusivas, conforme já discutido. As outras 

dimensões, cultural e cogestão, são direcionadas para implantação da Administração Pública 

gerencial.  

A dimensão da cogestão é como será colocada em funcionamento a nova 

administração, realizada através de contínua supervisão, uso de regulamentos e auditorias em 

busca de resultados e controle. 

A dimensão cultural sinaliza a necessidade de transformar a cultura burocrática em 

gerencial, trazendo a tona um debate nacional a uma crítica ao modelo vigente, repercutindo 
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na estabilidade dos servidores público se na mudança dos serviços sociais e científicos em 

organizações sociais, sendo essas não mais estatais, porém custeadas e supervisionadas por 

meio de contratos de gestão. 

Para que a administração pública gerencial se efetivasse as três dimensões 

sinalizadas pelo PDRAE deveriam atuar simultaneamente. Assim, a dimensão institucional 

legal possibilitava as alterações na constituição, através das leis e os regulamentos e as outras 

dimensões cultural e da cogestão colocariam em prática a modernização do aparelho do 

Estado, com a instalação das novas ideias gerenciais, através do consentimento dos 

servidores. Tal adesão dos funcionários públicos é essencial, posto que no Núcleo Estratégico 

do Estado que são definidas as leis e as políticas públicas, local onde os planos e metas são 

definidos. 

O PDRAE traz questionamentos acercada do mercado de trabalho do serviço público 

para justificar a necessidade da reforma, evidenciando que entre as causas da crise fiscal 

incluem-se os gasto com os inativos. A crítica se baseava na existência do déficit fiscal, uma 

vez que o número de contribuintes ativos tenderia a se tornar menor que o de inativos, 

promovendo uma desproporção entre receita e despesa. Destaca ainda, a existência de serviço 

público desqualificado, questionando que a forma de contratação através do Regime Jurídico 

Único, que tolhe o desenvolvimento da administração pública, decorrente da inflexibilidade 

na contratação e demissão. Em síntese, enfatizam-se a necessidade do equilíbrio fiscal e do 

ajuste das contas públicas, que repercutem nas políticas de pessoal e salarial do setor público. 

Fundamentado especialmente nessas alegações, a “Nova Política de Recursos 

Humanos”, uma das propostas elaboradas pelo MARE, é instituída. Teve por objetivos a 

reestruturação das carreiras e em ações de capacitação profissional junto ao pessoal que 

compõem o Núcleo Estratégico do Estado, traduzidas pela Emenda Constitucional nº 19/1998, 

que tem por foco a flexibilização da estabilidade nos cargos por insuficiência de desempenho 

ou por excesso de quadros. 

Assim, a contrarreforma visa implementar a forma gerencial com o objetivo de  

descontinuar com as normas da gestão burocrática que são postas como excessivas e controle 

ocorre por meio de resultados, aplicando um modelo de administração adotado no mercado 

privado, no que corresponde à flexibilidade de atividades e de pessoal. Logo, sob a 

administração gerencial, a interferência externa é limitada, não se tornando empecilho na 

definição dos métodos e intervenções adotados, sendo passíveis de redefinição as ações 
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estatais conforme as necessidades postas no cenário nacional entendem-se que estas se 

adéquam as necessidades do capital. 

A reforma que foi proposta por Bresser Pereira indicou a limitação das ações do 

Estado em setores que lhe seriam próprios, tendo por objetivo transferir para setor público não 

estatal os serviços não-exclusivos, através de um programa de publicização que transforma as 

fundações públicas em organizações sociais. Para o mercado privado, a produção de bens e 

serviços, por meio da privatização das empresas estatais. A consolidação deste setor público 

não estatal, para a implementação de políticas sociais, apresenta um projeto institucional que 

associa o serviço voluntário baseado em ideais de bem comum, solidariedade e filantropia, 

tendo por consequência a desprofissionalização e o fortalecimento de práticas clientelistas, 

evidenciando que: 

 

(...) o discurso da reforma e sua relação com a política econômica (...) parece 
que esteve em andamento uma forma engenhosa e inteligente de privatização 
e desresponsabilização do Estado em setores determinados, em nome dos 
quais, lembremo-nos das preocupações sociais do Plano e de Bresser, se fez 
a “reforma”: saúde, assistência social, pesquisa científica, cultura, ensino 
superior, meio ambiente, dentre os principais (BEHRING, 2008, p. 206). 

 

Através das emendas constitucionais há a propositura da reforma da Previdência 

Social, prevendo o fim das aposentadorias integrais e antecipada, através da modificação do 

conceito tempo de serviço por tempo de contribuição e, ainda, traz o discurso da viabilidade 

de um sistema de aposentadoria complementar via fundos privados. Tal proposta teve por 

objetivo reduzir a previdência pública e potencializar o crescimento da previdência privada ou 

complementar.  

São criados mecanismos que postula o fim da obrigatoriedade do Regime Jurídico 

Único, permitindo retorno de contratações de servidores celetistas, bem como a flexibilização 

da estabilidade dos servidores estatutários, ao flexibilizar a legislação trabalhista e sendo 

permitida a demissão por falta grave, insuficiência de desempenho e por excesso de quadros. 

Como síntese, utilizamos a assertiva de Souza Filho (2013, p. 184, 185), 

 
Nesta perspectiva, ganha fundamento teórico a proposta neoliberal de 
redução da intervenção do Estado a partir de mecanismos voltados para a 
privatização de empresas públicas, desregulamentação econômica, redução 
de gastos sociais – via focalização, descentralização e privatização – e a 
consequente redução do funcionalismo público (...) 



75 
 

Sendo assim, como perspectiva institucional, para fortalecer o mercado, 
reduzir o escopo democrático, evitar o comportamento rent-seeking dos 
políticos e dos burocratas e a consequente expansão do Estado, a teoria 
da escolha pública propõe uma estrutura burocrática reduzida, sob 
comando político centralizado e, dialeticamente, aponta para sua 
flexibilização, via mecanismos gerenciais, através da descentralização, 
da transferência de atividades estatais para o mercado e da 
incorporação de mecanismos de concorrência na administração pública, 
na medida em que não se pretende expandir o Estado para a área 
social(grifo do autor). 

 

Afirmo, portanto, que a remodelação da estrutura administrativa do Estado visa 

adequar a legislação da constituinte ao novo modelo de administração adotado, o gerencial, ao 

reverter mecanismos legais que possibilitem o funcionamento da gestão assumida e, 

consequentemente, há precarização também do serviço público e das condições do processo 

de trabalho nele desenvolvido. 

Especificamente no caso do poder judiciário brasileiro, cenário de nosso estudo, em 

consonância com a Constituição Federal de 1988, é integrado aos poderes legislativo e 

executivo, possuindo autonomia e tendo por função aplicar a lei nos casos reais, assegurando 

a soberania da justiça e a realização dos direitos individuais e coletivos nas relações sociais. 

Dentro da reforma da administração pública, de acordo com o PDRAE (1995) o Poder 

Judiciário é integrante do núcleo estratégico do Estado, e a implementação do modelo 

gerencial deve aproveitar e combinar com o modelo burocrático, mantendo alguns avanços 

conquistados, ofertando um serviço público sob o binômio da eficiência e eficácia.  

A Reforma do Poder Judiciário encontra-se alinhada às orientações do Banco 

Mundial, através do Documento Técnico número 319, o qual vincula a implementação de um 

Programa de Reforma do Judiciário, encaminhado aos países da América Latina e Caribe. Em 

virtude de uma ineficiência do Poder Judiciário e tendo por compreensão que a sociedade 

confia “no mercado e no setor privado” é necessário uma instituição que se modernize e atue 

como “facilitador e regulador das atividades de desenvolvimento do setor privado”. O 

documento assinala a necessidade de aprimorar a qualidade dos serviços, diminuir a lentidão 

judiciária e ampliar o acesso à justiça, de modo a adequar aos interesses e padrões 

internacionais. 

 

(...) os objetivos destes projetos é o de prover um serviço eficiente e 
igualitário, respeitado e valorizado pela comunidade. A economia de 
mercado demanda um sistema jurídico eficaz para governos e setor privado 
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visando solver os conflitos e organizar as relações sociais. Ao passo que os 
mercados se tornam mais abertos e abrangentes e as transações mais 
complexas as instituições jurídicas formais e imparciais são de fundamental 
importância. Sem estas instituições, o desenvolvimento no setor privado e a 
modernização do setor público não será completo (BANCO MUNDIAL, 
1996, s/p). 

 

No artigo “A influência do Banco Mundial na Reforma do Poder Judiciário e no 

acesso à justiça no Brasil”, os autores Martos e Martos (2014), analisam que essas alterações 

possuem como pressuposto que é um banco que orienta e recomenda as reformas junto ao 

Poder Judiciário, associado que o objetivo de tal Reforma é viabilizar o desenvolvimento 

econômico. Tal fato demonstra que “as diretrizes do Banco Mundial demonstram uma 

preocupação de adequar o Poder Judiciário às necessidades mercadológicas, cujo propósito é 

de assegurar o crescimento econômico, garantindo a propriedade privada e a estabilidade dos 

contratos (p. 237). 

Tais mudanças tiveram viabilidade com a Emenda Constitucional nº. 45, conhecida 

como Emenda do Judiciário, trazendo uma série de alterações constitucionais. Destacam-se 

entre as mudanças aquelas que exercem o controle político através da criação do Superior 

Tribunal Federal (STF), uma vez que os ministros deste órgão são nomeados pelo Presidente 

da República e na criação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), como instrumento 

institucional para disciplina e controle administrativo. 

O processo de Modernização do Judiciário se integra à nova dinâmica da acumulação 

capitalista que se incorpora ao movimento mundial, através da junção capital, Estado e 

trabalho e da organização da produção e dos processos de trabalho. Tem-se o Estado como 

favorecedor, associando a adoção das inovações organizacionais que “imprimem novos 

requisitos aos trabalhadores, modificam as condições de inserção no mercado de trabalho e 

rebatem nos mecanismos de proteção social, conforme apontam Amaral & César (2009, p. 

411). 

Para os autores supracitados, a flexibilização no Poder Judiciário é decorrente de 

uma intencionalidade de tornar a produção da justiça mais eficiente e, em nome desta, é 

realizada uma modernização tecnológica organizacional, com a introdução de novas formas 

de gestão e controle da força de trabalho através de Planejamento Estratégico. O objetivo é o 

de criar mecanismos para implementar novas formas de gestão da força de trabalho, com a 

introdução do processo judicial eletrônico, avaliação de desempenho e os relatórios 

estatísticos.  
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Isso posto, é possível afirmar que a produção da justiça se revela como uma 

transação comercial, tendo o processo por mercadoria, ou seja, “embora a sentença não seja 

uma mercadoria, nas condições históricas do novo capitalismo flexível, ela incorpora os 

traços da forma-mercadoria, no que diz respeito a sua produção” (p. 34, grifo dos autores). 

 

2.2. O trabalho do assistente social no Judiciário: elementos de sua relação com a 

contrarreforma do Estado 

 

Procurei até aqui apontar os impactos da contrarreforma do Estado sobre a gestão 

pública. Sobre esse ponto, Paula (2005) afirma que as medidas adotadas tinham por meta 

reduzir os gastos públicos, diminuindo o salário real dos servidores, criando programas de 

demissão voluntária, revogando ou fundindo órgãos públicos, reduzindo níveis hierárquicos, 

entre outras. Logo, a reforma administrativa constitui na aplicação de políticas que alteraram 

as regras que regem o funcionalismo público, resultando no sucateamento da própria máquina 

estatal e na precarização de serviços para a população que demandam políticas públicas. A 

gestão sob o modelo gerencial não rompe com “neopatrimonialismo e as tendências 

autoritárias da gestão pública brasileira” (2005, p. 135).  

 

Em síntese, apesar das intenções de profissionalização dos burocratas de 
carreira e melhoria na prestação de serviços públicos, os resultados têm sido 
limitados. Por outro lado, com a administração pública gerencial prevalece o 
ideal tecnocrático, que favorece a reprodução do autoritarismo e do 
neopatrimonialismo. A formulação das políticas públicas continua como 
monopólio de uma elite tecnocrática que centraliza o poder, se apropriando 
da essência do Estado, e os serviços públicos são relegados para executores 
sujo comprometimento com a qualidade e o interesse público varia de acordo 
com uma série de fatores (p. 147). 

 

 Nesta dissertação, procuro trazer reflexões para o trabalho no campo sócio-jurídico, 

com centralidade no Serviço Social. Portanto, na pesquisa empírica pretendo desvelar o 

panorama de trabalho dos profissionais do Serviço Social que exercem atividade intelectual e 

são sujeitos da precarização das condições de trabalho. 

  Recorro a Amorim (2009) e Faria (2010) que resgatam a trajetória histórica do 

trabalho dos assistentes sociais no poder judiciário no Brasil, instituição que possui como 

função social a solução dos conflitos através da normatização e controle, abarcando os mais 

distintos saberes, entre eles o Serviço Social. 
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 Os assistentes sociais foram requisitados inicialmente para atuar junto aos “Juizados 

de Menores”, onde os problemas vinculados a infância eram tratados como “caso de polícia”, 

justificado pelo desajuste de comportamento e pautados na teoria biológica da criminalidade 

(AMORIM, 2009). Sendo assim, naquele momento histórico, na década de 1930, as ações dos 

profissionais não implicavam em questionamentos à ordem social burguesa, sendo as ações de 

caráter disciplinador e controlador em virtude dos compreendidos desajustamentos sociais 

(FÁVERO, 2013). 

 A primeira escola de Serviço Social foi criada por iniciativa do Juizado de Menores do 

Estado do Rio de Janeiro, final da década de 1930, uma vez que demandava a qualificação 

dos comissários de menores (IAMAMOTO&CARVALHO, 2010).Na cidade de São Paulo, os 

assistentes sociais exerciam função como comissários de menores desde a fundação da 

primeira escola também na década de 1930. Fávero (1996) resgata que em 1949 foi criado o 

Serviço de Colocação Familiar, programa coordenado por assistentes sociais dentro do 

Juizado de Menores da Capital. As questões da infância eram entendidas como “caso de 

polícia”, exigindo, assim, ações concretas em seu enfrentamento. 

 Fávero, Melão e Jorge (2011) organizaram um livro intitulado “O Serviço Social e a 

Psicologia no Judiciário: conquistando saberes, conquistando direitos”, obra que resgata a 

trajetória do Serviço Social no judiciário, bem como as condições de trabalho e a realidade 

social que os profissionais enfrentam no dia a dia com a classe trabalhadora que experiência 

as expressões da questão social, as quais são convertidas em demandas judiciais, 

principalmente as demandas de família e minorias sociais.  

 As autoras sinalizam que as instituições que compõem o campo sócio-juridico, desde 

seu surgimento até a atualidade, constituem-se como espaço de intermediação entre Estado e a 

população, salientando que essa população possui interesses distintos e combativos, logo a 

área jurídica se apresenta como “espaço transversalizado por forças e interesses criados no 

âmbito dos projetos da sociedade ocidental” (p. 32). 

Nas décadas posteriores, o Serviço Social latino americano nos anos de 1970 e 1980 

um processo de reconceituação da profissão que ocasionou a crítica de seus valores e 

princípios profissionais. A partir daí, o projeto ético-político da categoria passa a privilegiar 

ações associadas à classe trabalhadora, aos movimentos sociais e as instituições que possuem 

práticas a ela voltadas. 
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No período da ditadura militar – que se estendeu de 1964 a 1985 – a 
profissão passa por uma fase de grandes questionamentos acerca dos modos 
de fazer e pensar a intervenção. Essa movimentação, que vinha se 
estendendo pela América Latina, constitui-se no tempo conhecido como da 
Reconceituação do Serviço Social, que buscava a renovação da profissão, 
visando romper com sua forma tradicional (FÁVERO et al, 2011, p. 40). 

 

As instituições que integram o sistema de controle social (sistema penitenciário, 

órgãos do Poder Judiciário) são identificadas naquele momento como instituições usadas 

como poder coercitivo do Estado e as ações desenvolvidas nesses espaços institucionais são 

classificadas como acumpliciados com o sistema de opressão e controle das populações 

marginalizadas e oprimidas (ALAPANIAN et al, 2011).  

 Observa-se determinado distanciamento dos profissionais sócio ocupacional, em um 

período histórico marcado pela repressão operada pelo regime militar. Assim, sãoinexistentes 

publicações teóricas que resgatem a atuação dos profissionais naquela época, conforme afirma 

Fávero (2013). 

A promulgação da Constituição de 1988 e do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

em 1990, foram marcos importantes para o Serviço Social no Judiciário. Novas ações 

deveriam ser tomadas pautadas em valores democráticos e garantia de direitos sociais. Assim, 

a atuação dos assistentes sociais junto ao poder judiciário encontra-se nesse contexto, 

associada à busca por respostas as demandas da população, sendo essas explicitadas por um 

Estado que concilia práticas que operam entre as classes sociais antagônicas, ora via repressão 

ora via a produção do consenso. Assim posto, a questão social e Serviço Social se conjugam, 

uma vez que com o agravamento das expressões da questão social, os profissionais desta área 

são requisitados para atuar minimizando tais manifestações. 

 Faria (2010) relembra que em consonância com o Código de Processo Civil (CPC), 

Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, os juízes compõem a função de autoridade no poder 

judiciário, prestando a jurisdição de acordo com a legislação brasileira em vigor. Porém, os 

juízes não exercem suas funções isoladamente, dispondo de funcionários auxiliares da justiça, 

ocupando tais funções escrivães, oficiais de justiça, psicólogos, assistentes sociais e 

comissários da infância, adolescência e idosos. 

 Especificamente os assistentes sociais e psicólogos são considerados profissionais da 

área técnica e possuem instrumental que lhe possibilitam analisar e avaliar os casos que 

envolvem os sujeitos sociais em suas demandas de violação de direitos ou conflitos. Ambos 
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profissionais são respaldados por Código de Ética que regula e fornece parâmetros para 

atuação. As autoras Délia e Seligmann-Silva (2014, p. 50) compreendem que 

 

O principal instrumento de trabalho que possuem é o conhecimento 
específico somado ao conhecimento da lei, das alternativas das redes e 
políticas sociais e da capacidade argumentativa. Mas, sem dúvida, o que os 
orienta e é a base de atuação destes profissionais é a sensibilidade e a 
subjetividade, que ilumina uma reflexão mais profunda e prepara material 
fundamental para o juiz, que, em última instância, é quem decide o caso. 

 

 Prossegue como função dos assistentes sociais a de compreender os sujeitos sociais e 

suas relações familiares e comunitárias, atendendo principalmente aqueles sujeitos que 

vivenciam situação de violação de direitos e os mais distintos conflitos, cabendo ao 

profissional sistematizar tal realidade em documentos (laudos e pareceres sociais) que auxilia 

na formação de uma opinião do juízo para que defina uma sentença que influenciará na vida 

dos indivíduos e nas suas relações sociais. Tais sentenças determinam ainda hoje  

 

o acolhimento institucional de crianças, as colocam em outras famílias, 
garantindo, em tese, sua proteção, aplicam medidas socioeducativas — da 
advertência à internação —, destituem o poder familiar, definem ou 
redefinem a guarda de filhos, dão base em alguns casos, ainda que 
indiretamente, à responsabilização penal de supostos violadores de direitos 
de crianças, mulheres, idosos etc” (DÉLIA E SELIGMANN-SILVA, 
2014, p. 512/ 513). 

 

 Os assistentes sociais são os profissionais que contribuem para a garantia de direitos 

sociais, também direcionando suas ações para aqueles cidadãos que transgridem as leis 

instituídas e para aquela parcela de cidadãos que encontra limitação para a expressão ou 

exercício da cidadania, como crianças, pessoas com deficiência, idosos, dentre outros 

(BORGIANNI, 2013). Logo, nos espaços do Poder Judiciário tramitam ações relativas à 

infância, juventude, família e criminais, expressando a inexistência ou ineficiência do Poder 

Executivo em implementar políticas sociais, atuando também nos casos e demandas litigiosas 

que solicita intervenção judicial, como curatela de idosos, acolhimento institucional, guarda 

de filhos, adoção, violência doméstica, penas alternativas, etc. Nesse campo, para Fávero 

(2013) as políticas sociais são operadas de forma fragmentada e focalizada, devido o mau 

funcionamento dos Poderes Legislativo e Executivo, que deveriam funcionar como instâncias 

para normatização, definição e execução das políticas públicas, fazendo com que “se acentua 

uma ‘demanda fora de lugar’ ou uma ‘judicialização’ da pobreza, que busca no Judiciário 
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solução para situações que, embora se expressem particularmente, decorrem das extremas 

condições de desigualdades sociais (FÁVERO, 2013; FÁVERO et al 2011, p. 33). 

 Na atualidade, os assistentes sociais encontram-se inseridos nos mais distintos setores 

do poder judiciário, sendo sua intervenção principalmente junto às Varas da Infância e 

Juventude, da Família e Sucessões, bem como nos Juizados Criminais de Violência 

Doméstica. Tal inserção representa o amadurecimento e aprofundamento do referencial 

teórico-metodológico e ético-político que fornece sustentação ao projeto hegemônico, em 

contínua construção no interior da categoria. O objetivo é o de buscar respostas e construir 

ações coletivas que visem o enfrentamento da questão social, colocando “a cidadania, a 

defesa, a preservação e conquista de direitos, bem como sua efetivação e viabilização social, 

como foco de seu trabalho, o que pode ocorrer em diferentes áreas como Família, Civil, 

Menor, Trabalho, Penal” (AMORIM, 2009, p. 68). 

 Os profissionais requisitados para atender as demandas pertencentes à instituição 

judiciária utilizam dos princípios e diretrizes normativas para se posicionar diante da 

realidade, buscando uma postura crítica diante da presença de ações hegemônicas 

conservadoras que deslegitimam o acesso aos direitos sociais.  

Conforme já apontado, as demandas sociais que atravessam o cotidiano de trabalho 

dos assistentes sociais no Poder Judiciário na sua intervenção junto às famílias e indivíduos se 

dirigem para orientações, acompanhamentos, encaminhamentos, articulações com a rede 

socioassistencial e ofertam contribuições ao juízo, através de relatórios, laudos e pareceres, 

que apresentam a opinião e indicações técnicas sobre o histórico-social e familiar desses 

sujeitos. Além disso, tais profissionais são também absorvidos em outros espaços da 

instituição “(...) desenvolvem trabalhos também junto aos recursos humanos, atuando em 

treinamento e readaptação de servidores e com benefícios, realizam atendimentos 

psicossociais aos magistrados e demais servidores da Justiça e seus familiares (...) (FÁVERO 

et al, 2011, p. 37). 

Consideramos que, mesmo com os avanços advindos da promulgação da Constituição 

Federal, temos claro que o governo brasileiro, a partir da década de 1990, procurou realizar as 

reformas ditadas pelos organismos multilaterais, sob o discurso da necessidade do Brasil se 

inser no desenvolvimento do capitalismo mundial, gerando ações que implicam na redução e 

perda dos direitos sociais da classe trabalhadora, tendo em conta o processo de privatização, 

desregulamentação e privatização, tal como assinala Yazbek (2001, p. 33-37) 

 



82 
 

(...) na contraditória conjuntura atual, com seus impactos sobre o trabalho, 
assume novas configurações e expressões entre as quais destacamos: 1 – as 
transformações nas relações de trabalho; 2 – a perda dos padrões de proteção 
social dos trabalhadores e dos setores mais vulnerabilizados da sociedade 
que vêem seus apoios, suas conquistas e direitos ameaçados (...). 
É essa despolitização que ao lado da destituição do carater público dos 
direitos dos pobres e excluídos em nossa sociedade está na base do atual 
sucateamento dos serviços públicos, da desqualificação de políticas sociais, 
da destituição de direitos trabalhistas e sociais e da privatização e 
refilantropização na abordagem da questão social (...). 
(...) as propostas neoliberais, em relação ao papel do Estado quanto à questão 
social, são propostas reducionistas que esvaziam e descaracterizam os 
mecanismos institucionalizados de proteção social. São propostas fundadas 
numa visão de política social apenas para complementar o que não se 
conseguiu via mercado, família ou comunidade 

 

Conforme sinalizado por Behring (2009), as promessas vinculadas ao conjunto de 

ideias políticas e econômicas integrantes no neoliberalismo - que são principalmente o 

desenvolvimento econômico e o desenvolvimento dos países tanto centrais, quanto periféricos 

- não ocorram, antes o cenário sob a perspectiva social foi de “crescimento da pobreza, do 

desemprego e da desigualdade, ao lado de uma enorme concentração de renda e riqueza no 

mundo” (BEHRING, 2009, p. 310). 

Este panorama, apresentado pelas autoras já na década de 2000, incide sobre os 

direitos sociais. O resultado é a busca dos indivíduos pelo Poder Judiciário, passando a ser 

difundida a concepção de que essa esfera possui a função de efetivar os direitos violados, 

direitos estes que não foram assegurados em outras esferas, ainda que legalmente transcritos 

pelo Poder Legislativo. Inicia-se o chamado processo de judicialização dos direitos sociais, 

conforme já apontei.  

A judicialização das expressões da questão social gera a busca pela efetivação dos 

direitos sociais pelos meios jurídicos num descompasso com o garantido constitucionalmente.  

 
ao mesmo tempo em que houve a ampliação dos direitos positivados na 
Constituição Federal de 1988, ocorreu sua negação em diferentes instâncias 
administrativas, o que acabou por gerar esse fenômeno na esfera pública, que 
é o que alguns juristas e cientistas sociais estão chamando de “judicialização 
dos conflitos sociais” ou, ainda, “judicialização da política” (BORGIANNI, 
2013, p. 426). 

 

Existe um movimento de transferência de demandas - direitos sociais que deveriam ser 

atendidas através de políticas públicas - dos poderes Legislativo e Executivo para o Judiciário, 

sendo que este responde, na maioria das vezes, demandas que se expressam coletivas de 
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maneira individual e, consequentemente, fragilizando a garantia dos direitos e reforçando a 

desresponsabilização do Estado na efetivação de políticas públicas. 

 A judicialização das expressões da questão social se apresenta também na 

criminalização da pobreza, uma vez que o Estado realiza políticas públicas excludentes que 

repercutem na vida dos trabalhadores. Exemplo disso, é a legislação penal brasileira, a qual 

estabelece penas para os crimes, porém elege quem são os culpados e incriminados entre os 

segmentos mais pauperizados dos trabalhadores. Nas palavras de Borgiani (2013, p. 428), 

 

Face perversa da judicialização dos conflitos da sociedade brasileira é 
também a crescente onda de encarceramento de pessoas pertencentes aos 
extratos mais vulnerabilizados da população (e cada vez mais jovens), bem 
como os apelos midiáticos pelo recrudescimento das penas e pela 
transformação de delitos comuns em crimes hediondos.. 

 

Tal cenário, caracterizado por desigualdades sociais em ampla escala e precarização 

do trabalho, acompanha a redução das políticas sociais e aumento de políticas repressoras e 

coercitivas. Na atualidade, o Estado transmuta para Estado Penal, ao negar a classe 

trabalhadora o acesso a políticas públicas e tornar tais demandas em caso de polícia. Há 

retrocesso na garantia de direitos e ampliação de discussões e instrumentos com 

particularidades coercitivas e punitivas, como antigas legislações (Lei dos Pobres, 1531-1601; 

Lei do Domicílio, 1662; A Nova Lei dos Pobres, 1834), revelando que tal característica é 

também presente no desenvolvimento do capitalismo contemporâneo. 

Brisola (2012), buscando compreender a criminalização da questão social, resgata os 

fatores da formação social brasileira, afirmando que o surgimento da burguesia brasileira tem 

como mecanismo o uso do aparato jurídico, policial e militar para o enfrentamento dos 

conflitos sociais, com objetivo de não desintegrar o status quo. Para a autora, a emergência do 

Estado Penal em detrimento do Estado Social é estimulado pelo modo de produção capitalista, 

uma vez que a crise do capital é também justificada pelo excesso de direitos sociais, 

ocorrendo um processo de criminalização da pobreza e dos movimentos sociais. 

 

Essa crise do capital e as formas assumidas por este para enfrentar 
movimentos de resistência afetam a vida da classe trabalhadora e dos 
segmentos sociais inseridos subalterna e precariamente no mercado de 
trabalho, seja pelo desemprego e avanço do trabalho em condições 
extremamente precarizadas, seja pela escalada da violência e da 
criminalização daqueles indivíduos não funcionais ao capital (BRISOLA, 
2012, p. 128). 
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A classe trabalhadora no Brasil vive num cenário real de desemprego ampliado, 

trabalho precário e debilidade na oferta de serviços públicos, uma vez que o contexto 

brasileiro, de forma geral, é marcado pela desconstrução das políticas públicas e 

comercialização dos serviços públicos (saúde, educação, previdência, etc.). Os conflitos 

sociais gerados devido a esta conjuntura são de resistências individuais e coletivas, e o Estado 

utiliza de mecanismos de disciplinamento e controle da classe trabalhadora, através do aparato 

policial e do Judiciário para reprimir as “classes perigosas”, conforme denomina Brisola 

(2012). 

A autora resgata que o termo “Estado Penal” é utilizado por Loïc Wacquant (2008) na 

tentativa de compreender a criminalização na França e nos Estados Unidos no contexto do 

neoliberalismo, observando que há mecanismos da retirada de intervenções do Estado na área 

de proteção social e a emergência de ações na área de segurança pública, surgindo um Estado 

Penal. 

 

A sociedade norte-americana é cinco vezes mais punitiva hoje do que há 25 
anos. O acionamento da luta contra o crime serviu tão-somente como 
pretexto e trampolim para uma reformulação do perímetro e das funções do 
Estado, que resultou no enxugamento do seu componente de welfare. O 
complexo penitenciário ganhou um lugar central como instrumento para a 
administração da pobreza, nas encruzilhadas do mercado de trabalho 
desqualificado, no colapso do gueto urbano e nos serviços de bem-estar 
social “reformados” de modo a reforçar a disciplina do trabalho assalariado 
dessocializado (p. 9). 

 

 

Essa relação do Estado com a sociedade civil, de criminalização e transformação do 

Estado em Penal, pode ser também visualizada no Brasil. Conforme já mencionado, apesar de 

o país não ter passado por condições que lhe caracterizariam como de um Estado de Bem-

Estar Social, sustento que a Constituição de 1988 apresenta um Estado que amplia direitos. 

Entretanto, a inserção periférica no Brasil no contexto mundial determina subordinação 

econômica que gera a incapacidade de governar a economia e as políticas setoriais, 

principalmente as políticas sociais. As consequências desse quadro são observadas 

diariamente no cotidiano do trabalho do assistente social. As ações do Estado são 

apresentadas por intervenção mínima na área social e intervenção máxima na área de 

segurança pública, expressa em contínuas ações que visam o controle e repressão e na 

culpabilização e criminalização daqueles que fazem parte da “classe-que-vive-do-trabalho”.  
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As consequências dessa realidade é a redefinição do papel do Estado que potencializa 

as desigualdades sociais e tem como resposta um alargamento de ações da sociedade civil via 

assitencialismo, caridade, filantropia em detrimento de ações que efetuem os direitos sociais 

conquistados socialmente pela classe trabalhadora. E ainda, conforme apontei, revela um 

aumento de segmentos da classe trabalhadora que recorre ao poder judiciário para buscar a 

garantia de direitos sociais. A resposta, via de regra, é a insegurança no atendimento de suas 

demandas, pois, conforme sustenta Behring (2009), os sujeitos que prosseguem excluídos 

pelo sistema econômico encontram políticas sociais “paternalistas, geradoras de desequilíbrio, 

custo excessivo do trabalhoe, de preferência, devem ser acessadas via mercado, 

transformando-se em serviços privados” (p. 76). 

As intervenções pelo Judiciário tem se tornado a única e/ou principal via para a 

garantia dos direitos. É nesta esfera há a possibilidade de resolver os conflitos, demonstrando 

que o enfrentamento da questão social tem sido de maneira isolada, individual, uma vez que o 

Estado tem atuado precariamente para atender as demandas da população, determinadas pelas 

reformas neoliberais implantadas no Brasil a partir da década de 1990. 

A judicialização da questão social torna evidente o afastamento dos movimentos 

sociais da esfera pública, que se fez tão presente no processo de redemocratização e luta pela 

garantia de direitos sociais. Este esvaziamento das lutas coletivas contribui para reafirmação 

do discurso conservador o qual afirma que o enfrentamento das expressões da questão social 

podem ser operados por meio da implantação, gestão e execução racional e competente das 

políticas sociais. 

A transferência de funções do Poder Executivo para o Judiciário demonstra o quanto o 

âmbito da execução tem-se a retração da oferta das políticas sociais. Assim, o judiciário passa 

a ser compreendido uma esfera que garante o acesso aos direitos sociais. 

O aumento da demanda por políticas sociais e a negativa do acesso possui como 

resultado uma ampliação na busca pelo Judiciário. Entretanto, a ampliação da procura não é 

acompanhada do crescimento do número de trabalhadores e de um planejamento que adeque a 

estrutura do poder judiciário ao contexto gerado pela contrarreforma. A consequência é o 

descrédito da instituição pública e, consequentemente, a desvalorização do servidor público.  

 

Este não reconhecimento somado à baixa credibilidade atribuída às 
instituições públicas, em razão de denúncias de corrupção, de diversos 
privilégios adquiridos pelos cargos públicos hierarquicamente superiores e, 
em contrapartida, a escassez de funcionários e a lentidão burocrática dos 
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concursos públicos, também são fatores de adoecimento (DELIA; 
SELIGMANN-SILVA, 2014, p. 20). 

 

 Considero que as disparidades existentes no poder judiciário revelam as contradições 

sociais produzidas e o Serviço Social está colocado nesse cenário das transformações 

societárias. Importante é considerar que o assistente social é um trabalhador assalariado 

inserido no contexto do capitalismo. Iamamoto (2009) nos alerta que a mercantilização da 

força de trabalho subjuga o trabalhador à condição de assalariamento e, consequentemente, as 

regras do trabalho abstrato e as alienações posto a relação de exploração, uma vez que o 

capitalismo precisa de trabalhadores alienados que conduza a geração e acumulação da 

riqueza, estabelecendo determinantes que subordinam os assistentes sociais a dificuldade de 

implementação do seu projeto profissional.  

 Ao captar elementos provenientes da realidade que experienciam os assistentes sociais 

em seus locais de trabalho, podemos refletir como estes profissionais são integrantes deste 

processo, influenciando nas suas relações de trabalho e modo de vida e, ainda, como a ação 

profissional possui antagonismos na relação capital/trabalho. 

 

Os dilemas da alienação, indissociáveis do trabalho assalariado, incidem no 
trabalho do assistente social com matizes distintos nos vários espaços 
ocupacionais, dependendo das relações sociais que os configuram e ecoam 
na concretização da autonomia profissional. Ainda que as características do 
trabalho concreto exercido por esse profissional sejam as mesmas nos vários 
espaços de trabalho – traduzidas nas competências e atribuições 
profissionais, sujeitas à fiscalização dos Conselhos Profissionais e 
legalmente resguardadas -, a organização dos processos de trabalho e/ou das 
funções públicas em que se inscrevem os assistentes sociais têm significados 
particulares: na esfera do Estado – e nos seus respectivos Poderes (no nível 
federal, estadual e municipal)-, nas empresas capitalistas, nas entidades 
filantrópicas e/ou sem fins lucrativos e nos organismos de representação 
política-corporativos de segmentos específicos de trabalhadores que, 
eventualmente, figuram como empregadores profissionais especializados. 
Quando a preocupação é elucidar o significado social desse trabalho no 
processo de reprodução das relações sociais, é decisivo considerar as 
particulares condições e relações sociais que emolduram o trabalho 
profissional para clarificar seus efeitos nos processos sociopolíticos e 
culturais no circuito global de (re) produção do capital (IAMAMOTO, 
2009, p. 354, 355, grifos da autora). 

 

 O Serviço Social emerge como especialização do trabalho coletivo, logo pertence a 

um cenário de (re) produção da vida social e também do próprio capital pela sua essência 
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enquanto trabalhador assalariado. Ao mesmo tempo, encontra-se conectado pelo seu projeto 

ético-político com a classe trabalhadora e se posiciona para a defesa e avanço de direitos.  

 Iamamoto e Carvalho (2010) tratam desse ponto. Para os autores o assistente social 

participa tanto do processo de reprodução dos interesses do capital, quanto das repostas da 

classe trabalhadora, inserido assim num movimento contraditório, nas palavras dos autores: 

 

O Serviço Social, como instituição componente da organização da 
sociedade, não pode fugir a essa realidade. As condições que peculiarizam o 
exercício profissional são uma concretização da dinâmica das relações 
sociais vigentes na sociedade, em determinadas conjunturas históricas (...) 
Responde tanto a demandas do capital como do trabalho e só pode fortalecer 
um ou outro pólo pela mediação de seu oposto. Participa tanto dos 
mecanismos de dominação e exploração como, ao mesmo tempo e pela 
mesma atividade, da resposta às necessidades de sobrevivência da classe 
trabalhadora e da reprodução do antagonismo nesses interesses sociais, 
reforçando as contradições que constituem o móvel básico da história (p. 
75). 

  

 Torna-se importante apresentar o assistente social como parte integrante da classe 

trabalhadora, que ao vender sua força de trabalho encontra-se subordinado às mesmas 

condições que os demais trabalhadores assalariados. Raichelis (2011) corrobora tal 

compreensão, afirmando que é preciso o seguinte: 1. Necessário considerar o assistente social 

como sujeito vivo do trabalho social, logo é reconhecer o assistente social como trabalhador 

assalariado, implicando em analisar os diversos elementos decorrentes da relação atual do 

capitalismo e os impactos sobre o trabalho, os trabalhadores e os direitos. Necessita uma 

aproximação das lutas gerais da classe trabalhadora, englobando quais são as lutas gerais da 

classe trabalhadora (quais organizações sociais que esses profissionais estão conectados), 

quais são as relações e processos de trabalho que estes profissionais se encontram inseridos. 

Exige a compreensão que uma profissão regulamentada como “liberal”, encontra seu 

exercício vinculado por instituições públicas e privadas, e terá suas atividades tensionadas 

pelas contradições que atravessam as classes sociais existentes na sociedade capitalista e pela 

sua condição de trabalhador assalariado; 2. O assistente social é trabalhador assalariado e 

possui autonomia relativa, por isso não dispõe do controle sobre suas condições e meios de 

trabalho, “são os empregadores que fornecem instrumentos e meios para o desenvolvimento 

das tarefas profissionais, são as instituições empregadoras que têm o poder de definir as 

demandas e as condições em que deve ser exercida a atividade profissional” (p. 428), portanto 
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circula num ambiente no qual as atividades institucionais são tensionadas pelas correlações de 

forças e pelos interesses sociais, devendo o profissional estar atento à realidade que circunda o 

ambiente que atua em busca de estratégias coletivas e alianças políticas que busquem reforçar 

os direitos nas diferentes esferas (saúde, educação, organizações privadas, judiciário, entre 

outras). 

 A reestruturação produtiva do capital implica em distintas formas de precarização do 

trabalho, atingindo todos os trabalhadores. Tal movimento possui dualidades, combinando 

redução de postos em alguns campos (nos setores industriais) e, por outro, ampliação, como 

na área do poder judiciário. 

Entretanto, é preciso um olhar atento, pois em todos os setores repercutem as 

consequências da precarização. Acentuam-se os processos de terceirização, através da 

contratação de serviços individuais (serviços de assessoria e consultoria), o exercício 

profissional autônomo, o trabalho temporário e o terceirizado.  

Nesse último, cabe enfatizar que um dos seus efeitos é a divisão entre os 

trabalhadores, coexistindo no mesmo ambiente trabalhadores com diferentes tipos de contrato 

de trabalho e níveis salariais, podendo desencadear um ambiente hostil e de insatisfação no 

trabalho desenvolvido, bem como dificuldades para a luta coletiva. 

 

Os efeitos da terceirização para o trabalho social são profundos, pois ela: a) 
Desconfigura o significado e a amplitude do trabalho técnico realizado pelos 
assistentes sociais e demais trabalhadores sociais; b) Desloca as relações 
entre a população, suas formas de representação e a gestão governamental, 
pela intermediação de empresas e organizações contratadas; c) Subordina as 
ações desenvolvidas a prazos contratuais e aos recursos financeiros 
definidos, implicando descontinuidades, rompimento de vínculos com 
usuários, descrédito da população para com as ações públicas; d) Realiza 
uma cisão entre prestação de serviço e direito, pois o que preside o trabalho 
não é a lógica pública, obscurecendo-se a responsabilidade do Estado 
perante seus cidadãos, comprimindo ainda mais as possibilidades de 
inscrever 
as ações públicas no campo do direito (RAICHELIS, 2011, p. 432). 

 

 Outro aspecto que atravessa e modifica o trabalho do assistente social em vários 

campos e, certamente, no judiciário é a informatização. Há um esvaziamento dos processos 

criativos e a geração de atividades desprovidas de reflexão e no lugar atividades mecânicas e 

repetitivas. Tal informatização acentua os processos de trabalho, introduzindo mecanismos 

que controlam o trabalho, quantificam as tarefas executadas e aprimoram mecanismos de 
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controle do desempenho dos trabalhadores, “elas ganham concretude no ritmo e na velocidade 

do trabalho, nas cobranças e exigências de produtividade, no maior volume de tarefas, nas 

características do trabalho intelectual demandado, no peso da responsabilidade” 

(RAICHELIS, 2011, p. 433).  

Para a autora, em trabalho de 2013, as ações profissionais dos assistentes sociais são 

alvos da intensificação do trabalho, não pertencendo apenas às áreas consideradas produtivas.  

A intensificação do trabalho está relacionada ao uso das capacidades humanas no desempenho 

das atividades profissionais,  

 

... resultando sempre em maior empenho, maior consumo de energia pessoal, 
maior dispêndio de capacidades físicas, cognitivas e emocionais que derivam 
em “mais trabalho” (...). 
As estratégias de intensificação do trabalho vão sendo incorporadas 
gradativa e sutilmente, e talvez não estejam ainda claramente perceptíveis 
para o conjunto de trabalhadores sociais, particularmente na esfera estatal. 
Mas ganham concretude no ritmo e na velocidade do trabalho, nas cobranças 
e exigências de produtividade, no maior volume de tarefas, nas 
características do trabalho intelectual demandado, no peso da 
responsabilidade (p. 622, 623).  

 

 Compete a estes trabalhadores, que se encontram na condição de assalariados, 

compreender quais e como participam dos processos de mercantilização e alienação 

promovidos pelo Estado capitalista, e consequentemente mais qualificados estarão “menos 

sujeitos a manipulação e mais preparados para enfrentar o assédio moral no trabalho, os jogos 

de pressão política e de cooptação nos espaços institucionais” (RAICHELIS, 2011, p. 436). 

Apesar da perspectiva neoliberal utilizar de mecanismos para dividir os trabalhadores, 

esse movimento que permite a reprodução da sociedade de classes antagônicas, há espaços 

para a transformação, no uso pelos trabalhadores das entidades representativas, da 

organização coletiva, criam possibilidades e mecanismos de resistência e luta frente a 

violação dos direitos e pela melhoria das condições de trabalho. 

Para, então, conhecermos como tais características do trabalho e da resistência dos 

trabalhadores assistentes sociais do campo sociojurídico em um determinado cenário, o 

TJERJ se manifestam, no próximo capítulo apresento a pesquisa empírica realizada. 
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CAPÍTULO 3 – APRESENTAÇÃO DA PESQUISA 

 

3.1. Metodologia da Pesquisa 

  

Não adianta nada eu ficar sempre repetindo o refrão de que a sociedade é 
divida em duas classes fundamentais, burguesia e proletariado, que a 
burguesia explora o proletariado e que quem é o proletário está sendo 
explorado, se o que está sendo explorado não assimila os instrumentos pelos 
quais ele possa se organizar para se libertar dessa exploração (SAVIANI, 
2005: 56). 

 

A afirmativa que abre esse capítulo de minha dissertação acompanhou-me durante a 

sua escrita. Compreendemos que é necessária a busca por desvendar o fenômeno da 

exploração presente numa sociedade de classes que utiliza diversos instrumentos para 

estabelecer seu ideário como hegemônico, desvelando a vida cotidiana, como os sujeitos 

convivem e compartilham suas vivências no dia a dia, buscando compreender a forma como 

esse se percebe e se posiciona no momento de sua existência pelo trabalho. Entendo que a 

subjetividade é construída num processo de existência, correlacionada com uma perspectiva 

macrossocial, uma sociedade capitalista que se arquiteta sob o binômio da dominação e 

exploração. 

 

O cotidiano é a vida de todos os dias e de todos os homens em qualquer 
época histórica que possamos analisar. 
Não existe vida humana sem o cotidiano e a cotidianidade. O cotidiano está 
presente em todas as esferas de vida do indivíduo, seja no trabalho, na vida 
familiar, nas suas relações sociais, lazer, etc...  
(...) É característica igualmente da vida cotidiana a sua imediaticidade e o 
pensamento manipulador. No plano da cotidianidade o útil é o verdadeiro, 
porque é este o critério de eficácia. O critério de validez no cotidiano é o da 
funcionalidade (CARVALHO; NETTO, 2000, p. 24,25). 

  

O conhecimento teórico é de extrema relevância. Entretanto, em concordância 

com Setubal (2002, p. 32), compreendo que “não pode o conhecimento ser deslocado da 

empiria”. Desta forma, o ato de conhecer envolve a construção do conhecimento buscando 

olhar a realidade social por atrás do que está posto, ou seja,  
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...o ato de investigar um determinado objeto com a finalidade de construir 
conhecimento, compreender a realidade na sua complexidade, requer do 
pesquisador não só a construção de um instrumental que dê condições para a 
visibilidade das diferentes facetas do objeto e permita a apreensão da 
realidade na sua manifestação real, mas também que a postura metodológica 
empregada dentro da flexibilidade possível viabilize, sem se afastar do 
exercício sistemático necessário, a construção do conhecimento, o 
desenvolvimento criativo do homem e a clarificação dos novos significados 
atribuídos ao objeto a partir das suas experiências (id., ibid., p. 56). 

 

Para tratar da pesquisa parti, inicialmente, de Minayo (2009). A autora apresenta que 

a ciência é eleita na sociedade ocidental como o meio principal na busca pela revelação da 

verdade. Entretanto, tais buscas são permeadas por embates, opiniões distintas, divergências. 

Na pesquisa social tal investigação é realizada por aproximação, posto que o objeto das 

ciências sociais é histórico, logo existe passado e presente e estes projetam o futuro, numa 

constante dialética, e o que é existente em determinado local poderá existir características em 

outros lugares ou constituir numa particularidade espacial. Além disso, o olhar lançado sobre 

tal realidade sendo alterado poderá tornar decadente a teoria social usada. Logo,  

 

(...) as sociedades vivem o presente marcado por seu passado e é com tais 
determinações que constroem o seu futuro, numa dialética constante entre o 
que está dado e o que será fruto de seu protagonismo. Portanto, a 
provisoriedade, o dinamismo e a especificidade são características de 
qualquer questão social. Por isso, também, as crises tem reflexo tanto no seu 
desenvolvimento como na decadência das teorias sociais que as explicam 
(pois essas também são históricas) (MINAYO, 2009, p. 12). 

 

Outra característica do objeto das Ciências Sociais é sua peculiaridade qualitativa, 

tendo como locus para pesquisa a sociedade e os movimentos que os indivíduos e a 

coletividade experimentam na construção de sua historicidade. Assim, as ciências sociais 

“abordam o conjunto de expressões humanas constantes nas estruturas, nos processos, nas 

representações sociais, as expressões da subjetividade, nos símbolos e significados” (id, 

idid.,p. 14). 

Compartilhamos o conceito adotado pela autora sobre metodologia da pesquisa, 

compreendida como a trajetória para captar os fenômenos sociais, compondo a metodologia o 

método, as técnicas e a criatividade do pesquisador. A pesquisa tida como prática teórica, 

constituindo um problema existente na vida real que é suscetível de questionamento, 

utilizando conhecimentos já construídos e a possibilidade de produzir novas ideias. 
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Investigar a relação entre trabalho e subjetividade, tendo como base a apreensão dos 

trabalhadores acerca das mudanças operadas no mundo do trabalho em contexto de 

neoliberalismo e contrarreforma do Estado pós anos 1990, é o objetivo desta pesquisa. Logo, 

destacar a opinião dos trabalhadores sobre a precarização do trabalho e a “captura” de sua 

subjetividade frente a contrarreforma do Estado, me leva a recorrer ao método de pesquisa 

que análise de forma crítica a sociedade na qual estamos inseridos, a sociedade burguesa.  

Para isso, conforme já apontei ao longo da fundamentação teórica aqui utilizada, 

encontro-me no campo materialista-dialético. Especificamente nas ideias Marx (1818-1883), 

que, a partir das condições de vida em que se encontrava e observava, buscou compreender a 

sociedade na qual estava inserido, sendo seu campo de pesquisa a Europa Ocidental. Suas 

análises também possibilitaram o desenvolvimento de uma teoria social que buscava explicar 

as condições da classe operária à época da Revolução Industrial, evidenciando o modo de 

reprodução da sociedade capitalista bem como os instrumentos usados para a exploração 

máxima dos trabalhadores visando obtenção do lucro. 

 

(...) Ele instaurou as bases de uma teoria da sociedade burguesa que, fundada 
numa ontologia social nucleada no trabalho, permanece no centro das 
polêmicas relativas à natureza, à estrutura e à dinâmica da sociedade em que 
vivemos; e a investigação a que dedicou toda a vida norteada para subsidiar 
a ação revolucionária dos trabalhadores, cujo objetivo – a emancipação 
humana – supõe a ultrapassagem da ordem social comandada pelo capital 
(...) (NETTO, 2012, p.7). 

 

Torna-se importante explicitar qual a base teórica a qual recorro nesta pesquisa, o 

materialismo dialético, que elege a perspectiva do proletariado, já que tal classe está 

subordinada a exploração e, ao desvendar as contradições da sociedade, pode buscar a sua 

superação.  Associado a tal perspectiva, adoto a abordagem ontológica, ao compreender que o 

objeto estudado é real e produto sócio-histórico e possui características que lhe são próprias 

(SOUZA FILHO, 2005). 

Compreendo que os métodos e as técnicas empregadas na pesquisa científica visam 

responder ao problema eleito a ser investigado, dentro do universo delimitado na pesquisa. 

Minha intenção, conforme já apontei, é pesquisar a opinião dos trabalhadores assistentes 

sociais inseridos num determinado espaço institucional do Tribunal de Justiça do Estado do 

Rio de Janeiro.  
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3.1.1. Cenário, sujeitos participantes da pesquisa e instrumento de coleta utilizado 
 

 

Torna-se importante resgatar que a inserção do Serviço Social junto ao Poder 

Judiciário do Estado do Rio de Janeiro ocorreu na década de 1930, atuando no Juizado de 

Menores. Em 1947, é criado o primeiro quadro de servidores públicos estaduais através de 

concurso público, prosseguindo com a ação junto ao Juizado de Menores. Outros concursos 

ocorreram, porém prosseguia a atuação junto a crianças e adolescentes, restringindo a atuação 

em Varas da Infância, Execução Penal, Família e de Órfãos e Sucessões somente na capital do 

Estado. No início da década de 1990, com uma nova convocação de profissionais, ocorreu a 

lotação nas Comarcas do interior. 

No ano de 1991, através do Provimento nº 274/91, posteriormente substituído pelo 

Provimento 304/91, foi implantada a Coordenadoria de Serviço Social. Sua função foi a 

coordenar as ações técnicas e orientar quanto às necessidades operativas da profissão dentro 

da instituição. Posteriormente, o Provimento CGJ Nº 67, de 14/10/2003, reorganizou a 

estrutura da Coordenadoria do Serviço Social, tendo em conta as diversas demandas e as 

distintas atividades nas mais diversificadas áreas do TJERJ, hoje a Coordenadoria integra a 

Divisão de Apoio Técnico Interdisciplinar (DIATI), denominando Serviço de Apoio aos 

Assistentes Sociais (SEASO). 

Diante da crescente demanda de serviços aos trabalhadores assistentes sociais, novos 

concursos foram realizados e novos profissionais foram inseridos nos mais distintos espaços 

de trabalho: Núcleos Regionais (NUR); Departamento de Saúde (DESAU); Escola de 

Administração Judiciária (ESAJ); Comissão Estadual Judiciária de Adoção Internacional 

(CEJAI); Centrais de Penas e Medidas Alternativas (CPMA); Equipes Técnicas 

Interdisciplinares Cíveis (ETIC); Vara da Infância, da Juventude e do Idoso: Vara da Infância 

e Juventude da Capital; Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; na 

Central de Testamentaria e Tutoria Judicial; Serviço de Promoção à Erradicação do Sub-

Registro de Nascimento e à Busca de Certidões; Comissão Judiciária de articulação das Varas 

de Família, Infância, Juventude e Idoso; atuando em noventa e dois municípios do Estado do 

Rio de Janeiro. 

O Código de Organização e Divisão Judiciária do Estado do Rio de Janeiro 

(CODJERJ), constitui um instrumento que normatiza a administração e funcionamento do 

sistema judiciário do Estado do Rio de Janeiro. O território estadual é dividido em Comarcas, 
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criadas a partir dos seguintes critérios: número de habitantes, número de eleitores, movimento 

forense e receita tributária. Cada comarca pode abranger um ou mais municípios, englobando 

uma ou mais Varas no mesmo espaço físico, tais Varas possuem por competências atuar em 

processos judiciais de diversas naturezas: Cível, Família; Criminal; Órfãos e Sucessões, 

Infância, Juventude e Idoso, Fazenda Púbica e Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher. As regiões judiciárias serão integradas por grupos de comarcas ou varas, e as 

comarcas são classificadas em três entrâncias (especial, primeira e segunda), de acordo com o 

número populacional, movimento forense e receita tributária.  

A região que elegi como cenário da presente pesquisa é a sétima região judiciária, 

compreendendo comarcas de primeira e segunda entrância, formada pelos seguintes 

municípios: Vassouras, Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Mendes, Piraí, Miguel 

Pereira e Paty do Alferes.  

O Provimento da Corregedoria Geral da Justiça (CGJ) nº 80/2009 estabeleceu que as 

Equipes Técnicas Interdisciplinares são formadas por Assistentes Sociais e Psicólogos, com a 

finalidade de assegurar que nenhum juízo fique sem referência permanente de auxílio técnico 

interdisciplinar, através da otimização dos recursos humanos disponíveis para atender da 

melhor forma possível a demanda das serventias judiciais. Exceto as Varas com competência 

exclusiva em matéria de infância, juventude e idoso, violência doméstica e familiar contra a 

mulher e a Vara de execuções penais, que contam com equipes técnicas próprias, as demais 

contariam com Equipes Técnicas Interdisciplinares, sendo estabelecidas as Equipes Técnicas 

Interdisciplinares designadas para as Centrais de Penas e Medidas Alternativas (CPMA) e as 

Equipes Técnicas Interdisciplinar Cível (ETIC). 

A estrutura organizacional das Comarcas localizadas na sétima regional do TJERJ, 

que compreende os sete municípios, são classificadas como de Primeira e Segunda Entrância, 

e recebem essa classificação de acordo com o número de habitantes/processos. 

Na Comarca de Vassouras existem duas Varas, com a lotação de um juiz em cada; as 

demais Comarcas possuem uma Vara, também com  a mesma lotação.  A sede do Sétimo 

Núcleo Regional (NUR) é localizada na Comarca de Vassouras, tendo por competência a 

fiscalização e administração pela infraestrutura operacional das Comarcas. 

Os trabalhadores que atuam no TJERJ compreendem: os servidores estatutários - 

Analistas Judiciários Sem Especialidade, Analistas Judiciários com Especialidade 

(Assistentes Sociais, Psicólogos, Comissários da Infância, Juventude e Idoso e Oficiais de 
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Justiça Avaliador) e os Técnicos Judiciários; os servidores públicos - que ocupam cargos de 

Função Gratificada e/ou Comissionada (exemplo: Auxiliares de Juiz); os servidores públicos 

– que através de convênio ou outro tipo de relação contratual exercem outras atividades 

(exemplo: Assistentes Sociais, Psicólogos); os trabalhadores temporários – exercem 

atividades temporárias, tendo por intermediários uma empresa terceirizada (seguranças, 

motoristas, serviço de limpeza, telefonista, etc.). 

Em consonância com o Provimento 80/2009, as Equipes Técnicas Interdisciplinares 

são formadas por Assistentes Sociais e Psicólogos, e na região pesquisada atuam dez 

Assistentes Sociais, e quatro Psicólogos. De acordo com este Provimento, os profissionais da 

Equipe Técnica Interdisciplinar Cível (ETIC) e da Central de Penas e Medidas Alternativas 

(CPMA) devem prestar atendimento à área de abrangência territorial e estar lotados junto ao 

Núcleo Regional da comarca sede. Entretanto, devido à extensão territorial (os municípios se 

distanciam da sede em até 80 quilômetros), a peculiaridade do trabalho e demandas destes 

profissionais, torna-se importante fixar a base numa Comarca, pois estes profissionais 

conseguem se integrar com a rede de proteção local e prestar um melhor trabalho junto à 

população usuária.  

Os sujeitos da pesquisa são os trabalhadores Assistentes Sociais que atuam na sétima 

região judiciária do TJERJ, sendo oito mulheres e um homem, contratadas no setor público 

através do Regime Estatutário e pela Consolidação de Leis Trabalhista (CLT) e, ainda, uma 

trabalhadora inserida por transferência da esfera pública municipal para esfera estadual. Vale 

informar, que todos os profissionais foram convidados a participar da pesquisa ao responder 

um questionário, enviado por meio eletrônico. Uma trabalhadora encontra-se em auxílio-

doença, tendo o aceite da aplicação do questionário da pesquisa sob forma de entrevista. 

Outra trabalhadora apesar de contatada justificou a sua não participação, pois se encontra em 

licença-maternidade e, segundo ela, sem condições para participar da presente pesquisa. 

Ao entrevistar profissionais com distintas relações contratuais tive o objetivo de 

captar as opiniões coletadas teriam divergência por conta da diferença de vínculo trabalhista.  

O instrumento de coleta de dados foi dividido em três seções:  

1. Dados socioeconômicos: perfil do profissional, sua formação e a qualificação; 

condições de contratação, carga horária, remuneração e trabalho; dados gerais 

sobre a composição familiar; 
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2. Processos e relações de trabalho: trajetória profissional no mercado de trabalho; a 

organização do trabalho no TJRJ referente a treinamentos, autonomia 

profissional e as demandas institucionais; sobrecarga de trabalho, condições e 

motivação para o trabalho; os impactos da organização do trabalho sobre o 

trabalhador; assédio moral; metas institucionais; hierarquia e controle; a relação 

entre a história individual e a organização do trabalho; 

3. Relações familiares e comunitárias: dimensão que o trabalho ocupa na vida dos 

trabalhadores no âmbito familiar e comunitário. 

 

3.2. Resultados da Pesquisa 

 

3.2.1. Perfil Socioeconômico 

 

Observa-se a predominância de profissionais do sexo feminino no setor investigado 

(7 mulheres e 1 homem), perfil ligado à composição histórica do Serviço Social, onde na 

profissão ainda predomina o histórico desta dentro da sociedade capitalista. Observa-se que 

tal realidade se equipara com a pesquisa elaborada pelo Conselho Federal de Serviço Social 

(CFESS), intitulada “Assistentes Sociais no Brasil: Elementos para o estudo do perfil 

profissional” (2005), tal pesquisa revela “a tendência histórica da profissão, a categoria das 

(os)assistentes sociais, ainda é predominantemente feminina, contando com apenas 3% de 

homens”.  

Os dados demonstram o predomínio dos profissionais com idade entre 45 a 49 anos, 

composta por três; e uma pessoa possui idade entre 25 a 29, uma entre 30 a 34 anos, uma 

entre 40 a 44 anos, uma entre 50 e 54 anos, e uma entre 55 a 60 anos. Assim, posso afirmar 

que a faixa etária dos profissionais encontram com maior frequência entre aquelas com mais 

de 40 anos. Todos os profissionais são nascidos na Região Sudeste, sendo um nascido na 

cidade de Formiga, Minas Gerais, e os demais trabalhadores no Estado do Rio de Janeiro, nos 

seguintes municípios: Carmo, Paraíba do Sul, Miguel Pereira, Nova Friburgo, Rio de Janeiro, 

Nova Iguaçu e Paracambi. Em relação à situação conjugal, os resultados apresentam que a 

maioria é casada ou mantém relação estável, compreendendo cinco pessoas; um profissional 

disse ser separado/divorciado; enquanto outras duas são solteiras.  
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Quando questionados sobre com quem residem, 4 revelam que com os 

esposos/companheiros; 1 pessoa que mora sozinha; e 3 com parentes, sendo duas com os 

filhos e uma com os genitores. No que se refere ao local de nascimento dos genitores no 

universo pesquisado dezesseis pessoas, a maioria absoluta são provenientes do Estado do Rio 

de Janeiro, sendo 43,75 % do interior e 43,75% da região metropolitana ou capital. Os 

demais, 12,50%, são do Estado de Minas Gerais. Em relação à formação escolar destes, 

observa-se que 12,50% possuem  Ensino Superior, sendo do sexo masculino; os demais, 

43,75% possuem Ensino Médio, e 43,75% possuem Ensino Fundamental.  

A formação profissional dos assistentes sociais entrevistados possui como 

predominante a oferecida por instituições de ensino superior públicas, sendo três vinculadas 

por universidades federais e duas por universidades estaduais. E três profissionais se 

formaram em instituições particulares. O tempo de formação dentre quatro a seis anos é 

relevado por 4 entrevistados e de seis a oito anos por 4 profissionais. Em relação ao ano de 

conclusão do Curso de Serviço Social, 3 trabalhadores se formaram antes de 1993 e 5 entre 

2001 a 2010. Logo, a maioria dos profissionais formou-se após a regulamentação das 

Diretrizes Curriculares de 1996, sendo a formação destes profissionais direcionada para um 

perfil com base histórico-crítica, que, como afirma a Associação Brasileira de Ensino e 

Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS) busca:  

 

capacitação teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa para a 
apreensão teórico-critica do processo histórico como totalidade. 
Considerando a apreensão das particularidades da constituição e 
desenvolvimento do capitalismo e do Serviço Social na realidade brasileira. 
Além da percepção das demandas e da compreensão do significado social da 
profissão; e o desvelamento das possibilidades de ações contidas na 
realidade e no exercício profissional que cumpram as competências e 
atribuições legais (ABEPSS, 2014, p. 2-3). 
 
 

No que concerne à formação profissional em nível de especialização strictu e lato 

sensu, 4 profissionais não possuem pós-graduação e 4 possuem. Das que possuem, 3 

profissionais são formadas em programas de especialização e 1 profissional no mestrado. Esse 

quadro corrobora uma tendência à formação especialista dos profissionais de Serviço Social, 

que pode ser observa também em dois outros estudos, com universos mais ampliados. O 

primeiro, de Souza (2016), sobre o perfil dos Assistentes Social na região Sul Fluminense do 

Rio de Janeiro, revela que, dos entrevistados participantes, 46% possuem apenas graduação e 

o restante possui pós-graduação, ou seja, 54% do total. Desses últimos, 39% qualificados em 
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nível lato sensu e 15% em nível stricto sensu (12% mestres e 3% doutores). Esse resultado 

também é parecido quando consultamos a pesquisa nacional sobre o perfil dos Assistentes 

Sociais. No que se refere à formação acadêmica, 55,34% possuem apenas a graduação. Dos 

que possuem pós-graduação, 36,26% são especialistas, 6,49% mestres, 1,24% doutores e 

0,67% pós-doutores.  

Avalio que a continuidade da formação profissional nessas pesquisas pode estar 

relacionada a seguintes perspectivas: a) compromisso assumido pelos trabalhadores na busca 

pelo aperfeiçoamento profissional para compreender a complexidade que envolve o exercício 

profissional; b) procura de maior qualificação como requisito para atender as condições da 

função que exerce num contexto de exigência de trabalhadores mais qualificados para ocupar 

os postos de trabalho existentes. Além disso, em muitas ocupações, no que se refere aos 

planos de carreira ou de cargos e salários, a formação em nível stricto sensu não é considerada 

para fins de progressão ou aumento de remuneração. 

Ao analisar a trajetória de trabalho, no que se relaciona aos vínculos trabalhistas 

vividos, observa-se que dos 8 entrevistados, 2 responderam que só possuíram ao longo da 

trajetória profissional vínculo trabalhista com o TJERJ, aqueles que possuem entre 45 a 49 

anos. Os demais, totalizando 6, revelaram empregos anteriores à entrada no TJERJ, sendo 2 

com 1 emprego anterior; 2 com 6 empregos anteriores; e 2, com duas ocupações anteriores, 

sendo os vínculos trabalhistas distintos (estatutário, celetista, contratos temporários, etc.). 

Em relação ao tempo de permanência e o vínculo trabalhista, os 6 trabalhadores que 

são serventuários do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, sendo titular de cargo de 

provimento efetivo, mantém apenas essa ocupação, com a carga horária de 40 horas. 

Referente ao tempo de permanência destes trabalhadores, 2 se encontram na instituição há um 

ano e onze meses, 2 há treze anos, 1 há cinco anos, e 1 há vinte anos.  

Os trabalhadores que ocupam cargo efetivo exercem a função nomeada Analista 

Judiciário com Especialidade (Assistente Social) são admitidos com remuneração inicial de 

R$ 5.794,26. Tais valores remuneratórios sofrem alterações devidas os percentuais de 

progressão e promoção inerentes à carreira, acrescido os triênios correspondentes. Logo estes 

trabalhadores possuem variações salariais entre seis a dez mil reais.  

Além disso, os trabalhadores mencionados recebem benefícios de caráter 

assistencial: auxílio-creche (reembolso de despesa com mensalidade de creche ou 

estabelecimento de ensino, no qual esteja matriculado filho, enteado ou menor sob guarda ou 
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tutela com idade entre seis meses e sete anos completo, até o valor de R$ 1.136,53); auxílio-

educação (reembolso de despesa de mensalidade pagas com educação básica, ensino superior 

ou curso de pós graduação, latosensu ou stricto sensu, em instituições públicas ou privadas, 

no qual estejam matriculados até três filhos, com idade entre oito e vinte e quatro anos de 

idade); auxílio-doença (auxílio concedido ao servidor em licença médica por mais de doze 

meses ininterruptos, no valor de 01 mês de vencimento);  auxílio-locomoção por dia útil 

trabalhado, o valor de R$16,00; auxílio-refeição/alimentação, com valor mensal de 

R$1.140,00; auxílio-saúde (reembolso do pagamento de plano de assistência médica e/ou 

odontológica limitada ao teto de R$ 187,00 mensais); auxílio-funeral; auxílio-adoção; e Plano 

de Saúde (cobertura médica, hospitalar, ambulatorial e odontológica). 

Esse quadro é diverso quando destaco a situação de 2 participantes da pesquisa. Uma 

é cedida pela Prefeitura Municipal de Miguel Pereira ao TJERJ, há vinte e cinco anos, sem 

ônus para o TJERJ. Esta assistente social é remunerada em R$ 3.500,00, não possuindo 

qualquer outro benefício ou auxílio da fonte empregadora, sendo a carga horária semanal de 

trabalho trinta horas, sendo estatutária sob o Regime Jurídico dos Servidores do Município de 

Miguel Pereira. A outra assistente social que possui mais de um vínculo de trabalho, é 

contratada pelo TJERJ através do regime celetista, na função de assistente social, tendo por 

remuneração R$ 2.800,00, acrescido de vale-refeição (valor de R$ 420,00), plano 

odontológico, carga horária de trabalho semanal de trinta horas. Mantém outro emprego como 

assistente social, remunerada em R$ 1.880,00, não possuindo qualquer outro benefício ou 

auxílio da fonte empregadora, com a carga horária semanal de trinta horas, sendo estatutária 

sob o Regime Jurídico dos Servidores do Município de Vassouras. Além disso, exerce 

trabalho informal como vendedora de produtos de cosméticos e bijuterias, com a intenção de 

complementar a renda, remunerada mensalmente em torno de R$ 1.500,00. 

Observa-se, com os presentes dados, que os trabalhadores assistentes sociais que 

ingressaram no TJERJ por meio do Regime Jurídico Único em provimento efetivo não 

possuem outra ocupação. Mantêm único emprego, seja por motivo de carga horária semanal, 

de 40 horas semanais e/ou condições de remuneração. Nota-se que o TJERJ não atende a Lei 

12.317/2010, que reduz a jornada máxima de trabalho de assistentes sociais para 30 horas 

semanais sem redução salarial. As assistentes sociais ainda que vinculadas ao regime de 

trabalho estatutário em nível municipal, possuem menor remuneração e falta de acesso a 

outros benefícios vinculados ao trabalho. Um dos trabalhadores recorre inclusive à atividade 

informal com o objetivo de complementar a renda. 
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3.2.2. Aspectos significativos revelados na pesquisa 

 

Avalio que a abordagem adotada nesta pesquisa permitiu a aproximação dos 

significados atribuídos pelos sujeitos ao processo e relações de trabalho, desde a motivação 

para ingresso na carreira pública, sua autonomia profissional e as principais atividades 

desenvolvidas na área do Serviço Social, seu nível de satisfação pessoal, integração entre 

colegas de trabalho e a hierarquia institucional. Foi possível ainda verificar, a partir da 

avaliação dos entrevistados, as suas condições de trabalho, caracterizando elementos que 

possam provocar sofrimento e/ou adoecimento. 

As transformações políticas e econômicas a partir da década de 1990, que, conforme 

destaca Antunes (2007), afetou a classe trabalhadora em sua forma de ser, tanto os 

trabalhadores que participam diretamente do processo produtivo, como também os que são 

considerados improdutivos. Nesse campo, os servidores públicos, como é o caso dos 

Assistentes Sociais do TJERJ, foram afetados. Reitero que os assistentes sociais, que vendem 

sua força de trabalho são também expostos à exploração dos demais trabalhadores 

assalariados. Assim, para mim, as elaborações teóricas e empíricas sobre as condições e 

relações mantidas nos espaços ocupacionais da categoria é algo relevante, dada a necessidade 

de compreensão das formas assumidas durante o processo de mercantilização dos assistentes 

sociais na contemporaneidade.  

Todos os entrevistados mantém vínculo efetivo enquanto servidores públicos, em 

distintas esferas (municipal e estadual). Quando questionados sobre a motivação pelo ingresso 

no emprego por concurso, eles respondem com termos como “bom emprego”, “estabilidade 

na função e renda”, “progressão na carreira”, “não intermediação de terceiros”, “autonomia 

nos posicionamentos”, “permanência na cidade de origem”, entre outros, como apresentado 

nas falas a seguir: 

 

“O concurso público configura-se como a principal forma de inserção ao 
Tribunal de Justiça, além disso garante um vínculo trabalhista estável o que 
significa maior segurança ocupacional e autonomia na realização do 
trabalho” (Participante 7). 

 

“Penso que o concurso público seja uma forma de ingresso ao mercado de 
trabalho em que não há a necessidade de submissão e indicação de terceiros” 
(Participante 6). 
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“Não tinha o sonho do concurso público como hoje muitos possuem. Na 
época foi a possibilidade de exercer a profissão no município que eu residia, 
no interior. Até porque na época possuía melhores possibilidade de emprego 
e renda na capital, mas por uma necessidade familiar tive que permanecer no 
interior” (Participante 1). 

 

Torna-se importante informar o uso do termo servidor público, sendo limitado aos 

trabalhadores que ocupam cargo público, tal diferenciação é importante uma vez que 

compreende categorias com distinções nas condições de estabilidade, processo seletivo, 

previdência social, remuneração e oportunidades de carreira. O autor Di Pietro (2010) 

classifica em três grupos distintos: 1. Os servidores estatutários – aqueles que são titulares ou 

investidos em cargos públicos, submetidos em leia regulamentos estabelecidos pelas unidades 

da Federação (federal, estadual ou municipal); 2. Os empregados públicos – aqueles que 

exercem função pública através de um contrato de trabalho regido e subordinado às normas da 

Consolidação de Leis Trabalhistas (CLT); 3. Ocupantes de emprego público – compreende 

servidores temporários contratadospara exercer funções por prazo determinado. 

Dos entrevistados, 4 trabalhadores associam o emprego público com a estabilidade e 

entrada no mercado de trabalho como fator motivacional. Numa pesquisa intitulada “Sentidos 

do trabalho para concurseiros: a busca do emprego estável como estratégia de inserção no 

mundo do trabalho contemporâneo”, Albrecht (2010) sinaliza que tal associação encontra-se 

interligada às condições sociais e econômicas do presente, uma vez que as relações de 

trabalho encontram-se instáveis e cada vez mais precarizadas. Entretanto, desde o processo de 

contrarreforma do Estado, sob o signo da Reforma Administrativa, paira a flexibilização da 

estabilidade, sendo legitimada a possibilidade de demissão por insuficiência de desempenho e 

por excesso de despesas com o pessoal. 

 

A nova política de recursos humanos se baseia nas alterações realizadas no 
regime de contratação e gestão do funcionalismo público com a emenda 
constitucional de 1998. Uma das principais mudanças foi a flexibilização da 
estabilidade nos cargos por insuficiência de desempenho ou por excesso de 
quadros (PAULA, 2005, p. 132). 

 

Quando indagados sobre a existência de treinamento para as atividades que seriam 

executadas, nota-se que: 2 assistentes sociais, contratado via CLT e o cedido pela Prefeitura, 

não tiveram nenhum tipo de treinamento; 3 assistentes sociais com tempo de trabalho superior 

há treze anos tiveram pouco ou nenhum treinamento; e os 3 pesquisados com tempo inferior 
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há cinco anos, apresentam a existência de treinamento em torno de duas semanas. Nota-se que 

sob a nova administração pública é orientado que no ingresso dos novos servidores sejam 

realizados treinamentos e capacitações, objetivando apresentar a cultura organizacional, bem 

como o acompanhamento do servidor recém-chegado.  

Questionados se sentem necessidade de realizar outros cursos para desempenhar as 

atividades profissionais todos os profissionais responderam que é relevante. Sobre esse tema, 

1 entrevistado associa a importância à a natureza da instituição:  

 
 
“Acredito que seja importante cursos relativos a questões jurídicas que 
envolvem as temáticas envolvidas e para compreender a organização 
institucional do Poder Judiciário” (Participante 7).  
 

Dos demais, 2 entrevistados associam ainda a busca por qualificação técnica com o 

objetivo de ofertar serviços de qualidade para os usuários, dada a multiplicidade e 

complexidade das demandas apresentadas por eles. Os demais entrevistados não justificaram 

suas respostas.  Como no poder judiciários há uma predominância de profissionais da área do 

Direito, os demais profissionais, como os assistentes sociais, buscam cursos nessa área. Além 

disso, um outro determinante para a escolha dos cursos pode ser o de que uma vez que as 

varas possuem ampla competência, os trabalhadores assistentes sociais necessitam se 

aproximar de distintas temáticas que envolvem violência doméstica, abuso sexual, família, 

etc. 

Todos os entrevistados associam que não há exigência explicita de superiores para 

realização de cursos, ainda assim todos se mostram motivados a realizar cursos, posto que a 

capacitação possibilita melhor atendimento aos usuários, a aquisição de novos conhecimentos, 

compromisso ético-político com a profissão.  

Apesar dos entrevistados não vincularem a realização de cursos como obrigatória na 

instituição, o TJERJ, através da Resolução 12/2012, estabelece que para os servidores que 

ocupam cargos de provimento efetivo, no Quadro Único de Pessoal do TJERJ, para fins de 

progressão funcional e a promoção é necessário atender determinados requisitos, de 

antiguidade e educação continuada, os quais devem cursar na modalidade presencial ou à 

distância, atividades que mantenham correlação com as atividades desenvolvidas pelo 

servidor.  
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Art 1º - Parágrafo Único: são ações de capacitação: cursos presenciais e à 
distância; treinamentos em local de trabalho; cursos de especialização e 
aperfeiçoamento; grupos formais de estudo; workshops; seminários e 
congressos, que contribuam para o desenvolvimento do servidor e que 
atendam aos interesses institucionais e que tenham coerência entre o 
conteúdo programático da ação de capacitação com as atividades 
profissionais desempenhadas e a lotação do servidor (RESOLUÇÃO 
7/2016). 

 

Os entrevistados indicam capacitações que gostariam de realizar independente do 

trabalho: 1 entrevistado associa atividades vinculadas ao trabalho área do direito (Direito de 

Família), 2 entrevistados expressam interesse por cursos relacionados à violação de direitos 

(violência contra criança e adolescentes); 2 profissionais vinculam a necessidade de 

aproximações com cursos área de informática e português; 2 trabalhadores relacionam 

interesse em cursos de pós-graduação stricto e lato sensu; 1 se interesse em participar de  

cursos ligados ao campo cultural (canto, instrumentos musicais, teatro, etc). Observa-se que 

os entrevistados apresentam interesse por realizar determinados cursos vinculados às 

demandas institucionais, logo, é visível que a realização de cursos encontra-se vinculada ao 

atendimento das requisições colocadas à sua intervenção. 

Interrogados sobre a exigência institucional para a atuação dos profissionais sobre 

outras matérias não vinculadas ao Serviço Social, 5 respondem que não há, e 3 que existem, 

sendo associado que quando há exigências versam sobre matérias próprias do Direito e da  

Psicologia. 

Compreendo que as demandas que são apresentadas para o Serviço Social são as 

expressões da questão social que se manifestam nas suas mais diversas objetivações, como 

desemprego, violência, não acesso aos serviços públicos, falta de moradia, etc.). Logo, a 

“matéria” do Serviço Social é a questão social (CFESS, 2012). Atuar nas expressões da 

questão social não compete a uma única profissão, ou seja, não é objeto de uma única 

profissão, assim as mais variadas profissões podem ter por competência analisar determinadas 

temáticas e contribuir para desvelar o fenômeno e/ou dar resolutividade. 

Ao mesmo tempo, são os empregadores que definem as necessidades sociais e  como 

o trabalho profissional deverá responder, portanto, definem ou delimitam as demandas sobre 

as  quais o trabalho dos assistentes sociais irá interferir. Tendo em conta que o trabalho 

desenvolvido pelos trabalhadores pesquisados encontra-se junto ao Poder Judiciário, onde há 
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predominância do saber do Direito, o uso da linguagem jurídica e da legalização dos 

processos judiciais são frequentemente requeridos. 

Outra questão suscitada entre os participantes da pesquisa versa sobre o recebimento 

de subsídios ou financiamento para participar de eventos. Constatei que somente os 

trabalhadores em cargo efetivo do TJERJ recebem auxílio financeiro, cujo pagamento é feito 

mediante a comprovação da atividade que participou e dos gastos financeiros, ocorrendo 

então o recebimento através de diárias. 

Sobre a existência de autonomia para desenvolver as atividades, 4 trabalhadores 

mencionam que há autonomia; os outros 4 apresentam que tal autonomia é relativa.Um dos 

assistentes sociais entrevistados pontua sobre o desenvolvimento de suas atividades: 

 

“Há autonomia relativa. Autonomia ampla no sentido de manifestação do 
pensamento e análise crítica da situação estudada, mediante a apresentação 
de relatórios técnicos, respeitados os limites técnicos operacionais e éticos da 
profissão. Há uma autonomia restrita no que diz respeito a novas frentes de 
trabalho, as quais devem passar pela autorização dos Juízes aos quais somos 
vinculadas, tais como grupos reflexivos e operativos” (Participante 2, grifo 
nosso). 

 

A autonomia constitui um dos princípios fundamentais expressos no Código de Ética 

dos Assistentes Sociais: “I - Reconhecimento da liberdade como valor ético central e das 

demandas políticas a ela inerentes - autonomia, emancipação e plena expansão dos indivíduos 

sociais” (CFESS, 1993).  

O entrevistado citado pontua que para o exercício de uma autonomia ampla é 

necessário possuir elementos profissionais que lhe permita analisar a realidade alvo de 

intervenção. Pensar a autonomia na sensibilidade de formular respostas profissionais críticas e 

vinculada às necessidades da classe trabalhadora e interligada ao projeto ético-político 

profissional do Serviço Social. Ao mesmo tempo, não desconsiderar as limitações 

institucionais, logo, há um antagonismo entre a liberdade e as determinações econômicas e 

sociais.  

Torna-se necessário analisar quais são as condições objetivas nas quais a autonomia 

profissional se realiza, uma vez que há interferência direta dos empregadores na determinação 

do trabalho profissional, dado que existe relação direta entre o profissional e o objeto de 

intervenção, conforme expresso por Iamamoto (2007, p. 219): 
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(...) as necessidades sociais dos sujeitos, que condicionadas pelas lutas 
sociais e pelas relações de poder, se transformam em demandas 
profissionais, re-elaboradas na óptica dos empregadores no embate com os 
interesses dos cidadãos e cidadãs que recebem os serviços profissionais. 
É nesse terreno denso de tensões e contradições sociais que se situa o 
protagonismo profissional. Ainda que os profissionais disponham, no 
mercado de trabalho, de uma relativa autonomia na condução de suas 
atividades, os empregadores articulam um conjunto de condições que 
informam o processamento da ação e condicionam a possibilidade de 
realização dos resultados projetados, estabelecendo as condições sociais em 
que ocorre a materialização do projeto profissional em espaços ocupacionais 
específicos.  

 

Dos entrevistados, 2 destacam as imposições de atividades exigidas por alguns 

juízes, conforme os relatos a seguir: 

 

“Como em toda instituição, a autonomia existente é sempre relativa. Talvez 
por não sermos considerados os agentes privilegiados deste estabelecimento, 
algumas de nossas ações devem ser apreciadas pelos juízes. Quando me 
refiro às ações apreciadas, não estou me referindo aos procedimentos 
necessários aos estudos sociais, mas a possibilidade de realização de 
trabalhos em grupo. Ainda que seja importante mencionar que alguns juízes 
ainda “impõem” suas determinações, sobre a necessidade de realização de 
visita domiciliar enquanto procedimento de alguns estudos” (Participante 6). 

 

“Inicialmente, destaca-se que a autonomia no trabalho é sempre relativa, 
considerando que a instituição delimita em qual área de atuação e também as 
condições objetivas de trabalho (estrutura física, carga horária, relações 
institucionais). Dentro do tribunal de Justiça, a autonomia profissional 
revela-se ainda mais restrita, considerando que a demanda majoritária do 
trabalho é a realização de estudo social e que em algumas sentenças há a 
determinação de quais instrumentos usar (como visitas domiciliares) e ainda 
a periodicidade. O que restringe a participação dos profissionais no processo 
de decisão e escolha das atividades e instrumentos de trabalho. Na minha 
percepção, há ainda um receio e temor dos profissionais em propor e pensar 
novas possibilidades de trabalho seja por temer implicações institucionais, 
seja porque as tarefas rotineiras já estão naturalizadas no modo operante da 
atuação na justiça e há resistências dos próprios profissionais da categoria 
em pensão possibilidades. Acredito que o potencial criativo é limitado e, de 
certo modo, censurado mesmo que de forma velada” (Participante 7). 

 

A figura do juiz nos Tribunais remete àquele que, em cada fórum, possui o poder de 

tomar suas decisões para alcançar sua meta final, podendo utilizar o trabalho de outros 

servidores para atingir tal fim. Os profissionais entrevistados sinalizam que são impostas 

atividades, como a realização de visita domiciliar, que distancia o profissional de sua 
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autonomia. Para a realização dos Pareceres Sociais cabe ao assistente social utilizar e escolher 

do instrumental técnico-operativo disponível, uma vez que tal autonomia técnica é garantida 

legalmente, Entretanto, a hierarquia e o controle pelo alto determinam que o profissional 

realize a ação requerida pelo juiz, uma vez que as implicações da não obediência poderá 

ocasionar efeitos negativos ao trabalhador, como penas disciplinares. Logo, é necessário 

analisar em tempo real as condições de trabalho e os interesses, as demandas da população 

que é atendida e as ações requeridas, buscando estratégias complexas na correlação de forças 

em presença. “Assim, se a profissão dispõe de condicionantes sociais, que ultrapassam a 

vontade e a consciência de seus agentes individuais, ela é também fruto dos sujeitos que a 

constroem coletivamente, forjando respostas profissionais” (IAMAMOTO, 2007, p. 221). 

Os trabalhadores foram questionados sobre as principais demandas e atividades 

institucionais solicitadas e realizadas pelo Serviço Social, e se os profissionais consideram 

que estas são pertinentes com o trabalho dos assistentes sociais. Essas perguntas norteadoras 

explicitam quais são as situações ou ações judiciais que são colocadas por esta instituição que 

requer a intervenção dos assistentes sociais.  

Fávero, Melão e Jorge (2011) apresentam uma pesquisa que revela a realidade do 

trabalho e dos trabalhadores assistentes sociais e psicólogos do Tribunal de Justiça do Estado 

de São Paulo, no livro “O Serviço Social e a Psicologia no Judiciário: construindo saberes, 

conquistando direitos”, “com vistas a respaldar a ação política, na direção da identificação e 

fortalecimento dos projetos das respectivas profissões, no interior da instituição judiciária”.  

As demandas que chegam à Justiça são decorrentes de solicitações, requisições e deliberações 

dos profissionais por estímulo direto dos interessados ou através de petições de advogados, 

encaminhamentos da rede socioassistencial, denúncias, determinações do próprio juiz de 

direito, defensor público e/ou promotor público. Nas entrevistas com o grupo alvo do referido 

estudo, os entrevistados apresentaram dificuldades para descrever as demandas e as 

atividades, que são distintas. Nos Tribunais de Justiça que abarcam ações judiciais sobre 

família, infância, juventude e idoso, observa-se que há um crescimento das demandas, 

conforme já discutido no segundo capítulo, tal aumento é em decorrência da ampliação de 

legislações (estatutos da criança e adolescente, idoso, pessoa com deficiência, e legislações 

que aumentou rigor das punições sobre crimes domésticos) e também em virtude da 

judicialização das expressões da questão social. 

As demandas que são direcionadas aos assistentes sociais da região pesquisada são 

diversas, uma vez que cada comarca possui vara de ampla competência, reunindo as mais 
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distintas ações nas matérias de infância e juventude, cíveis, família, criminais. Tal realidade 

pode se apresentar enquanto um desafio para os trabalhadores, como exposto na fala dos 

seguintes assistentes sociais:  

 

“Como se trata de Vara Única, as demandas são diversas, cível e criminal” 
(Participante 1).  
 
“Especificamente atuo em ETIC, que atende às demandas de estudo social e 
pareceres relacionados às questões referentes à infância, juventude, idoso, 
família, interdições, processos relativos à violência doméstica, acesso a 
benefícios sociais” (Participante 7). 

 

Verifica-se que os profissionais necessitam compreender uma série de matérias 

distintas que envolvem as demandas apresentadas pelos sujeitos. Tais questões, representadas 

pelos advogados junto ao Poder Judiciário, revela que as questões individuais são expressões 

das relações sociais que são (re) produzidas pela sociedade capitalista. 

 

É preciso considerar que as relações interpessoais e intersubjetivas são 
construções históricas, vinculadas a um processo de socialização coletiva na 
qual os sujeitos estão inseridos. Compreender as formas de sociabilidade 
humana, determinadas pelo modo de produção capitalista é de fundamental 
importância para não corrermos o risco de analisar os processos judiciais 
como problemas individuais, mas de situá-los em um contexto de forma 
ampliada. E é preciso construir mediações, em sua dimensão reflexiva, para 
estabelecer conexões entre o singular (que se apresenta no cotidiano da 
instituição) e o universal, que se expressa no conjunto das relações sociais 
(BARISON, 2008, p. 53,54).  

 

Compreendemos que a matéria-prima do trabalho dos assistentes sociais é a questão 

social, conforme definido por Iamamoto (2009, p. 27):  

Conjunto das expressões das desigualdades sociais da sociedade capitalista 
madura, que tem uma raiz comum: a produção é cada vez mais coletiva, o 
trabalho torna-se mais amplamente social, enquanto a apropriação dos seus 
frutos mantém-se privada, monopolizada por umaparte da sociedade. 

 

As expressões da questão social constituem como objeto de trabalho para os 

assistentes sociais no Poder Judiciário, logo, as demandas que tramitam na Vara Única trazem 

à tona a realidade que os sujeitos enfrentam no cotidiano: conflitos ou dificuldades diante da 

realidade das famílias; reorganização da composição familiar; a busca por mecanismos que 
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reconheça e legitime as relações familiares; a omissão do Estado na oferta por políticas 

públicas; violações de direitos; dentre outros (BARISON, 2008). 

Outro entrevistado que possui vínculo de trabalho celetista, atuando na CPMA, 

aponta como uma das principais demandas o atendimento a pessoas que envolveram em 

delitos de menor potencial ofensivo, como uso de drogas, tráfico de drogas, dirigir sem 

carteira de habilitação, comércio ilegal de animais silvestres, entre outros.   

Vale resgatar que as varas com ampla competência contam com as Equipes Técnicas 

Interdisciplinares (assistentes sociais e psicólogos), designadas para as Centrais de Penas e 

Medidas Alternativas (CPMA) e as Equipes Técnicas Interdisciplinar Cível (ETIC). Assim, a 

atuação é distinta, uma vez que à equipe técnica da ETIC é solicitado assessorar os órgãos 

judiciais e administrativos, na esfera de sua competência profissional, através de realização de 

estudo ou perícia social, bem como relatórios, informações, pareceres e laudos relativos à área 

de sua competência.  

A equipe técnica da CPMA encontra-se impedida de produzir pareceres sociais, uma 

vez que o contrato de trabalho é limitado para desenvolver ações que visem à execução das 

alternativas penais na sétima região judiciária. Tal limitação é decorrente do entendimento do 

TJRJ que as atividades desenvolvidas pela CPMA são de competência da instância executiva 

do Estado do Rio de Janeiro. Entretanto, como não se encontra organizado tal ação em nível 

estadual, as atividades da execução penal que envolve as alternativas penais são 

desenvolvidas pelo TJRJ. Institucionalmente ocorreram questionamentos pelo Sindicato de 

Justiça do TJRJ4 (SindJustiça) ao TJRJ sobre as atividades desenvolvidas pelos assistentes 

sociais e psicólogos, uma vez que é trabalho terceirizado. A justificativa para a permanência 

dos profissionais é que existe um regime de cooperação, realizado através de Convênio com o 

Poder Executivo, e o trabalho realizado pelos profissionais terceirizados não realizam 

atividade fim do Tribunal, uma vez que desempenham atividades de apoio operacional à 

aplicação das penas e medidas alternativas, atividade pertinente ao Poder Executivo, que o 

TJRJ provisoriamente executa em regime de cooperação (CNJ, 2014, s/p). 

Avalio que a relação híbrida entre o executivo e o judiciário revela a precarização 

legalizada, tanto das ações das alternativas penais - que não se apresentam enquanto política 

                                                 
4 O Sindicato de Justiça do Estado do Rio de Janeiro é criado em 1989 reconhecido pela Constituição Federal do 

direito de sindicalização aos servidores públicos, sendo filiado a Federação Nacional dos Trabalhadores do 
Judiciários dos Estados, e possui quatorze mil associados entre servidores ativos e inativos. 
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pública - quanto da precarização dos trabalhadores contratados e do trabalho realizado. Em 

primeiro lugar, nota-se que a ideia de política pública para efetivação das medidas 

descriminalizantes ocorre de forma embrionária, a partir de ações pontuais do núcleo de 

dirigentes do Ministério da Justiça, dependendo da administração estadual da justiça 

desenvolver ações entre prefeituras e a justiça estadual, conforme explicitado por Abrantes 

(2009). O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), através da Resolução 101/2009, ao definir a 

Política Institucional do Judiciário na Execução das Penas e Medidas Alternativas à Prisão 

acaba por legitimar que esta é uma política de interesse comum dos Poderes Judiciário e do 

Executivo, visando a execução de penas e medidas alternativas, recorrendo ao procedimento 

licitatório, que tem como finalidade justamente criar e operacionalizar essas Centrais. 

Em segundo lugar, a contratação de trabalhadores terceirizados justifica-se por esses 

não realizarem realizam atividade-fim do TJRJ. Entretanto, estudos de entidades como o 

Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Econômicos (Dieese) apontam que a 

rotatividade em áreas que foram terceirizadas é quase o dobro do que nas contratações diretas. 

O salário dos terceirizados é menor que os trabalhadores contratados através de concurso 

público, podendo a remuneração ser menor que 23,4%. A redução do custo da força de 

trabalho no setor expressa a fragilização de vínculos, fragmentação e competição entre os 

trabalhadores (DIEESE, 2017). 

Questionados se as demandas apresentadas junto ao Poder Judiciário são pertinentes, 

todos os sinalizam que sim.Sendo apontado pelo Participante 1 que diante da falha das 

políticas públicas ofertadas pelo Estado, surgem demandas junto aos profissionais que requer 

uma resposta imediata e, por vezes, torna o setor em serviço de emergência. Tal situação 

revela as atrocidades pelas quais passam os sujeitos que são atendidos pelo judiciário, uma 

vez que vivem no dia a dia situações de extrema pobreza, violência familiar, não acesso à 

proteção social, entre outras violações, conforme aponta Fávero et. al. (2011).  

Outro trabalhador revela que apesar das demandas serem pertinentes, torna-se 

necessário que o profissional compreenda quem são os sujeitos que recorrem ao judiciário, 

quais são as situações que são submetidas e, ainda, como os profissionais podem apresentar 

respostas num contexto em que predomina a correlação de forças entre a finalidade do 

Serviço Social e a finalidade da instituição. 

 

“Acredito que os procedimentos em si são pertinentes às competências e 
atribuições do assistente social, embora as finalidades que muitas vezes são 
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propostas não. Assim, os profissionais precisam na correlação de forças 
institucional, procurar conciliar as demandas da instituição com as 
finalidades, princípios e valores éticos defendidos pelo Serviço Social e 
ainda com os interesses da população que recorre à justiça” (Participante 7).  

É importante situar que estes sujeitos vivem as contradições intrínsecas ao modo de 

produção capitalista, que revelam a realidade societária de concentração de renda, aumento do 

número de desempregos, contínuas crises econômicas, tornando as leis estabelecidas 

democraticamente inviáveis de se tornarem aplicáveis, num contexto que a prestabilidade do 

Judiciário é questionada, pois se vê impossibilitado de atender o seu papel, evidenciando a 

crise do Poder Judiciário, a crise do Estado, como analisa Sierra (2014). A autora analisa o 

porquê da judicialização da política e cita a analise de um pesquisador jurista francês sobre tal 

temática, sendo considerado por este que 

 

Tal processo tem gerado a politização da razão judiciária ao mesmo tempo 
em que se judicializa o discurso político. Por conseguinte, as reivindicações 
políticas passam a ser feitas em termos mais jurídicos que ideológicos, e os 
direitos individuais e formais tendem a suplantar os direitos coletivos e 
substanciais. De acordo com o seu pensamento, a judicialização também tem 
efeitos sobre a vida social, pois há um aumento desmesurado de leis para 
regular a sociabilidade. Tal processo é resultado de maior pluralismo social e 
do recuo do Estado provedor. Num contexto de crise estrutural do 
capitalismo, o Estado se retrai e desmonopoliza a “questão social”. A 
judicialização, segundo esta abordagem, expressa a anomia das sociedades 
contemporâneas, resultante do movimento progressivo de privatização das 
normas, de precarização do trabalho e de retração dos serviços do Estado. 
Nesse contexto, os indivíduos pressionam o sistema jurídico em busca de 
proteção e segurança (GARAPON, 1999apudSIERRA, 2011, p. 37). 

 

No capitalismo, de forma geral, as políticas sociais sobrevivem no meio de ajuste 

fiscal, advindos das medidas políticas e econômicas. Logo, a redução do orçamento público 

gera a diminuição dos sistemas de proteção social e, em contrapartida, ocorre a judicialização 

das expressões da questão social junto ao Poder Judiciário. Conforme já tratei, o Serviço 

Social como profissão historicamente inserida neste espaço institucional é requisitado para 

auxiliar na aplicação e execução da lei. Uma vez que ocorre o fenômeno da judicialização da 

questão social, em que se busca a garantia dos direitos sociais, o assistente social é um dos 

profissionais requeridos para alcance desses direitos. 

Os assistentes sociais entrevistados apresentam, de forma geral, que as atividades são 

relacionadas a ofertar subsídios para a decisão judicial através dos Estudos Sociais e Pareceres 

Sociais. Para atingir este fim os profissionais realizam visitas domiciliares, entrevistas 
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individuais e coletivas, visitas institucionais, acompanhamento de casos (acolhimento 

institucional), participações em audiências, articulação intersetorial. Nas palavras dos 

entrevistados: 

“Entrevistas; visitas domiciliares; visitas institucionais; trabalho em equipe 
interdisciplinar; emissão de relatórios e pareceres sociais; orientações ao 
público em demandas espontâneas; encaminhamentos; trabalho com grupos 
(candidatos a adoção)” (Participante 8).  

 

“Contato informal com as partes, entrevistas individuais e coletivas, visitas 
domiciliares, reunião com a rede, em especial a de proteção à infância e 
juventude; visitas institucionais; reuniões de grupo com determinados 
setores da população-alvo atendida; construção de pareceres sociais; 
construção de relatórios outros e informações” (Participante 2). 

 

“Realização de grupos – atualmente, os Grupos Institucionais de Adoção; 
realização de estudo social, dos quais, para sua emissão são necessários: 
estabelecimento de estudo de caso com a rede, visita domiciliar, entrevistas 
individuais ou abordagens múltiplas. (Participante 6). 

 

O Serviço Social ocupa espaço de trabalho subordinado ao Poder Judiciário, uma vez 

que a produção de conhecimento destes profissionais é para complementar o trabalho do juiz, 

sujeito que é privilegiado institucionalmente. Cabe ao juiz organizar institucionalmente a 

rotina e forma de trabalho, e enquanto profissionais subordinados diariamente estes 

trabalhadores se deparam com desafios que ora apresentam avanços ora recuos, posto a visão 

de mundo e trabalho dos magistrados.  

O CODERJ (Lei nºº 6956/2015) estabelece as regras gerais para TJERJ, através de 

resoluções e normatiza as questões administrativas e jurisdicionais. Neste Código são 

estabelecidos os deveres e atribuições dos Assistentes Sociais, reforçando que é em 

consonância com a Lei 8662/93, que regulamenta a profissão, bem como com o Código de 

Ética Profissional (Resolução nº. 273/93). Destaca entre as atividades as mencionadas pelos 

trabalhadores, entretanto outras atividades apesar de atribuídas não foram mencionadas pelos 

entrevistados tais como:  

 

[...]... desenvolver e assessorar pesquisas, projetos, programas e atividades 
relacionadas à prática profissional dos Assistentes Sociais, no âmbito do 
Poder Judiciário, objetivando ao aperfeiçoamento técnico, à produção de 
conhecimento e à implementação de ações que favoreçam a garantia e a 
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ampliação de direitos para os usuários dentro das respectivas áreas de 
atuação; [...] participar e/ou organizar de eventos relativos a serviço social, 
tais como congressos, jornadas, seminários, simpósios, com vistas à 
reciclagem e capacitação, bem como buscar aperfeiçoamento nos cursos de 
pós-graduação, cujos temas e horários sejam compatíveis com o interesse da 
administração judiciária, a critério desta; (...) contribuir para a formação e 
aperfeiçoamento das políticas sociais a cargo da rede pública e social de 
atendimento (CODJERJ, 2015, p. 294-296). 

 

Tais atividades, como assessoria, supervisão técnica, participação e/ou organização 

de eventos, formas de participação no planejamento de políticas públicas, não foram 

mencionadas pelos trabalhadores da regional pesquisada”. Entretanto, enfatizamos essas 

atribuições como essenciais, uma vez que tais trabalhadores encontram-se inseridos num 

contexto político, social e econômico que apresenta distintas demandas e as respostas 

produzidas terão impacto na vida dos sujeitos. Assim, o aprofundamento na discussão sobre 

quais são as atribuições e competências dos trabalhadores, tendo como núcleo os conteúdos 

teórico, técnico-operativo e ético-político, conduz em implicações para a própria categoria e 

para os sujeitos alvo de sua intervenção. Torna-se necessário que o profissional compreenda 

qual é o projeto de seu trabalho, para não ser conduzido pelo projeto institucional, sendo 

necessário reativar nossas inquietações para que se torne viável um melhor direcionamento ao 

que se demanda. Essa assertiva encontra fundamento no pensamento de Couto (2009, p. 

653/654) 

 

Então, a necessidade de clareza do projeto de trabalho coloca-se sobre vários 
ângulos. Um deles é o de que o assistente social, ao ser contratado, identifica 
como trabalho seu naquele espaço ocupacional. Nesse ângulo, há o 
reconhecimento, por parte do profissional, daquilo que lhe compete. Rompe-
se, assim, com uma característica que, em muito, contribui para a 
desqualificação profissional, ou seja, aquela em que os assistentes sociais 
reproduzem o projeto profissional como o seu projeto. É certo que o projeto 
da instituição compõe o arsenal de conhecimento a ser levado em conta pelo 
assistente social, mas não encerra aquilo que a profissão tem a oferecer. Ao 
assumir um espaço sócio-ocupacional, há que se estabelecer, com clareza, o 
que a profissão tem a oferecer como subsídio para o atendimento das 
demandas que competem à instituição; satisfazer resguardando-se as 
características da natureza pública ou privada, mas mantendo-se o 
compromisso com estratégias que traduzam o trabalho do assistente social 
como espaço coletivo e democrático. 

 

Torna-se importante citar que a realização dos Estudos e Pareceres Sociais é 

amplamente identificada como a principal competência dos trabalhadores entrevistados. A 
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intervenção objetiva apresentar quais são as determinações sociais que constituem a 

totalidade, sendo que tal reprodução exige do profissional analise e mediações que evidencie a 

realidade vivida pelos sujeitos. Não se trata de um documento que apenas reproduza a fala dos 

sujeitos, mas envolve o estudo da situação apresentada, tornando tal trabalho de alta 

complexidade (BORGIANNI, 2013).  

No desenvolvimento das atividades profissionais há a exigência de prazo para a 

apresentação do resultado. Tal requisição traz desafios cotidianos, uma vez que as demandas 

apresentadas e suas respostas diferem de caso a caso, em virtude das dificuldades e 

diversidades que estes apresentam. O tempo estipulado pode absorver toda rotina de trabalho, 

limitando ou até mesmo impedindo a realização de outras atividades.  

Para elaboração do Parecer Social há um tempo necessário para o Serviço Social. É 

preciso a leitura processual, os agendamentos das entrevistas, a realização das entrevistas, 

encaminhamentos, as visitas domiciliares na área urbana e rural, as reuniões e visitas 

institucionais, a elaboração e digitação dos laudos. E os trabalhadores dependem do 

entendimento e da exigência do superior, o juiz, sendo este o que define qual o grau de 

urgência e a prioridade.  

A resposta dos profissionais à demanda instituída revela a complexidade do trabalho 

destes trabalhadores no contexto institucional do Judiciário. Uma vez que os prazos 

estabelecidos pelos juízes, principalmente nos casos revelados urgentes, os prazos são 

impossíveis de cumprimento (prazos de vinte e quatro horas, cinco dias, quinze dias). Porém, 

os casos apresentados como urgentes normalmente se revelam com as maiores 

complexidades, é necessário um maior prazo para a execução, uma vez que envolvem mais do 

que o relato do indivíduo e sim suas relações familiares e comunitárias. 

A formação da opinião técnica do Assistente Social demanda o conhecimento do 

contexto social, econômico e político dos sujeitos envolvidos na dinâmica demandada de 

intervenção do judiciário. Diante disso, para conhecer tal realidade necessitará dispor da 

instrumentalidade técnica, “estudo acerca do caso abarca visitas domiciliares, atendimentos 

individuais, acesso à comunidade e, após a compreensibilidade desse invólucro, a emissão de 

um documento que é articulado teoricamente com o que fora observado e relatado” 

(COLOMBI, 2016, p. 583). 

A dificuldade institucional perpassa no não reconhecimento do processo de trabalho 

dos Assistentes Sociais, que é distinta aos demais servidores, em sua maioria graduados em 
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Direito e ocupando cargos cartoriais, provocando angustias e fragilidades nas atividades 

laborais das trabalhadores. Logo, o trabalho evidencia-se precarizado diante das exigências 

institucionais, uma vez que o profissional acha-se subordinado e com possibilidades inter-

ventivas restritas. Tal situação aparece na fala do Participante 7, no que se refere as respostas 

às demandas e ao alcance das metas que são estabelecidas pela chefia imediata, como segue: 

 

“Na maioria das vezes sim. Quando não, é preciso justificar-se e contar com 
a compreensão do magistrado na ampliação dos prazos (...) Em determinados 
momentos, os prazos estabelecidos para a realização do trabalho são 
possíveis de serem cumpridos. Porém, quando o volume processual cresce, 
há um tensionamento e desgaste na realização do trabalho, considerando 
consequências administrativas caso não seja alcançado e compromete a 
qualidade do trabalho”. 

 

Tal situação revela um desafio para os trabalhadores do Poder Judiciário, uma vez 

que vivem situações sutis, veladas e assombradas com o poder do juiz, em virtude da relação 

hierárquica existente, fazendo que o tempo e a qualidade do serviço prestado ocorram em 

consonância com as exigências do superior hierárquico (FÁVERO et. al., 2011). 

Tal questão sobre o tempo para produzir, nos remete a pesquisa de Alves (2014) no 

livro “O Trabalho do Juiz: Analise crítica do vídeo documentário O Trabalho do Juiz”. Ao 

analisar as condições de produção da Justiça do Trabalho no Brasil, o pesquisador evidencia 

algumas características adotadas do método de administração gerencial influenciado pelos 

parâmetros do toyotismo, onde existem os sujeitos que colaboram para o cumprimento das 

tarefas determinadas tencionando para o cumprimento das metas.  

Quando questionados sobre a existência de sobrecarga no trabalho, 4 assistentes 

sociais participantes da presente pesquisa responderam afirmativamente e 4 negativamente, 

sem mais nenhuma complementação. Apesar dos entrevistados responderem tal questão 

apenas com “sim” ou “não”, pode-se refletir que tal sobrecarga encontra-se associada à 

execução de serviços, como revelado em respostas anteriores, em virtude das demandas que 

são muitas e requerem respostas imediatas. Além disso, a sobrecarga de trabalho encontra-se 

associada à externamente ao ambiente de trabalho, devido às próprias condições societárias 

que envolvem a judicialização da questão social, que poderiam ser resolvidas nas próprias 

instituições públicas. Entretanto, num contexto de contrarreforma do Estado, tais demandas 

crescem sobremaneira e rebatem no Judiciário; e, no ambiente interno do local de trabalho, 

decorrentes dos espaços físicos (condições materiais) e as de ordem organizacional 
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(fiscalização, ordem, controle, hierarquia, etc.), conforme também nos demonstram Délia; 

Seligmann-Silva (2014). 

Os pesquisados foram estimulados a responder se tratam de questões relativas ao 

processo de trabalho fora do horário de expediente forense. Deles, 7 trabalhadores 

responderam que acessam e 1 que não. Questionei ainda se esses levam trabalho para casa: 5 

trabalhadores responderam afirmativamente e 3 negativamente. Avalio que, em face das 

especificidades que envolvem o trabalho dos Assistentes Sociais no Judiciário, que requer um 

ambiente que lhes proporcionem condições adequadas para desenvolvimento da atividade 

intelectual, como elaboração dos documentos, muitas vezes as interferências próprias do 

cotidiano, tais como os constantes telefonemas, as demandas espontâneas, as chamadas para 

participação nas audiências, dentre outros, podem determinar que o trabalho seja levado para 

casa. Aqui complemento com a análise de Alves (2014), quando indica que as novas 

tecnologias (como por exemplo, computadores, celulares) geram a intrusividade da 

tecnologia informacional, fazendo com que o lar se torne também o ambiente de trabalho. 

Para o autor, o acesso às novas tecnologias cria o aumento da carga de trabalho, num sentido 

subjetivo, pois o trabalhador pode ter o seu tempo de vida usado ainda mais para o trabalho, 

pois a discussão dos casos, a elaboração dos pareceres pode se estender para qualquer hora.  

Referente ao questionamento sobre a precarização das condições de trabalho, 1 

trabalhador a associa com problemas de infraestrutura física, uma vez que necessitam 

compartilhar a sala com outros profissionais (Assistentes Sociais, Psicólogos, Comissários de 

Justiça), prejudicando a rotina de atendimentos e a elaboração de documentos. Conforme a 

fala a seguir: 

 

“Honestamente, talvez com exceção da sala de atendimento, não dispomos 
de uma própria, não verifico questões relacionadas à precarização, até o 
momento. Temos material de trabalho, carro para a realização de visitas 
domiciliares, enfim, quando percebo as condições que colegas minhas se 
encontram em outras instituições, percebo que estou em lugar privilegiado” 
(Participante 6). 

 

Outro entrevistado compreende que a precarização está vinculada ao não alcance das 

metas determinadas, como a execução das atividades que possibilitem a entrega dos processos 

no prazo estabelecido, como exposto: 
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“sobre as metas, não consigo. Consigo no trabalho realizar as entrevistas e 
visitas domiciliares. Eu divido a sala e não tem silêncio para elaborar os 
relatórios” (Participante 1).  

Conforme a discussão travada nos capítulos anteriores, a contrarreforma do Estado 

no Brasil, proposta na década de 1990, ao se adotar a “administração pública gerencial” 

englobou elementos visando modernizar a estrutura organizacional e os métodos de gestão. 

Logo, o setor público é permeado por elementos e submetido a critérios próprios ao mundo 

empresarial, tendo por objetivo a expansão dos lucros e o máximo aproveitamento da força de 

trabalho. Ainda que não exista um lucro estatal, o judiciário adota modelos e métodos de 

gestão do setor privado. 

A estrutura organizacional do TJERJ fora estruturada visando ao atendimento das 

normas e orientações do CNJ, vinculado à proposta de Reforma do Judiciário e encontrando-

se alinhada às orientações do Banco Mundial, através do Documento Técnico número 319. 

Reportando a documentos no site institucional do TJERJ, é possível encontrar o “Documento 

Estratégico – Manual de Qualidade” (2016). Nele é definida a atuação da Diretoria-Geral de 

Gestão Estratégica e Planejamento (DGESP), subordinada à Presidência do TJERJ, com a  

função de impulsionar a gestão estratégica no Poder Judiciário do Rio de Janeiro e 

implementar os processos de trabalho em todas as unidades organizacionais e a gestão dos 

respectivos indicadores, com o objetivo de se alcançar as metas gerenciais estabelecidas. Vale 

ainda informar, que, através do Sistema de Gestão da Qualidade, são traçadas referências 

documentais para os usuários e para as auditorias internas ou externas, ambas tendo como 

critério a NBR ISO 9001 (uma norma que certifica os Sistemas de Gestão da Qualidade que 

contém  ferramentas de padronização, visando a implantação da Gestão da Qualidade, sendo 

adotado por empresas públicas ou privadas).  

Visando compreender como este controle é realizado junto aos trabalhadores 

assistentes sociais, eles foram questionados sobre as normas regulatórias e hierarquias 

administrativas que organizam os serviços e se eles conseguem alcançar as metas 

estabelecidas pela chefia imediata ou instituição. Como reposta, 6 trabalhadores responderam 

que conseguem, 1 trabalhador que não consegue e 1 que não existem metas para o Setor. Os 

participantes que responderam que existem cobranças foram questionados se a exigência de 

trabalho e a meta a ser alcançada são equilibradas: 6 responderam que sim e 1 que não.  

Enfatizo que os assistentes sociais junto ao Poder Judiciário realizam seu trabalho 

atendendo aos processos, tendo como principal instrumento que representa a realização final 

do seu trabalho o Parecer Social, que subsidiará as determinações judiciais do magistrado. Tal 
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situação pode encobrir a existência de metas para estes trabalhadores. Entretanto, os 

profissionais entrevistados as reconhecem. Ao mesmo tempo, sinalizaram em outras respostas 

ao longo do questionário as dificuldades que envolvem esse cumprimento de metas, tais como 

os prazos curtos, o processo de solidão na elaboração dos pareceres, as dificuldades do 

ambiente institucional.  

Indagados por quem é realizada a supervisão administrativa, alguns entrevistados 

associam mais de um setor e/ou pessoa como supervisor, conforme observado nas respostas: 6 

trabalhadores afirmam que é realizado pelo Serviço de Apoio aos Assistentes Sociais 

(SEASO), 2 por Promotor e Juízes e 1 entrevistado relaciona a supervisão ao Departamento 

de Promoção e Pró-Sustentabilidade (DEAPE). Há ainda, 2  entrevistados que dizem que não 

há supervisão, e um entrevistado não respondeu.  

Dos profissionais, 6 reportam que o controle sobre as atividades é realizado através 

da estatística online, vinculado ao SEASO; 1 acrescenta que é também vinculado ao 

Responsável Interdisciplinar; 1 entrevistado informa que é realizado através de estatística, 

registro nos processos e livro de registros. Apenas 1 profissional não apresenta resposta. 

No TJERJ, as ETIC, inclusive a Equipe do 7º NUR, possuem três responsáveis: 1. 

Juiz Coordenador da ETIC (que tem por responsabilidade acompanhar os resultados 

formalizados na planilha de levantamento estatístico; aprovar e publicar o Plano de Trabalho 

da ETIC; observar as condições de trabalho destes profissionais, as adequando quando 

necessário); 2. Chefe do SEASO (com a função de apresentar propostas para a atuação dos 

assistentes sociais; fornecer mecanismos necessários à execução dos processos de trabalho 

dos profissionais; e propor espaços de formação continuada); 3. Responsável Técnico pela 

ETIC (cujo trabalho é elaborar e encaminhar o Plano de Trabalho anual ao Juiz Coordenador 

e SEASO; encaminhar freqüência mensal e escala de férias, e outros afastamentos; zelar pelos 

equipamentos e levantar a necessidade de novos materiais, etc). 

Percebe-se que, frente ao aumento do número de processos, a necessidade de 

responder as críticas de ineficiência do setor público e em fornecer maior celeridade as 

demandas, o TJERJ adota um modo de gestão que confere ênfase as metas de produtividade 

ao adotar novas tecnologias (como processo eletrônico), na utilização de novas formas de 

controle (departamentos hierárquicos, estatísticas em tempo real). 

A condição assalariada dos assistentes sociais, nos mais diversos espaços sócio-

ocupacionais, incorpora procedimentos institucionais e trabalhistas que solidificam as 
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relações de trabalho: identidade, jornada, salário, controle de trabalho, índices de 

produtividade e metas a serem cumpridas. Desta forma, os assistentes sociais submetidos a 

venda de sua força de trabalho como meio para garantir sua subsistência, lógica que vive 

qualquer trabalhador subordinado ao regime econômico capitalista, encontra-se alienado do 

controle sobre os meios de produção do seu trabalho, subordinando às normas regulatórias e 

hierarquias administrativas que organizam os serviços  (IAMAMOTO, 2007).  

Além disso, o Poder Judiciário possui na figura do juiz aquele que pode emitir 

determinações aos servidores, ora com fim de subsidiar suas decisões ora para determinar 

suas decisões, compreendendo uma instituição fortemente hierarquizada. Logo, a base do 

Judiciário é mobilizada pelas ações dos magistrados, e se algum servidor deixar de seguir os 

princípios e normas estabelecidas institucionalmente é passível de sofrer sanções penas e 

administrativas (crime de desobediência, art. 330 do Código Penal; procedimento 

administrativo disciplinar) (COLOMBI, 2016). 

Segundo os participantes da pesquisa, as condições físicas dos locais de trabalho são 

adequadas, com equipamentos novos (um computador para cada profissional), acesso à 

internet, veículo próprio para a equipe técnica, aparelho telefônico, programa de banco de 

dados e controle estatístico, mobiliário apropriado, material de escritório reposto 

satisfatoriamente, entre outros. Entretanto, outras situações denotam inadequação a natureza 

do trabalho. Alguns profissionais expõem que os ruídos de vozes existentes nos corredores 

atrapalham o trabalho intelectual na analise dos processos e na elaboração de documentos e, 

ainda, dificulta a privacidade das entrevistas, uma vez que as divisórias são de material de 

policloreto de polivinila (PVC). Além disso, alguns dividem o ambiente com outros 

profissionais (Psicólogos e Comissários de Justiça) e não dispõem de sala de atendimentos e 

reuniões, exigindo uma organização junto aos profissionais e/ou outros setores para garantir 

que os atendimentos sejam realizados.  

Tal situação, ora em razão do volume de trabalho ou da falta de infraestrutura nos 

fóruns que disponha de espaços adequados para atividade de estudo e concentração, faz com 

que os profissionais levem trabalho para casa, prolongando a jornada de trabalho. Vale 

informar, que permanecem os processos físicos, sendo papéis há muito tempo armazenados, 

sendo fonte de poeira e fungos. Um trabalhador aponta como fator de risco o excesso de peso 

deve ser carregado, tendo em conta que precisam buscar documentos nos cartórios, subindo e 

descendo escadas. 
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Ao mesmo tempo, as novas tecnologias como a adoção do processo eletrônico 

trazem a racionalização do trabalho, associando a uma nova forma de controle gerencial, uma 

vez que a produção pode ser acompanhada em tempo real. Tal mudança é datada em 2009, 

quando o Conselho Nacional da Justiça (CNJ) licita para obter uma consultoria visando a 

instalação de um modelo de gestão estratégica e controle administrativo para o Poder 

Judiciário.  

 

Segundo a reportagem do jornal Folha de São Paulo, o programa de 
modernização do Judiciário, coordenado pelo CNJ, alcançaria as 91 cortes 
do país – incluindo o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de 
Justiça, os tribunais superiores (Eleitoral, Militar e do Trabalho), os tribunais 
estaduais, os tribunais militares e regionais (federais, eleitorais e do 
Trabalho), além de três conselhos de Justiça – entre os quais o CNJ 
(ALVES, 2014, p. 44). 

 

A modernização do Judiciário brasileiro ao incorporar o espírito do toyotismo tem na 

figura do juiz designações como gestor e polivalente, e nessa função de incorporar atribuições 

próprias da administração gerencial e organizar o processo de trabalho, logo “esta condição 

pressuposta do trabalho do juiz, o modo de organização do trabalho do juiz como 

administrador da vara, contribui para a implantação da estratégia de trabalho em equipe 

visando cumprir metas, tornando-se ele, por si só, pressuposto para constituir o sujeito-que-

colabora” (op. cit. p. 48).  

Retornando ao tema precarização, outro trabalhador indica que ela se relaciona com 

os vínculos de trabalho distintos existentes no Poder Judiciário, como exposto na seguinte 

fala: 

“Acredito que sim, considerando que há diferenças de vínculos 
empregatícios, considerando que há profissionais contratados para área 
criminal e/ou profissionais que são cedidos pelo executivo. Este aspecto 
produz uma diferenciação entre profissionais, marcados pelas diferenças 
salariais e acesso aos benefícios” (Participante 7). 

 

No trabalho dos Assistentes Sociais do Judiciário, revela-se nos tipos de contrato 

(estatutário, cedido e CLT – terceirização), na inserção ocupacional e níveis salariais; nos 

distintos planos de carreira; na insegurança da permanência no emprego; na própria 

representação sindical dos trabalhadores - os dois trabalhadores com vínculos distintos não 



120 
 

são sindicalizadas e nem representadas pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do 

Estado do Rio de Janeiro (SindJustiça-RJ).  

Entendo, da mesma maneira que o SINDJUSTIÇA-RJ (2017), que a precarização do 

trabalho encontra-se presente no Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro e se manifesta 

por meio de: alocação de servidores no Regime de Trabalho à Distância – provocando 

sobrecarga nos cartórios físicos; superlotação de estagiários contratados através de convênios 

com as instituições de ensino (Direito, Administração, Serviço Social, Psicologia, e outros); 

terceirização das atividades que não são consideradas atividade-fim (segurança, motoristas, 

atividades de limpeza, e outras); incentivo à aposentadoria voluntária; excesso de 

comissionados; privilégio junto aos magistrados (compra de férias, acionamento de segurança 

para os filhos dos juízes/desembargadores, auxílios distintos entre servidores versus juízes, 

etc.); ameaça aos servidores pela participação nas greves.   

A precarização para 3 trabalhadores encontra-se vinculada à atual crise do Estado do 

Rio de Janeiro, vinculado às reformas trabalhistas e alterações das condições de trabalho dos 

servidores públicos. O posicionamento do Sindicato evidencia os possíveis efeitos da crise 

junto aos servidores estaduais do Rio de Janeiro, entre estes os trabalhadores do Poder 

Judiciário. Inclusive a entidade emitiu vários ofícios à Administração Judiciária, dentre eles 

um endereçado ao Presidente do TJ, em abril de 2017, denunciando inclusive as alianças entre 

tais poderes e a não representatividade desta instituição junto aos trabalhadores. 

 

... Como é de conhecimento de V. Exa., está sendo discutido na Câmara dos 
Deputados o Projeto de Lei Complementar (PLP) 343/17, que trata do 
Regime de Recuperação Fiscal dos Estados. Na prática, trata-se de uma 
forma perversa encontrada pelo Governo Federal para retirar, ainda que sub-
repticiamente, a autonomia dos Estados federados e sacrificar os servidores e 
agentes públicos, com medidas draconianas de retirada de direitos, além de 
uma tentativa de se apropriar dos recursos destinados à manutenção do Poder 
Judiciário, com a extinção dos Fundos próprios e a determinação de 
devolução de sobras ao limbo do cofre do Tesouro Estadual (...) É notória a 
incapacidade do Executivo para gerir recursos financeiros (...) Neste 
contexto, não há o menor sentido em colocar a gestão dos recursos dos 
Fundos próprios nas mãos destes mesmos agentes, sabendo-se que o destino 
será o mesmo. 
Não se pode olvidar o fato de que este mesmo Tribunal de Justiça, sob 
veementes protestos e denúncias por parte do Sind-Justiça, destinou valor 
hoje equivalente a 8 bilhões de reais para este Governo; valor este que não 
vem sendo pago e que, não obstante a vultosa quantia, alega o Governo 
ainda estar em "crise" (...) 
Não bastasse a tragédia financeira anunciada, a questão funcional é ainda 
mais grave, pois, como também é de conhecimento de V. Exa., os servidores 
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desta Casa estão sem qualquer reajuste salarial há 3 anos e este projeto 
prevê, dentre outras aberrações, um rol de prejuízos contra o qual não se 
ouve qualquer pronunciamento por parte dos órgãos e Poderes envolvidos, 
como se aceitassem passivamente que os seus servidores possam ser moeda 
de troca para que governantes vejam-se livres de responder por sua má 
gestão. Vejamos: 
a) Elevação da alíquota de contribuição previdenciária dos servidores de 
11% para 14%. E no caso específico do Rio de Janeiro, pretende-se elevar a 
contribuição para confiscatórios 22%, a título "provisório", eufemismo 
sempre usado inicialmente quando se pretende perpetuar maldades contra os 
servidores e a população em geral; 
b) Revisão do regime jurídico único dos servidores estaduais visando a 
convergência para regras similares às vigentes para a União. Isso significa, 
na prática, a tentativa de extinção de direitos conquistados arduamente e que 
servem, ainda que precariamente, para compensar a perda de outros direitos 
que não possuímos e para minorar a notória penúria da categoria, como a 
licença prêmio e os triênios, como se fossem estes (e não a roubalheira 
desenfreada por parte de elementos do próprio governo) os causadores do 
caos financeiro do Estado; 
c) Aos órgãos e Poderes ficariam vedadas a concessões de reajustes de 
remuneração a servidores, a criação de cargos e ampliação da estrutura 
administrativa; a realização de concursos, exceto para reposição de 
vacâncias; a admissão de pessoal; a criação de despesas de caráter 
continuado; a celebração de convênios. Medidas que retiram do servidor (e 
só do servidor) para complementar o caixa furado pela corrupção e má 
gestão; 
d) Será exigido do Estado em Regime de Recuperação Fiscal que recolha à 
conta única do tesouro estadual todas as disponibilidades de caixa dos 
Poderes Legislativo e Judiciário, bem como do Tribunal de Contas e do 
Ministério Público. Além disso, estes Poderes e órgãos também deverão 
devolver ao caixa único do tesouro estadual, ao final do exercício, as sobras 
de recursos não despendidos. Não ocorrendo tal devolução, será dada ao 
Poder Executivo a faculdade de descontar os valores não devolvidos de 
parcelas de repasses futuros àqueles poderes e órgãos; 
e) Por fim, os Poderes e órgãos com autonomia orçamentária também 
deverão incluir, em seus respectivos orçamentos, verbas para pagamento de 
precatórios e requisições de pequeno valor que tenham por objeto ação ou 
omissão estatal que lhes tenha sido atribuída. Também deverão prover 
recursos para o pagamento de contribuição ao PASEP e para custear 
aposentadorias, pensões, reformas e a contribuição previdenciária patronal, 
inclusive a cobertura de insuficiências financeiras e aportes atuariais, 
relativas aos segurados com vínculos àqueles poderes e órgãos. Não havendo 
a assunção de tais despesas pelos poderes e órgãos com autonomia 
orçamentária, o Poder Executivo poderá descontar os valores de parcelas 
futuras de repasses àquelas instituições. 
Como se vê. Exa., são medidas que colocam em risco não apenas a 
autonomia, mas a própria sobrevivência do Poder Judiciário, motivo pelo 
qual sugerimos: 
1) Que esta Administração se posicione oficialmente sobre o impacto 
negativo e os riscos que estas medidas representam à autonomia e à 
independência do Judiciário; 
2) Que esta Administração trabalhe junto aos Deputados para impedir que 
estas medidas venham a ser aprovadas na Casa Legislativa local (medida 
obrigatória para que as regras entrem em vigor), sendo ainda possível evitar 
que isso aconteça, desde que haja a necessária mobilização, papel que os 
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servidores desta Casa e a Amaerj já vêm desempenhando e cujo efeito seria 
substancialmente potencializado com o pronunciamento oficial do Poder 
Judiciário, Tribunal de Contas, Alerj, Ministério Público, PGE e Defensoria 
Pública, igualmente vítimas destas pretensas "soluções"; 
3) Que esta Administração demonstre de maneira clara aos servidores, 
magistrados, Deputados e à sociedade a sua preocupação e a sua efetiva 
reação às mudanças nocivas, que importarão, ao final, em inegável prejuízo 
à sociedade usuária dos serviços dos órgão prejudicados, tendo o servidor 
como principal alvo; 
4) Sugerimos, por fim, que V. Exa., como Chefe do Poder Judiciário, 
mobilize os demais representantes dos órgãos e Poderes envolvidos no 
sentido de uma carta conjunta a ser entregue aos Deputados e divulgada à 
sociedade, reforçando sobremaneira a luta que hoje se trava de maneira 
isolada por servidores e instituições de defesa dos direitos, como o Sind-
Justiça e a Amaerj. 
Sendo o que tínhamos para o momento, agradecemos a atenção dispensada e 
desejamos a V. Exa. sinceros votos de uma profícua gestão, sempre com 
foco na melhoria da prestação jurisdicional e na efetiva valorização do 
Servidor do Poder Judiciário (SINDJUSTIÇA-RJ, 2017). 

 

É sabido que a crise financeira no Estado do Rio de Janeiro traz como proposta de 

enfrentamento pelo um pacote de austeridade que contém medidas como: aumento de 

impostos, cobrança de desconto de trinta por cento dos salários de funcionários públicos 

ativos e inativos por dezesseis meses; redução em 30% das gratificações em cargos 

comissionados; o aumento da alíquota previdenciária dos servidores de 11% para 14%; fim 

dos restaurantes populares; reajuste nas tarifas de transporte (CARTA CAPITAL, 2016). Os 

entrevistados reportam a tal situação nas falas que segue: 

 

“Até o presente momento, não evidenciamos precarização no processo de 
trabalho, contudo, se mantidas as atuais expectativas, estamos nos 
aproximando de um processo de precarização do trabalho, mediante ausência 
de novos concursos, terceirização e contratação de peritos” (Participante 2). 

 

“Ainda não, mas o momento de crise econômica, resultante de uma grave 
crise ética no estado tem indicado dificuldades em futuro próximo, por 
exemplo, pela não realização de novos concursos públicos. É muito provável 
que se recorra a acúmulo de funções ou a terceirização” (Participante 8). 

 

Reportamos ao questionamento sobre a existência da precarização das condições de 

trabalho dos trabalhadores Assistentes Sociais no Poder Judiciário, uma vez que 5 

entrevistados respondem que ele não se constitui num espaço sócio-ocupacional em que a 

precarização esteja presente. Os outros 3 entrevistados acreditam que tal precarização existe, 
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consistindo em dificuldades de planejamento das atividades e das mudanças atuais das 

condições de trabalho e relações trabalhistas, na falta de profissionais, salários defasados e 

vínculos de trabalhos distintos.  

Ao mesmo tempo, todos os entrevistados avaliam que enfrentam no cotidiano 

situações marcadas por desgaste, tidas como causadoras de insatisfação e sofrimento, como 

relações de hierarquia; ausência de supervisão profissional; demandas com prazos; a 

responsabilidade de suas ações na vida dos sujeitos; longa distância entre trabalho e moradia; 

crise do Estado; dificuldade da rede socioassistencial. Vejamos:  

 

“As relações de poder e hierarquia institucionais, o pressionamento de 
cumprimento dos prazos estabelecidos, as situações de conflitos existentes 
nos processos, a responsabilidade dos impactos da atuação que, muitas 
vezes, subsidia as sentenças sobre a vida das pessoas” (Participante 7). 

 

“Talvez o mais desgastante seja a hierarquia imposta. Costumo dizer que 
somos soldados sem farda. Hoje temos uma boa relação com os setores de 
alta hierarquia da comarca, mas nem sempre foi assim. Não me refiro 
somente aos juízes que passaram por esta comarca, mas de outras, com os 
quais, enquanto ETIC tivemos que lidar” (Participante 6). 

 

“A correlação de forças num Tribunal de Justiça é desigual, com a 
ocorrência de setores privilegiados, sob o ponto de vista legal e institucional. 
O Tribunal é um local de trabalho marcado por forte hierarquia, relações 
engessadas e cobranças frequentes por prazos a serem cumpridos. Isto exige 
que o profissional desenvolvahabilidades pessoais e interpessoais, a fim de 
evitar que este desgaste, próprio de tais relações de trabalho, evolua para 
insatisfações e sofrimentos psíquicos. É preciso buscar estratégias, desde a 
cooperação entre os diversos atores envolvidos na ambiência institucional 
até o correto manuseio das oportunidades e modos de ação” (Participante 2).  
“Falta de condições de sala física. A demanda por si já são desgastantes. 
Deveria ter supervisão, mas não tem e então você adoece, você tem que dar 
conta. Já fiz terapia, mas fiz não só pela demanda do trabalho, mas também 
pela minha vida familiar, pessoal” (Participante 1). 

 

“Na prática profissional a falta de políticas públicas que dificultam o 
encaminhamento de algumas situações. No que se refere à instituição, 
relações hierárquicas de poder e falta de diálogo em algumas situações. No 
que se refere ao cotidiano do trabalho, o distanciamento do 
trabalhoxmoradia. No que se refere ao âmbito mais geral, desvalorização do 
funcionalismo público/crise do Estado” (Participante 4). 
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Do exposto pelos entrevistados, analiso que os trabalhadores associam a precarização 

somente a situações onde as condições físicas são inadequadas materialmente (precariedade 

da estrutura física; falta de equipamentos) e, ainda, nas relações de trabalho distintas entre os 

trabalhadores efetivos e os demais, notadamente no tocante à diferença salarial e forma de 

contratação que tenham baixos salários e condições de contratação. Ao final, fica o discurso 

de que o Poder Judiciário não é um local precarizado. 

Em contrapartida, as falas dos entrevistados em outras questões (refiro-me às 

perguntas nas quais não há referência direta ao termo precarização) revelam que os impactos 

da reestruturação produtiva e contrarreforma do estado no Poder Judiciário configura-se pela 

precarização das condições de trabalho (aspectos físicos, sociais e administrativos) e relações 

de trabalho (subcontratação, informalidade, cobrança de metas, insegurança, instabilidade, 

desvalorização, organização do trabalho). 

Pelo relato dos entrevistados é possível afirmar a existência de assédio moral no 

trabalho. Dos entrevistados, 6 responderam que sim, há assédio; 2 responderam que não. As 

situações de assédio moral e/ou violência psicológica são associadas ao representante 

hierárquico (representantes do Núcleo Regional e também os magistrados), diante do não 

atendimento das determinações administrativas ou atendimento diferente ao esperado pelo 

superior hierárquico e, em alguns momentos, são consideradas como uma afronta pessoal à 

chefia. Associam, ainda, o afastamento laboral por motivo de doença a situações de assédio 

moral. Observa-se nos casos apresentados que as formas de violência institucionais são 

provenientes das relações de poder que envolvem os trabalhadores.  

A relação entre trabalho e saúde dos entrevistados foi abordada a partir dos seguintes 

questionamentos: As atividades exercidas têm impacto sobre sua saúde? Como os 

trabalhadores se sentem ao final da jornada de trabalho? Algum problema de saúde foi 

resultado das relações e/ou processos de trabalho? O problema de saúde existente exigiu 

tratamento por um período e uso de medicamentos?   

Dos pesquisados, 7 sinalizam que existem impactos do trabalho sobre sua saúde. 

Todos admitem que, ao final da jornada de trabalho, o maior cansaço que sentem é mental, 

acrescido também do cansaço físico. Tal dado pode revelar que os assistentes sociais, como 

trabalhadores que têm seu trabalho caracterizado como ideológico, ao se relacionarem com os 

sujeitos (outros profissionais e usuários do serviço) tratam de questões vividas que podem 

ultrapassam o momento do trabalho, se estendendo para sua vida pessoal. Essa situação, 

conforme enfatizado por Alves (2014, p. 23, grifos do autor), “[...] envolvem intensamente a 
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subjetividade das pessoas que trabalham, contribuindo, deste modo, para a intrusividade do 

trabalho na vida pessoal delas”. 

Dos entrevistados, 4 relatam que os problemas de saúde são resultados das relações 

e/ou processos de trabalho. Para eles, ao lidarem com questões que implicam a existência e o 

modo de vida de outras pessoas, a supervisão técnica poderia promover um trabalho de 

melhor qualidade e melhor convivência entre a equipe. Associam que as atividades exercidas 

são isoladas, uma vez que tais profissionais recebem o processo e sua atuação é solitária, não 

conseguindo dividir as questões que envolvem os casos com outros profissionais, gerando 

angústias e sofrimento.  

São esses os depoimentos que destaco: 

 

“Considero que as atividades têm sim impacto sobre minha saúde: descer e 
subir escadas com muitos processos; dar telefonemas em outras salas como 
algo para punir e perda do sigilo. O próprio objeto do trabalho o torna 
fragilizado. A questão ergonômica (escrever, digitar...) enche de carga física 
e emocional. Nosso trabalho é escrever e escrever nos causa um grande 
transtorno e hoje sinto esse transtorno”. (Participante 1). 
 
“O profissional de serviço social, no âmbito do poder judiciário, trabalha 
com questões sociais dramáticas que interferem de algum modo na saúde 
mental do profissional. É necessário construir estratégias pessoais e coletivas 
de defesa à saúde do profissional” (Participante 2). 
 
“Acredito que o direcionamento do trabalho ainda é muito individual, entre 
cada profissional e o seu processo. Seria importante investir em espaço de 
diálogo e discussões sobre o trabalho. O receio de sofrer processos 
administrativo no exercício da função e/ou uso inadequado, distorcido do 
conteúdo dos relatórios e pareceres (Participante 7). 

 

Do total, 03 profissionais apontam o predomínio de problemas de saúde associadas 

ao estresse, cansaço físico, que geram doenças ocupacionais, como as Lesões por Esforços 

Repetitivos/ Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho e as doenças 

psicossociais, como depressão e transtorno de ansiedade.  

 

“Meu problema foi relacionado ao stress. A distância entre minha moradia e 
o local de trabalho, o trânsito de todo dia. Além disso, as relações 
hierárquicas. O problema de saúde é relacionado a minha saúde mental. Tive 
que fazer uso de remédio controlado quando tive problemas com 
determinada juíza” (Participante 4). 
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“Nas licenças que tirei tive que deixar o trabalho em dia, mesmo já doente. 
Usava familiares para digitalizar os relatórios porque não tinha condições, 
até porque agora tenho um grave problema de coluna (Participante 1). 

O processo de precarização altera a forma de ser da classe trabalhadora, 

principalmente os seus organismos de representação, dos quais a crise dos sindicatos e 

também dos partidos políticos são expressão (ANTUNES, 2007). Tal realidade revela-se junto 

aos trabalhadores pesquisados, uma vez que todos sinalizam que os sindicatos são 

importantes, mas somente a metade é sindicalizada. Dos sindicalizados três são filiados ao 

Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Rio de Janeiro (SindJustiça), e uma ao 

Sindicato dos Assistentes Sociais do Estado do Rio de Janeiro (SASERJ).No que se refere à 

atuação do SindJustiça todos os entrevistados pontuam que é atuante, porém 02 trabalhadores 

sinalizam a falta de protagonismo dos Assistentes Sociais neste espaço. Destaco algumas 

opiniões, 

 

“Os sindicatos exercem um papel histórico na relação empregador e 
trabalhador. Aqui faço uma avaliação positiva em relação ao sindicato que 
defende os interesses dos trabalhadores do TJ que vem conseguindo alguns 
benefícios em função de sua pauta de luta. Pensando em uma pauta de luta 
recente, ou seja, vivenciada por mim enquanto trabalhadora deste Tribunal, 
posso citar como exemplo o auxilio-educação, ainda que eu tenha minhas 
reservas em relação este pleito que não irei discorrer para não ultrapassar a 
pergunta aqui realizada. Ainda que estejamos sem aumento salarial alguns 
anos, posso concluir que este benefício foi uma forma de aumento salarial 
indireto angariado por alguns servidores” (Participante 6). 

 

“Penso que são comprometidos e até destemidos, embora os assistentes 
sociais pareçam ter pouco ou nenhum protagonismo naquele espaço” 
(Participante 8). 

 

“No município não tenho, hoje o nosso sindicato é frágil, sou filiada a 
SASERJ. Mas recorro ao CRESS e a Seccional quando preciso de um 
auxílio, orientação”.  (Participante 1). 

 

Com base nos dados presentes nesta pesquisa, recorremos à pesquisa elaborada pelo 

Conselho Federal de Serviço Social (2005), intitulado “Assistentes Sociais no Brasil: 

Elementos para o estudo do perfil profissional”. O item “participação política” da categoria 

revela que 32% dos entrevistados participam das atividades políticas nos movimentos sociais. 

Desse total, 44,80% estão participando do movimento da categoria profissional, entretanto, 

desses, apenas 10,40% participam do movimento sindical. Outra pesquisa, que compõe a tese 
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de doutorado de Souza (2016) e apresenta a realidade da Região Sul Fluminense do Estado do 

Rio de Janeiro (que abrange os municípios desta pesquisa), denota que os profissionais de 

Serviço Social têm uma presença bem limitada nas instâncias de participação e militância, 

conforme exposto a seguir: 

 

Com relação à participação em movimentos sociais e/ou associativo, [...] dos 
101(cento e um) assistentes sociais que responderam ao questionário, 95 
(94%) profissionais afirmaram que não participam de nenhum tipo de 
movimento social. E somente 6 (6%) admitiram participar desses 
movimentos. Dentre aqueles que participam, reportaram os seguintes 
movimentos sociais e/ou associativos: “Pastoral da Saúde”, “Grupos de 
Adoção”, “Sindicato dos Servidores do Judiciário”, “Escoteiro”, “OAB 
Cidadã” e “Movimento Religioso Católico” (p. 189, grifo do autor). 

 

A ausência da participação política pode encontrar-se atrelada à própria trajetória 

histórica do Serviço Social e do Brasil, tendo em conta a cultura política de clientelismo, 

corporativismo e assistencialismo, onde a participação social fora proibida e negada nos 

processos decisórios. Além disso, tal absenteísmo pode ser justificado pela falta de 

importância dada por estes profissionais a tais espaços, ou ainda a sobrecarga de trabalho que 

tais profissionais possuem, não dispondo de tempo e recursos para participação (op. cit.). 

Compreendemos que a inserção das Assistentes Sociais nas instâncias 

representativas, constitui na possibilidade de compreender os paradoxos que permeiam a 

realidade, buscando criar estratégias efetivas para o enfrentamento dessas contradições, e 

como saída para o processo de alienação que manifesta via a precarização do trabalho. 

Assim como em outros espaços sócio ocupacionais onde outras categorias de 

trabalhadores desenvolve o trabalho assalariado, o Poder Judiciário é complexo e 

determinante para as suas condições de vida dos trabalhadores nele inseridos. A sua função 

básica pode ser assim sintetizada: 1) resolver conflitos (função instrumental) 2) promover são 

o controle social (função política) 3) Promover a socialização das expectativas à interpretação 

das normas legais (função simbólica)” (FARIA, 2001 apud BARISON, 2008, p. 55). É 

necessário compreender que ele foi criado nos marcos do capitalismo concorrencial para 

preservar a propriedade privada, defender as liberdades públicas e as garantias individuais, 

assegurando proteção contra os abusos dos administradores e dos legisladores. Na 

contemporaneidade, cabe também ao Poder Judiciário efetivar os direitos sociais, organizando 
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e adequando a formulação e execução das políticas públicas com caráter compensatórios e 

distributivistas. 

Assim compreendido, avalio que as funções operadas pelo Poder Judiciário 

representam os interesses da classe dominante, uma vez que tal poder é constituído para 

preservar e legitimar a relação entre capital-trabalho e, ao mesmo, tempo instituir normas e 

regras sociais aos sujeitos para integrar a ordem societária. Assim, “verifica-se que a 

compreensão dominante sobre os chamados problemas sociais assume a lógica de que eles são 

frutos dos comportamentos individuais” (BARISON, 2008, p. 55). Ao mesmo tempo, 

constitui-se numa instituição que também foi cenário da contrarreforma do Estado, entretanto, 

possui importância para consolidação dos direitos sociais. Em seu papel revela-se um 

paradoxo: reconhecer e efetivar os direitos sociais e, ao mesmo tempo, preservar os 

mecanismos societários que (re)produzem as desigualdades sociais típicas e necessárias ao 

desenvolvimento do capitalismo.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao encerrar essa dissertação, manifesto o desejo de que esta pesquisa tenha 

articulado, teórica e empiricamente, as observações do cotidiano do universo pesquisado, a 

partir da adoção do método científico que me permitisse ultrapassar o senso comum e, como 

apreendido de Severino (2007), pudesse compreender o fenômeno estudado, a partir da 

multiplicidade de fatos existentes que se correlacionam com esse, de forma crítica posto que 

parti do materialismo histórico dialético.  

O estudo se relaciona com as transformações do mundo do trabalho que redefinem as 

relações na sociedade, no Estado e nas políticas sociais e, centralmente, nos processos e 

relações de trabalho dos Assistentes Sociais do Tribunal de Justiça no Estado do Rio de 

Janeiro (TJERJ) na sétima região judiciária, que abrange os municípios de Paracambi, 

Engenheiro Paulo de Frontin, Mendes, Piraí, Vassouras, Paty do Alferes e Miguel Pereira. 

Cabe agora um momento de síntese. Busquei explorar o tema “mundo do trabalho”, 

uma vez que compartilhamos do conceito adotado por Antunes (2007a) sobre a centralidade 

do trabalho e relevância que ocupa na sociabilidade humana, sendo o trabalho, segundo o 

autor, elemento ontologicamente essencial e fundante da existência humana. Ao mesmo 

tempo, tendo em conta que o capital para se reproduzir necessita do trabalho vivo, irá basear-

se na exploração do trabalho e em elementos que lhe possibilite reproduzir, logo faz uso das 

inovações tecnológicas com a intenção de reduzir o tempo de trabalho necessário, assim como 

o valor da mercadoria e da força de trabalho. 

Aproximo-me da tese elaborada por Alves (2011), sobre a “captura da 

subjetividade”, na qual o autor busca compreender quais são os recursos ideológicos 

utilizados no modelo de acumulação flexível, nos mais distintos ambientes da vida social, 

como mecanismo para influenciar e controlar a subjetividade dos trabalhadores, com o intuito 

de conformar tais indivíduos aos anseios do capital.  

O processo de reestruturação produtiva tendo por sustentação o ajuste estrutural e a 

flexibilização do trabalho, submete os trabalhadores a serem usados como recurso, onde o 

trabalhador é colocado como um instrumento que precisa ser gerenciado para o alcance das 

metas e resultados.  
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Durante este estudo foi demonstrado que, sob o modo de produção capitalista de base 

toyotista, como parte da acumulação flexível, foram incorporados valores da administração 

gerencial para a administração pública, ou seja, “produção enxuta, comunicação instrumental 

e colaboração do trabalho vivo, se reverberam na totalidade social, tornando imprescindível, 

nesse caso, a formação de sujeitos humanos (trabalho vivo) com disposição anímica para 

colaborar” (ALVES, 2014, grifos do autor). 

Procurei revelar as particularidades que envolvem os trabalhadores do Poder 

Judiciário, em especial os assistentes sociais e se tais mecanismos são capazes de capturar a 

subjetividade do trabalhador, de forma a que ele se adéque ao novo ambiente de trabalho, 

onde há utilização de novas tecnologias, de novas formas de controle e poder. 

Diante da problemática que envolve o mundo do trabalho, alguns termos são 

utilizados para explicar as transformações oriundas do modo de produção capitalista e que 

atingem a classe trabalhadora, dentre essas denominações, nos aproximamos do termo 

“precarização do trabalho”, utilizados pelos autores Alves (2007), Seligmann-Silva (2011), 

Druck (2011) e Barroco (2010). 

Importante ressaltar que incorporo a compreensão que a precarização das condições 

de trabalho é intrínseca ao modo de produção capitalista, diante das contradições que lhe são 

inerentes. O trabalho humano, como visto, é incorporado ao modo de produção capitalista de 

forma a potencializar o seu desenvolvimento por meio da mercantilização e exploração da 

força de trabalho. Assim, o que ocorre na atualidade é uma intensificação desta precarização. 

Procurei sustentar que a reestruturação produtiva e, no âmbito estatal, a 

contrarreforma do Estado, transforma todos os setores privado e público em vários níveis 

sendo, um deles, as relações de trabalho estabelecidas. Tendo por características a 

desregulamentação e flexibilização do trabalho, a partir da incorporação de novos padrões 

tecnológico e organizacional são buscados sistemas de trabalho mais eficientes e com maior 

produtividade. Nesse contexto, é necessário, simultaneamente, a existência do trabalho 

desqualificado, precário e desprotegido com formas de trabalho qualificado e com direitos 

trabalhistas assegurados. 

Ao sistema produtivo são incorporados mecanismos de controle e vigilância, 

remuneração e promoções, investindo nos trabalhadores conceitos como motivação, 

participação, constituindo em mecanismos para potencializar nos trabalhadores o 

comprometimento, participação e responsabilidade. 
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Ao propor o presente estudo, procurei demonstrar a relação entre Estado e 

reestruturação produtiva para compreender como essas transformações impactam o trabalho 

dos assistentes sociais no Judiciário. Assim, eu me aproximei do estudo do Estado, 

entendendo-o em sua função histórica e social para reprodução do modo de produção 

capitalista, conforme bem sinalizado por Behring (1998, p. 135) “o Estado é mais antigo que 

o capital, ou seja, foi demandado no sentido de proteger e administrar, de acordo com 

interesses privados, o sobreproduto social”.  

As transformações decorrentes do modo de acumulação flexível e da contrarreforma 

do Estado impacta o mundo do trabalho de tal forma que é possível visualizar a redução 

estrutural dos postos de trabalho e a precarização dos vínculos trabalhistas; exigência de 

maior qualificação e polivalência dos trabalhadores em coexistência com a desqualificação de 

grande parcela; insegurança das condições de trabalho; a valorização dos saberes não ligados 

ao fazer do profissional; dentre outras. Também no Brasil, tais modificações atingem o 

serviço público e, como apontei, têm um marco, a contrarreforma do Estado a partir de 1995, 

na compreensão de Paula (2005), momento em que se aplica um receituário de mudanças, que 

se traduzem no enxugamento das funções atribuídas ao Estado, tendo por modelo de 

“administração pública gerencial”. 

Tal modelo de gestão torna a organização estatal encontra similaridade no mercado. 

Os reflexos destas alterações ocorrem através da Emenda Constitucional nº 19/1998. Observa-

se com a fragmentação do Regime Jurídico Único, sendo permitido: contratação pelas 

instituições públicas de pessoal regido pela CLT; introdução de mecanismos que reduzem o 

estatuto da estabilidade do servidor público; aprovação de medidas que foca a demissão 

voluntária; criam mecanismos de contratação temporária; redução do quadro de servidores 

públicos; contenção nos gastos públicos justificados em nome da crise fiscal; entre outros 

(CARVALHO, 2009; SPERB, 2014; ALVES, 2014; COLOMBI, 2016). 

Ao buscar analisar como ocorre a precarização no âmbito do TJERJ cheguei à 

categoria subjetividade, com a perspectiva de valorizar a análise da temática por meio das 

opiniões dos entrevistados sobre as questões que eu buscava investigar. Trouxe elementos que 

denotam como o trabalho dos assistentes sociais no Poder Judiciário se interliga, em minha 

visão com uma “nova precariedade”, nos termos de Alves (2014) presente no capitalismo 

atualmente. Na verdade, o processo de reestruturação produtiva e das mudanças na 

organização sociotécnica do trabalho e do Estado apresentam novos mecanismos de 

exploração da força de trabalho assalariado. 
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É visível no Poder Judiciário a introdução de novas formas de gestão e controle da 

força de trabalho, através da informatização dos sistemas, na padronização e rotinização dos 

procedimentos, em nome da eficiência e produtividade. Neste cenário, as novas formas de 

gestão e controle da força de trabalho se expressa na introdução nos órgãos da justiça através 

da adoção do Planejamento Estratégico, Processo Judicial Eletrônico, Avaliação de 

Desempenho, Relatórios Estatísticos, que evidenciam o processo de intensificação do trabalho 

tanto dos servidores quanto dos magistrados (AMARAL&CESAR, 2009; ALVES, 2014). 

De fato, os trabalhadores que se encontram na esfera estatal enfrentam cotidianamente 

as transformações do capitalismo que reverberam: na agudização das desigualdades sociais; 

no aumento do desemprego estrutural, em virtude da implantação das novas tecnologias que 

desencadeiam a adoção de sistemas e/ou processos avançados que reduzem os custos da 

produção de amplos setores da economia e, consequentemente, na redução de postos de 

trabalho e precarização das relações de trabalho; a implantação de reformas conservadoras, a 

partir da adoção das orientações e regulações da política supranacional que direcionam os 

sistemas de proteção social e da política social (RAICHELIS, 2009). Partindo dessa 

compreensão foi que me propus a estudar, tendo também como motivação a necessidade de 

construir argumentos contrários a um discurso acerca dos privilégios do funcionalismo 

público de determinados setores, dentre estes o poder judiciário. Embora um espaço sócio 

ocupacional onde os direitos trabalhistas e as condições de trabalho encontram-se 

minimamente garantidos, os trabalhadores, como de outros setores e categorias também estão 

sujeitos à precarização.  

Franco, Druck&Seligmann-Silva (2010) sintetizam bem esse quadro mais geral, 

acerca do que denominam por precarização, que considero possível ser considerado na análise 

das relações de trabalho vivenciadas pelos assistentes sociais no Poder Judiciário: 1. A 

precarização dos vínculos contratuais, direitos trabalhistas e perdas salariais; 2. A 

intensificação do trabalho e no trabalhador multifuncional; 3. Fragilização da saúde do 

trabalhador quando este são submetidos as condições degradantes do local de trabalho; 4. 

Fragilização do reconhecimento social do trabalhador, ocorrendo a perda das identidades 

individual e coletiva; 5. A fragmentação da organização dos trabalhadores, ocorrendo a 

contínua degradação dos sindicatos, onde passam a representar categorias profissionais, não 

alocando muitas das vezes os trabalhadores terceirizados nestes espaços de representação. 

Os discursos dos entrevistados, destacados nos questionários aplicados, apontam que 

o TJERJ, ainda que tenha trabalhadores assistentes sociais com vínculo trabalhista efetivo e 
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estável, se utiliza de outros trabalhadores com vínculos precários, caracterizados pela 

vulnerabilidade de renda e insegurança. Além disso, existem disparidades referentes à 

remuneração, ao acesso a outros benefícios (auxílios alimentação-refeição, auxílio-

locomoção, plano de saúde e odontológico, entre outros), e, muito importante, ausência de 

representação sindical pelo sindicato que representa os trabalhadores do judiciário, reservado 

apenas para os servidores efetivos. 

Sobre esse último ponto, a pesquisa explicitou a baixa participação dos trabalhadores 

nos sindicatos, ainda que esses considerem a importância da representação política oriunda 

daquele espaço. Tal ausência pode refletir no recrudescimento do processo de precarização e 

intensificação do trabalho, em virtude da sobrecarga de trabalho, exigência de produtividade e 

ausência de formação política e organizativa dos trabalhadores.  

Um aspecto muito importante revelado tanto no estudo teórico quanto na pesquisa foi 

a caracterização dos Tribunais de Justiça serem marcados pela hierarquia entre os 

trabalhadores. A maior parcela desenvolve todas as suas atividades para subsidiar o trabalho 

dos magistrados. Esses indicam todas as ações devem ser cumpridas, cabendo ao magistrado 

imputar sanções penais e/ou administrativas, caso as atividades dos seus subordinados não lhe 

tragam contento.  

O ambiente forense é marcado por constante pressão emocional e insegurança, sendo 

temido pelos servidores o descumprimento das determinações. Cria-se, assim, um ambiente 

institucional marcado por sentimentos de frustração e comportamentos de intimidação, que 

repercutem diretamente no exercício profissional para desempenhar suas atribuições. 

Acresce-se a isso, a incompreensão generalizada sobre os instrumentos e processos 

de trabalho utilizados pelos assistentes sociais, sendo por vezes exigidos prazos que não lhes 

permitem analisar com profundidade a realidade alvo de sua intervenção. Aos casos que são 

considerados urgentes são indicados prazos exíguos de resposta, entretanto, são justamente 

esses que demandariam maior tempo de execução, tendo em vista a complexidade que os 

envolvem. Tal realidade também gera angústias e vulnerabilidade no cotidiano institucional, 

evidenciando uma dimensão institucional da precarização, na qual os assistentes sociais 

inserem-se numa situação de subalternidade e com possibilidades interventivas reduzidas.  

A realidade do Poder Judiciário assemelha-se à esfera privada, uma vez que se 

submete aos valores do modo de produção capitalista, ao tornar a produção da justiça 
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brasileira como um negócio. Logo os processos são tidos como mercadorias, se rendendo a 

lógica do produtivismo, como bem definido por Alves (2014, p. 34): 

 

Embora a sentença não seja uma mercadoria, nas condições históricas do 
novo capitalismo flexível, ela incorpora os traços da forma-mercadoria, no 
que diz respeito a sua produção. Ao inverter a sentença em mercadoria (...) 
impregna-se da forma derivada de valor. 

 

O trajeto percorrido nesta pesquisa expressa o fenômeno da precarização e da 

“captura da subjetividade” junto aos trabalhadores assistentes sociais, uma vez que as 

transformações do mundo do trabalho e as inovações impostas pelas instituições do judiciário 

repercutem no cotidiano de trabalho e também na vida pessoal e social dos trabalhadores. 

Traduz-se ainda em implicações também na saúde dos trabalhadores pelo surgimento de 

doenças ocupacionais e psicossociais (estresse, depressão, transtornos de ansiedade, etc), 

provenientes da sobrecarga de trabalho, aumento da produtividade e das pressões cotidianas 

do ambiente de trabalho. 

Tal contexto deve indicar à categoria a necessidade imperativa de enxergar-se 

enquanto trabalhador assalariado e, portanto, pertencente a uma determinada classe social. 

Consciente deste pertencimento, a consequência esperada é a construção de estratégias 

coletivas de fortalecimento de suas identidades e processos organizativos, como mecanismo 

de enfrentamento aos processos de alienação e exploração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

 
ABEPSS. Projeto ABEPSS Itinerante. Estágio Supervisionado em Serviço Social: 
desfazendo nós e construindo alternativas. 2014. Disponível em 
http://www.abepss.org.br/arquivos/textos/documento_201604041620107714300.pdf Acesso 
em 17/07/2017. 
 
ALAPANIAN, Silvia. A apropriação do saber profissional do Assistente Social pelo 
Poder Judiciário. IN: Revista UEL, volume 8 - Número 2 Jan/Jun. 2011. 
 
ALBORNOZ, Suzana. O que é trabalho. São Paulo: Brasiliense, 2000, Coleção Primeiros 
Passos. ALVES, Marco Antônio Pérez. 
 
ALBRECHT, Pricila Anny Tomachski. Sentidos do Trabalho para concurseiros: a busca 
do emprego estável como estratégia de inserção no mundo do trabalho contemporâneo. 
Dissertação (Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Programa de Pós Graduação da 
Universidade Federal de Santa Catarina). Florianópolis/SC, 2010. 
 
ALFREDO, Batista A. Trabalho, questão social e serviço social. Cascavel: Editora 
EDUNIOESTE, 2014. 
 
ALMADA, Pablo; FROZZA, Fernanda Demarco. A Precariedade no Judiciário Em 
Tempos de Austeridade: Uma Análise Sobre os Servidores Públicos do Estado do 
Paraná. IN: Revista RET (R. ede de Estudos e Trabalho), Ano IX, número 20, 2017. 
 
ALVES, Giovanni. O novo (e precário) mundo do trabalho: reestruturação produtiva e 
crise do sindicalismo. São Paulo: Editora Boitempo, 2000. 
 
______.  Trabalho e mundialização do capital – A nova degradação do trabalho no 
capitalismo global. Londrina: Editora Práxis, 1999. 
 
______. Dimensões da Reestruturação Produtiva – Ensaios de sociologia do trabalho. 
Bauru: Editora Praxis, 2007. 
 
______. A condição de proletariedade: a precariedade do trabalho no capitalismo global. 
Londrina: Editora Praxis, 2009. 
 
______. Trabalho e subjetividade: o espírito do toyotismo na era do capitalismo 
manipulatório. São Paulo: Boitempo, 2011. 
 
______. O Trabalho do Juiz: Analise crítica do vídeo documentário. Bauru: Canal 6, 
Praxis, 2014. 
 
AMARAL, Ângela S.; CESAR, Mônica. O trabalho do assistente social nas fundações 
empresariais. IN: Serviço Social: direitos sociais e competências profissionais. p. 430-445 – 
Brasília: CFESS/ABEPSS, 2009. 
 



136 
 

AMORIM, Darcy Ramos de. Trabalho profissional do assistente social no poder 
judiciário em Manaus. Dissertação (Curso de Pós-raduação em Serviço Social e 
Sustentabilidade na Amazônia-PPGSSA), Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2009. 
 
ANTUNES, Ricardo. O caracol e sua concha: ensaios sobre a nova morfologia do 
trabalho. São Paulo: Boitempo, 2005. 

______. Os sentidos do trabalho. São Paulo: Boitempo, 2007a. 
 
______. Adeus ao trabalho? : ensaio sobre as metamorfoses e a centralidade do mundo 
do trabalho. 12ª edição. São Paulo: Cortez, 2007b. 
 
ANTUNES, Ricardo; ALVES, Giovanni. As mutações no mundo do trabalho na era da 
mundialização do capital. Educação e Sociedade, v. 25, n. 87, p. 335-351, 2004. 
 
ARANTES, Raíssa Cristina. Estado e Luta de Classes: contribuições e limites de 
Poulantzas para o estudo do movimento dos trabalhadores. Dissertação (Faculdade de 
Serviço Social, Programa de Pós Graduação, Universidade Federal de Juiz de Fora), Juiz de 
Fora – Minas Gerais, 2016. 
 
BANCO MUNDIAL. Documento Técnico 319. Disponível em 
http://www.sitraemg.org.br/conheca-odocumento-319-do-banco-mundial. Acesso em 
17/07/2017. 
 
BARISON, Mônica Santos. A judicialização e a despolitização da questão social: duas 
faces de uma mesma moeda. In: O Social em Questão - Ano XVIII - nº 31, 2014.  
 
______.  O Trabalho do Assistente Social no Poder Judiciário: a Realização do Estudo 
Social e a Elaboraçao do Parecer Técnico. Cadernos UniFOA (Impresso) , v. 06, p. 49-62, 
2008. 
 
BATISTA, Alfredo A. Trabalho, Questão Social e Serviço Social. Cascavel: 
EDUNIOESTE, 2014. 
 
BARROCO, Maria Lúcia Silva. Ética e Serviço Social: fundamentos ontológicos. 8ª edição. 
São Paulo: Cortez, 2010. 
 
BEHRING, Elaine Rosseti. Brasil em contra-reforma: desestruturação do Estado e perda 
de direitos. 2ª edição. São Paulo: Cortez, 2008. 
 
______. Política Social no Capitalismo Tardio. São Paulo: Cortez, 1998.  
 
______. Política Social no contexto da crise capitalista. In: Serviço Social: direitos sociais e 
competências profissionais. – Brasília: CFESS/ABEPSS, 2009. 
 
BEHRING, Elaine Rossetti; BOSCHETTI, Ivanete. Política Social: fundamentos e história. 
3ª edição. São Paulo: Cortez, 2006. 
 
BRAVERMANN, H. Trabalho e capital monopolista – a degradação do trabalho no 
século XX. Rio de Janeiro: Ed. Guanabara, 1987. 
 



137 
 

BRESSER-PEREIRA. Da administração pública burocrática à gerencial. In: Revista do 
Serviço Público, nº 47, 1996. Disponivel em: http://academico.direito-
rio.fgv.br/ccmw/images/1/1d/Bresser.pdf. Acesso em dez de novembro de 2016.  
 
______. Burocracia pública na construção do Brasil. Material da disciplina Sociedade e 
Estado no Brasil. Junho/2008. Disponível em: http://www.bresserpereira.org.br/trabalhos.asp. 
Acesso em doze de novembro de 2016. 
 
______. Gestão do setor público: estratégia e estrutura para um novo Estado. In: Reforma do 
Estado e administração pública gerencial. Org. Luiz Carlos Bresser Pereira e Peter Kevin 
Spink; tradução Caroline Andrade, 7 ed. Rio de Janeiro: editora FGV, 1998.  
 
______. Novo paradigma para a gestão pública. Disponível em: 
http://www.bresserpereira.org.br/view.asp?cod=2671. Acesso em doze de novmebro de 2016. 
 
BRISOLA, Elisa.  A precarização do trabalho em foco: rebatimentos para os assistentes 
sociais do Judiciário. IN: Revista SER Social, Brasília, v. 14, n. 30, p. 127-154, jan./jun. 
2012. 
 
BORGIANNI, Elisabete. Para entender o Serviço Social na área sociojurídica. IN: Serviço 
Social e Sociedade, n. 115, p. 407-442, jul./set. São Paulo: Cortez, 2013. 
 
CARVALHO, Maria do Carmo Brant de; NETTO, José Paulo. Cotidiano: conhecimento e 
crítica. São Paulo: Cortez, 2000. 
 
CARTA CAPITAL. Entenda a crise e as razões da revolta de servidores no Rio de Janeiro. 
Disponível em: https://www.cartacapital.com.br/politica/entenda-a-crise-e-a-revolta-dos-
servidores-no-rio-de-janeiro . Acesso em 18/07/2017. 
 
COLOMBI, Bárbara Leite Pereira. A precarização do trabalho em foco: rebatimentos 
para os assistentes sociais do Judiciário. Revista Serviço Social e Sociedade, n. 127, p. 574-
586, set./dez. São Paulo: 2016. 
 
CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL – CFESS. Resolução N.º 273/93 de 13 
março de 1993. Institui o Código de Ética Profissional dos Assistentes Sociais e dá outras 
providências. Brasília: Cfess, 2003. . 
 
______. CONSELHOS REGIONAIS DE SERVIÇO SOCIAL - CRESS. Assistentes Sociais 
no Brasil: elementos para o estudo do perfil profissional. Brasília: Cfess/Cress/Ufal, 2005. 
 
______. Atribuições Privativas do/a Assistente Social em Questão. Brasília, 2012. 
 
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Acórdão 22/04/2014. Disponível em: 
file:///C:/Users/User/Downloads/documento_0006090-97.2013.2.00.0000_%20(1).HTML 
Acesso em 18/07/2017. 
 
______. Resolução 101/2009. Define a política institucional do Poder Judiciário na 
Execução das Penas e Medidas Alternativas à Prisão. Disponível em: 
http://www.cnj.jus.br/atos-normativos?documento=161 . Acesso em 18/07/2017. 
 



138 
 

COUTO, Berenice Rojas. Formulação de projeto de trabalho profissional. IN: Serviço 
Social: direitos sociais e competências profissionais. p. 430-445 – Brasília: CFESS/ABEPSS, 
2009. 
 
CHAGAS, Eduardo F. O pensamento de Marx sobre a subjetividade. IN: Revista 
Trans/Form/Ação, Marília, v. 36, n. 2, p. 63-84, Maio/Ago., 2013. 
 
CHAUÍ, Marilena. Convite à filosofia. Ed. Ática, São Paulo, 2000. 
 
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA. Provimentos nº 274/1991; 304/1991; 
67/2003;80/2009. Disponível em http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca Acesso em 03/11/2016. 
 
COUTINHO, Carlos Nelson. Marxismo e política: a dualidade de poderes e outros 
ensaios. 2ª ed. São Paulo: Cortez, 2008. 
 
______. Cultura e Sociedade no Brasil: Ensaios sobre ideias e formas. 4 ed., São Paulo: 
Expressão Popular 2001. 
 
DELÍA, Agda Aparecida; SELIGMANN-SILVA, Edith. Trabalho e saúde no Tribunal de 
Justiça de São Paulo: repercussões na vida de seus trabalhadores – Relatório final de 
pesquisa. São Paulo, ASSPTJ-SP, AFFOCOS, ASSOJURIS, 2014. 
 
DUARTE, Janaina Lopes do Nascimento. Trabalho no capitalismo contemporâneo: 
tendências estruturais, relação com as classes sociais e Serviço Social In: IV Jornada 
Internacional de Políticas Públicas. Neoliberalismo e lutas sociais: perspectivas para as 
políticas públicas. UFMA/São Luís, 2009. 
 
DURIGUETTO, M. L. A questão dos intelectuais em Gramsci. IN: Revista Serviço Social 
& Sociedade, São Paulo, n. 118, p. 265-293, abr./jun. 2014. 
 
DRUCK, Graça. Trabalho, Precarização e Resistência: novos e velhos desafios?Caderno 
CRH, Salvador, v. 24, n. spe 01, p. 35-55, 2011. 
 
FARIA, Denise Jesuína. A atuação profissional do assistente social no Tribunal de Justiça 
de São Paulo: Identidade e Competências em Construção. Dissertação (Faculdade de 
História, Direito e Serviço Social, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”), 
Franca – São Paulo, 2010. 
 
FÁVERO, Eunice Teresinha. O Serviço Social no Judiciário: construções e desafios com 
base na realidade paulista. Revista Serviço Social & Sociedade, São Paulo, n. 115, p. 508-
526, jul./set. 2013. 
 
______. Serviço social, práticas judiciárias, poder: a trajetória do serviço social no 
Juizado de Menores de São Paulo de 1948 a 1958. Cadernos NCA n.2, 2ª ed. PUC-SP, 
novembro de 1996. 
FÁVERO, E.; MELÃO, M.; JORGE, M. R. (Orgs.). Serviço Social e Psicologia no 
Judiciário: construindo saberes, conquistando direitos. São Paulo: Cortez, 2011. 
 
FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Dicionário Eletrônico Aurélio Século XXI. Rio 
de Janeiro: Editora Nova Fronteira e Lexikon Informática, 1999. Versão 3.0. 1 CD-ROM 



139 
 

 
FLEURY, Sônia. Programa de Estudos e Pesquisas em Reforma do Estado e 
Governança. Revista de Administração Pública, vol. 31, n.4, julho/ agosto: 299-309, 1997. 
 
FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. Tradução Lígia M. 
PondéVassalto. Petrópolis: Vozes, 1987. 
 
FRANCO, Tânia; DRUCK, Graça; SILVA, Edith Seligmann. As novas relações de 
trabalho, o desgaste mental do trabalhador e os transtornos mentais no trabalho 
precarizado. Rev. bras. Saúde ocup., São Paulo, 35 (122): 229-248, 2010. 
 
GRAMSCI, Antônio, 1891-1937. O leitor de Gramsci: escritos escolhidos 1916-1935. 
Carlos Nelson Coutinho, organizador. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. 2011. 
 
HARVEY, David. Condição pós-moderna: uma pesquisa sobre as origens da mudança 
cultural. Tradução Adail Ubirajara Sobral, Maria Stela Gonçalves. São Paulo: Loyola, 2007. 
 
IAMAMOTO, Marilda Villela. A questão social no capitalismo. Revista Temporalis, Rio de 
Janeiro, ABEPSS, n. 3, p. 9-31, 2001. 
 
______. O Serviço Social na Contemporaneidade: trabalho e formação profissional. São 
Paulo: Cortez, 2003. 
 
______. Serviço Social em tempo de capital fetiche: capital financeiro, trabalho e 
questão social. São Paulo: Cortez, 2007.  
 
______. Os espaços sócio-ocupacionais do assistente social. In: Serviço Social: direitos 
sociais e competências profissionais. – Brasília: CFESS/ABEPSS, 2009. 
 
______. Trabalho e indivíduo social: um estudo sobre a condição operária na 
agroindústria canavieira paulista. 5ª edição. São Paulo: Cortez, 2012. 
 
LESSA, Sérgio. 2000. O processo de produção/reprodução social: trabalho e 
sociabilidade. IN: Capacitação em Serviço Social e Política Social. Módulo 2. Brasília, UNB, 
CFESS,ABEPSS-CEAD/NED. 
 
MARE (Ministério da Administração e Reforma do Estado). Plano Diretor da Reforma do 
Aparelho do Estado. Brasília: Presidência da República, Câmara da Reforma do Estado, 
1995 disponível em: http://www.planalto.gov.br/publi_04/colecao/plandi.htm acesso em: dez 
de novembro de 2016. 
 
MARTOS, F. T. A.; MARTOS, J. A. F. A influência do Banco Mundial na reforma do 
Poder Judiciário e no acesso à justiça no Brasil. IN: XXII Congresso Nacional do 
CONPEDI/UNINOVE. Sociedade global e seus impactos sobre o estudo e a efetividade do 
Direito na contemporaneidade. Florianópolis: FUNJAB, 2014. p. 223-240. São Paulo: 2013. 
 
MARX, Karl. O capital: crítica da economia política. Livro I. Tradução: Reginaldo 
Sant'Anna. 21ª ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001. 
 



140 
 

______. Contribuição à crítica da economia política / Karl Marx; tradução e introdução de 
Florestan Fernandes. 2.ed.- São Paulo : Expressão Popular, 2008. 
 
______. Manuscritos econômico-filosóficos (1844). Tradução, apresentação e notas Jesus 
Ranieri. São Paulo: Boitempo, 2010. 
______.  O 18 de brumário de Luís Bonaparte. Tradução e notas Nélio Schneider ; prólogo 
Herbert Marcuse.  São Paulo: Boitempo, 2011. 
 
______. O leitor de Marx. José Paulo Netto [organização]. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2012. 
 
MARX, Karl e ENGELS, Friedrich.A ideologia alemã : crítica da mais recente filosofia 
alemã em seus representantes Feuerbach, B. Bauer e Stirner, e do socialismo alemão em 
seus diferentes profetas (1845-1846). Supervisão editorial, Leandro Konder ; tradução, 
Rubens Enderle, Nélio Schneider, Luciano CaviniMartorano. - São Paulo : Boitempo, 2007. 
 
MEDEIROS, Floriscena Maria. Administração Pública e Previdência Social no Brasil: 
descontrução neoliberal, mutações objetivas e subjetivas e suas particularidades em Juiz 
de Fora. Dissertação (Faculdade de Serviço Social, Programa de Pós Graduação, 
Universidade Federal de Juiz de Fora), Juiz de Fora – Minas Gerais, 2012. 
 
MINAYO, Maria Cecília de Souza. Pesquisa Social: teoria, método e criatividade. 
Petrópolis: Vozes, 2009. 
 
MONTAÑO, C. Terceiro Setor e Questão Social: Crítica ao padrão emergente de 
intervenção social. São Paulo: Cortez, 2002. 
 
NETTO, José Paulo. Prefácio. IN: O leitor de Marx / José Paulo Netto (organização). Rio de 
Janeiro, Civilização Brasileira: 2012. 
 
______.Introdução ao método da teoria social. In Serviço Social: Direitos Sociais e 
Competências Profissionais. Brasília: CFESS/ABEPSS, 2009. 
 
NETTO, José Paulo; BRAZ, Marcelo. Economia Política: Uma Introdução Crítica. 4ª ed. 
São Paulo: Cortez: 2008. 
  
PAULA, Ana Paula Paes de. Por uma nova Gestão Pública. Rio de Janeiro: Fundação 
Getúlio Vargas, 2007.  
 
______. Administração Pública Brasileira entre o gerencialismo e gestão social. In: 
Revista de Administração de Empresas. V. 45, n. 1, 2005. 
 
PDRAE (1995). Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado. Brasília. Disponível 
em: http://www.bresserpereira.org.br/Documents/MARE/PlanoDiretor/planodiretor.pdf. 
Acesso em: 05/05/2017. 
 
POULANTZAS, Nicos. Poder político e classes Sociais. Tradução de Francisco Silva; 
revisão de Carlos Roberto F. Nogueira. São Paulo, Martins Fontes, 1977. 
 



141 
 

RAICHELIS, R. O assistente social como trabalhador assalariado: desafios frente as 
violações de seus direitos. IN: Serviço Social & Sociedade, São Paulo, n. 107, p. 420-437, 
jul./set. 2011. 
 
______. O trabalho do assistente social na esfera estatal. IN: Serviço Social: direitos 
sociais e competências profissionais. p. 430-445 – Brasília: CFESS/ABEPSS, 2009. 
RIBEIRO, C. V. S.; MANCEBO, D. O servidor público no mundo do trabalho do século 
XXI. Psicologia: Ciência e Profissão, 33 (1), 192-207, 2013. 
 
SAVIANI, Dermeval. Educação socialista, pedagogia histórico-crítica e os desafiosda 
sociedade de classes. IN: Marxismo e educação: debates contemporâneos. José Claudinei 
Lombardi, Dermeval Saviani (orgs). 2ª edição. Campinas, SP: Autores Associados: 
HISTEDBR, 2005. 
 
SETUBAL, Aglair. Pesquisa em Serviço Social: utopia e realidade. São Paulo: Cortez, 
2002. 
 
SELIGMANN-SILVA, Edith. Trabalho e desgaste mental: o direito de ser dono de si 
mesmo. São Paulo: Cortez, 2011. 
 
SIERRA, Vânia Morales. O Poder Judiciário e o Serviço Social na judicialização da 
política e da questão social. IN: Revista SER Social, Brasília, v. 16, n. 34, p. 30-45, jan.-
jun./2014. 
 
SILVEIRA, Maria Lídia Souza. Algumas notas sobre a temática da subjetividade no 
âmbito do marxismo. In: Revista Outubro, nº 7, 2002.   
 
SINDJUSTIÇA-RJ. Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do RJ. Fala 
Coordenador – Ofício ao Presidente do TJ. Disponível em: 
http://www.sindjustica.org.br/fala_coordenador/listagem_mensagens_publicadas.asp?ini=64&
fim=80&pag=5&tot=25 Acesso em: 18/07/2017. 
 
SPERB, Ivana Klafke. Gestão do Trabalho e Produção de Subjetividade no Judiciário 
Federal. Dissertação (Instituto de Psicologia – Programa de Pós Graduação em Psicologia 
Social e Institucional) – Porto Alegre - Rio Grande do Sul, 2014. 
 
SOUZA, Marcio de. Stampa. Caminhos da precarização: crise do capital, transformações 
no mundo do trabalho e tendências para as condições e relações de trabalho do 
assistente social da Região Sul Fluminense do Estado do Rio de Janeiro. Tese de 
Doutorado - Departamento de ServiçoSocial, Pontifícia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro. Rio de Janeiro: 2016.  
 
SOUZA FILHO, Rodrigo. Apontamentos sobre o materialismo dialético. In: Libertas. 
Revista da Faculdade de Serviço Social da UFJF. V. 3. Numero 1 e 2. Juiz de Fora. Editora 
UFJF, 2005. 
 
______. Gestão Pública e Democracia: a burocracia em questão. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2013. 
 



142 
 

______. O fenômeno burocrático e a universalização de direitos. In: Libertas, Juiz de Fora, 
v.1, n.2, p.1 - 20, jun / 2007. 
 
TAVARES, Daniela Sanches. O sofrimento no trabalho entre servidores públicos: uma 
analise psicossocial do contexto de trabalho em um Tribunal Judiciário Federal. 
Dissertação (Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo), São Paulo, 2003. 
 
TEIXEIRA, Paulo Tomaz Fleury. A individualidade humana na obra marxiana de 1843 a 
1848. In:  Ad Hominen, São Paulo, , v. 01, p. 175 - 246, 01 maio 1999. 
 
TEIXEIRA, Andrea Maria de Paula. Previdência Social no Brasil: da revolução passiva à 
contra-reforma. Dissertação (Escola de Serviço Social, Programa de Pós Graduação, 
Universidade Federal do Rio de Janeiro), Rio de Janeiro - Rio de Janeiro, 2006. 
 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Provimento nº 274/1991. 
Rio de Janeiro/RJ. Disponível em: www.tjrj.jus.br Acesso em 17/07/2017 
 
______. Provimento nº 304/1991. Rio de Janeiro/RJ. Disponível em: www.tjrj.jus.br Acesso 
em 17/07/2017 
 
______. Provimento CGJ nº 67/2003. Rio de Janeiro/RJ. Disponível em: www.tjrj.jus.br 
Acesso em 17/07/2017 
 
______. Provimento CGJ nº 80/2009. Rio de Janeiro/RJ. Disponível em: www.tjrj.jus.br 
Acesso em 17/07/2017 
 
______. Resolução 12/2012. Rio de Janeiro/RJ. Disponível em: www.tjrj.jus.br Acesso em 
17/07/2017 
 
______. Resolução 07/2016. Rio de Janeiro/RJ. Disponível em: www.tjrj.jus.br Acesso em 
17/07/2017 
 
______. Lei 6956/2015 - Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio 
de Janeiro (CODJERJ). Rio de Janeiro/RJ. Disponível em: www.tjrj.jus.br Acesso em 
17/07/2017 
 
WANDERLEY, Luiz Eduardo W. 2012. Sociedade civil e Gramsci: desafios teóricos e 
práticos. IN: Revista Serviço Social e Sociedade – janeiro/março 2012, nº 109. São Paulo: 
Cortez. 
 
WACQUANT, L. As duas faces do gueto. Tradução de Paulo Cezar Castanheira. São Paulo: 
Boitempo, 2008. 
 
YAZBEK, Maria Carmelita. 2001. Pobreza e exclusão social: expressões da questão social 
no Brasil. In: Temporalis/ABEPSS. Ano 2, n.3 (jan./jun. 2001). Brasília: ABEPSS, Grafline. 
 
 
 
 

 



143 
 

ANEXO 1 
 
  

Questionário aplicado entre as trabalhadoras Assistentes Sociais  
do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJERJ) 

  
Cara colega: O presente questionário é material constitutivo da pesquisa de mestrado intitulado 
“Trabalho e subjetividade em contexto de contrarreforma do Estado: uma análise sob a ótica dos 
Assistentes Sociais no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro” a ser apresentada no Programa de Pós-
Graduação em Serviço Social da Faculdade de Serviço Social da Universidade Federal de Juiz de 
Fora, vincula-se à área concentração “Questão Social, Território, Política Social e Serviço Social”, no 
âmbito da linha pesquisa “Serviço Social e Sujeitos Sociais”. Tendo por objetivo investigar a relação 
entre trabalho e subjetividade tendo como base a apreensão dos trabalhadores acerca das mudanças 
operadas no mundo do trabalho em contexto de neoliberalismo e contrarreforma do Estado pós anos 
1990, com centralidade nas trabalhadoras Assistentes Sociais da área sócio-jurídico. Queira por 
gentileza, preenchê-lo. Em caso de dúvida, consulte-me. Obrigada! 

  
1. DADOS SÓCIO-ECONÔMICOS  

1.1. Qual o seu sexo?  (   ) Masculino (   )Feminino 
1.2. Qual sua idade? (  ) 25 a 29   (  ) 30 a 34 (  ) 35 a 39  (   ) 40 a 44   (   ) 45 a 49 (   )  50 a 54   (   ) 
55 a 60 (   ) mais de 60 
1.3. Qual o seu estado civil? (   ) Solteiro(a) (   ) Casado(a) (   ) Separado(a) (    ) Divorciado(a) (    ) 
Viúvo(a) (    ) Relação Estável 
1.4. Região brasileira de origem: (   ) Norte (   ) Nordeste (   ) Centro-oeste (   ) Sudeste (   ) Sul 
1.5. Possui filhos? (   ) Não (   ) 1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 ou mais 
1.6. Você mora com: (   ) Pais e/ou irmãos (   ) Esposo(a)/Companheiro(a) (   ) Colegas (   ) Parentes ( 
  ) Sozinho(a) 
1.7. O ensino superior foi concluído em qual instituição e tipo: 

Públicas: (   ) Federal (   ) Estadual  
Privada: (   ) Empresarial (há proprietário- pessoa jurídica) (   ) Confessional (vinculada à 
Igreja)  (    ) Comunitária (sem fins lucrativos diretos) 

1.8. Tempo de graduação: (  ) Até dois anos ( ) 2- 4 anos ( ) 4- 6 anos ( ) 6- 8 anos ( ) 8 anos ou mais 
1.9. Qual o ano de conclusão do curso?  
1.10. Possui pós-graduação? (   ) Sim        (  ) Não  
Em caso afirmativo, qual? Especifique. 

(  ) Especialização  (  ) Concluído     (  ) Em curso 
(  ) Residência          (  ) Concluído     (  ) Em curso 
(  ) Mestrado           (  ) Concluído    (  ) Em curso 
(  ) Doutorado          (  ) Concluído    (  ) Em curso 

1.11. Qual sua renda? 
1.12. Qual vínculo empregatício? 
1.13. Você exerce alguma atividade informalmente? 
1.14. Há atraso no pagamento?  (    ) Sim           (    ) Não 
1.15. Em caso positivo, quanto tempo de atraso? Ocorreu quantas vezes ao longo da sua carreira? 
1.16. No atual emprego: (   ) máximo de uma semana    (   ) 2 a 3 semanas         (   ) 1 mês ou mais 
Anteriores ou concomitantes: (   ) máximo de uma semana  (   ) 2 a 3 semanas    (   ) 1 mês ou mais 
1.17. Quantas pessoas residem na mesma moradia que você e quem são?  
1.19. Quantas pessoas usufruem de sua renda?  
1.20. Em que cidade e estado seus pais nasceram? 
1.21. Qual a escolaridade deles? 

  
2. PROCESSO E RELAÇÕES DE TRABALHO 
2.1. Quantos empregos como assistente social você já possuiu? 
2.2. Em quais instituições? Os vínculos de trabalho eram distintos? 
2.3. Há quanto tempo você trabalha nesta instituição/organização? 



144 
 

2.4. Se sua entrada foi através de concurso público, qual foi o motivo por ter decidido por essa forma 
de ingresso? 
2.5. Houve algum processo de treinamento para as atividades que seriam executadas? 
2.6. Qual a carga horária semanal? (   ) 12 h (   ) 20h  (    )30 h  (   ) 40 h  (   ) 44 h  (  ) outras: 
2.7. Há autonomia para desenvolver suas atividades? 
2.8. Quais as principais demandas do Serviço Social na instituição? 
2.9. Você as considera pertinentes com o trabalho do assistente social? 
2.10. Quais as principais atividades desenvolvidas pelo Serviço Social? 
2.11.Você leva trabalho para casa? 
2.12. Acessa questões relativas aos seus processos de trabalho fora do horário de trabalho?  (  ) Sim    ( 
 ) Não 
2.13. Você considera que há sobrecarga de trabalho?  (  ) Sim    (  ) Não 
2.14. Atualmente você possui mais de um emprego como Assistente social?  

(    ) Sim (    ) Não.  Se sim, quantos? Em qual outra instituição? 
2.15. Você possui liberdade de planejar e executar suas ações? (   ) Sim  (   ) Não 
2.16.Possui sala individual de permanência? (   ) Sim  (   ) Não 
2.17. Possui sala de atendimento que assegure o sigilo profissional? (   ) Sim  (   ) Não 
2.18. Possui equipamentos (comput., livros, tel., etc.) disponíveis para o seu uso? (  ) Sim  (  ) Não 
2.19. Você sente necessidade de realizar outros cursos para desempenhar suas atividades? 
2.20. Qual a sua motivação para fazer os cursos que o seu trabalho exige? 
2.21.Que treinamentos gostaria de fazer, independentemente das necessidades do seu trabalho?  
2.22. Há a exigência de conhecimentos que não se aplicam diretamente ao seu trabalho? (  )  Sim   Não 
(   )  Quais? 
2.23. A instituição/organização autoriza a sua participação em cursos, palestras, simpósios, 
congressos, conferências ou seminários? (  ) Sim  (  ) Não Especifique: Em caso positivo, de que 
forma? 
2.24. Você recebe subsídios ou financiamento para participar desses eventos? Especifique: 
2.25. Você executa tarefas relacionadas com o trabalho para além da carga horária de trabalho? 
2.26. Você avalia que há precarização no seu processo de trabalho? Se sim, como ocorre? 
2.27. Quais situações considera desgastantes, causadoras de insatisfação e sofrimento? 
2.28. Você consegue alcançar as metas estabelecidas pela sua chefia imediata ou da instituição? 
2.29. Você acha que a exigência de seu trabalho ou meta a ser alcançada é equilibrada? Sim (   )    Não 
(   )  Em caso negativo, como esse desequilíbrio ocorre? 
2.30. Quem supervisiona suas atividades laborativas? 
2.31. Há algum tipo de controle sobre as atividades que realiza? (   ) Sim   (   ) Não Em caso 
afirmativo, qual o tipo de controle? 
2.32. Por quem é feito esse controle? 
2.33. Você considera ter vivido ou presenciado situações de assédio moral? Se sim, quais? 
2.34. Como são as relações com seus colegas de trabalho? 
2.35. Como são as relações com seus superiores hierárquicos na instituição? 
2.36.Você considera que as atividades exercidas têm impacto sobre sua saúde? (   ) Sim   Não (   ) Em 
caso positivo, de que forma? 
2.37. Como você se sente ao final de sua jornada de trabalho? (   ) não se sente cansado (   )mais 
cansado fisicamente (   ) mais cansado mentalmente (   ) ambos 
2.38. Você já teve algum problema de saúde que exigiu tratamento por um período e uso de 
medicamentos? 
2.39. Você já teve um problema de saúde que considere resultado das relações e/ou processos de 
trabalho? 
2.40. Você gosta das atividades que realiza e considera que traz realização pessoal? 
2.41. Você possui algum receio ou insegurança em relação ao seu trabalho? (  ) Sim  ( Não (   ) Em 
caso afirmativo, qual?  
2.42. Qual seria o seu sentimento se perdesse o emprego? O que lhe faria mais falta? 
2.43. Você recebe algum feedback sobre o trabalho que realiza? Da parte de quem? 
2.44. Tal reconhecimento gera algum tipo de contrapartida (mudança salarial, gratificação financeira, 
oportunidades para desenvolvimento profissional, mudanças de responsabilidade, outros)? 
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2.45. Você considera que houve modificações nas atividades que você exercia quando ingressou no 
trabalho e hoje? (   ) Sim    (   ) Não Em caso positivo, quais?  A partir de que ano? 
2.46. Você considera que seu salário é compatível com as atividades que realiza? (  ) Sim     (   ) Não 
2.47. Quanto a valorização do trabalho enumere entre as opções num grau de prioridade: (   ) fonte de 
renda (   ) utilidade em servir aos cidadãos (   ) amplia contato com outras pessoas (   ) manter ocupado 
(   ) status e prestígio 
2.48. Você considera importante os sindicatos? Por que? 
2.49. Você é filiado a algum sindicato? (   ) Sim   (   ) Não  Em caso afirmativo, qual? 
2.50. Qual a sua avaliação sobre o sindicato que representa os trabalhadores do judiciário? 

 
3. RELAÇÕES FAMILIARES E COMUNITÁRIAS 
3.1. Enumere as dimensões da sua vida num grau prioridade: (   ) família (   ) trabalho (   ) religião (   ) 
lazer – hobbies, esportes, etc (   ) comunidades – relaçõescomunitárias e associativas 
3.2. Enumere as dimensões da sua vida num grau de satisfação:  (   ) família (   ) trabalho (   ) religião ( 

  ) lazer – hobbies, esportes, etc (   ) comunidades – relações comunitárias e associativas 
3.3. Seu trabalho repercute sobre sua vida pessoal, familiar e social? (   ) Sim   (   ) Não De que forma? 
3.4. Seus familiares e amigos reconhecem sua profissão e a atividade que exerce? 
3.5. Suas atividades fora do ambiente de trabalho são programadas? 
3.6. Enumere em ordem de importância as seguintes atividades fora de tempo de trabalho: (   ) 

atividades físicas (   ) atividades culturais (   ) formação profissional (   ) tarefas domésticas (   ) 
deslocamentos para o trabalho (   ) descanso
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ANEXO 2 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

 O Sr. (a) está sendo convidado (a) como voluntário (a) a participar da pesquisa “TRABALHO E 
SUBJETIVIDADE EM CONTEXTO DE CONTRARREFORMA DO ESTADO: UMA ANÁLISE 
SOB A ÓTICA DOS ASSISTENTES SOCIAIS NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO”. Nesta pesquisa pretendemos investigar a relação entre trabalho e subjetividade 
tendo como base a apreensão dos trabalhadores acerca das mudanças operadas no mundo do trabalho 
em contexto de neoliberalismo e contrarreforma do Estado pós anos 1990, com centralidade nas 
trabalhadoras Assistentes Sociais da área sociojurídico. 

Para esta pesquisa adotaremos os seguintes procedimentos: a pesquisa empírica realizada 
através de entrevistas com as trabalhadoras, Assistentes Sociais, inseridas junto a sétima região 
judiciária, totalizando dez profissionais, contratadas no setor público através do Regime Estatutário e 
outras pela Consolidação de Leis Trabalhista (CLT), e ainda, na transferência de uma servidora 
pública municipal para esfera estadual. A abordagem dessas trabalhadoras, será por meio de entrevista 
semiestruturada sobre as suas condições de trabalho e vida, visando apreender tal concepção desses 
sujeitos. As questões serão previamente estabelecidas e direcionadas através de questionário contendo 
informações que identificam os sujeitos e questões que permitam acesso ao desvelamento do 
fenômeno estudado. 

A pesquisa contribuirá paraque os trabalhadores, inclusive os que serão entrevistados, 
assimilem o sentido do trabalho e a relação com a subjetividade do trabalhador, num contexto que este 
pode ser fonte de saúde ou doenças, prazer ou sofrimento, no qual o trabalhador com a sua realidade 
de trabalho têm seu modo de pensar, agir e sentir individual e coletivo capturado sob a dinâmica 
capitalista. 

Para participar deste estudo o Sr (a) não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem 
financeira. Apesar disso, caso sejam identificados e comprovados danos provenientes desta pesquisa, o 
Sr.(a) tem assegurado o direito a indenização. O Sr. (a) terá o esclarecimento sobre o estudo em 
qualquer aspecto que desejar e estará livre para participar ou recusar-se a participar. Poderá retirar seu 
consentimento ou interromper a participação a qualquer momento. A sua participação é voluntária e a 
recusa em participar não acarretará qualquer penalidade ou modificação na forma em que o Sr. (a) é 
atendido (a). O pesquisador tratará a sua identidade com padrões profissionais de sigilo. Os resultados 
da pesquisa estarão à sua disposição quando finalizada. Seu nome ou o material que indique sua 
participação não será liberado sem a sua permissão.  

O (A) Sr (a) não será identificado (a) em nenhuma publicação que possa resultar. 
Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias originais, sendo que uma será 

arquivada pelo pesquisador responsável, e a outra será fornecida ao Sr. (a). Os dados e instrumentos 
utilizados na pesquisa ficarão arquivados com o pesquisador responsável por um período de 5 (cinco) 
anos, e após esse tempo serão destruídos. Os pesquisadores tratarão a sua identidade com padrões 
profissionais de sigilo, atendendo a legislação brasileira (Resolução Nº 466/12 do Conselho Nacional 
de Saúde), utilizando as informações somente para os fins acadêmicos e científicos. 
Eu, ____________________________ , portador do documento de Identidade 
________________________,  fui informado (a) dos objetivos da pesquisa, de maneira clara e 
detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas informações 
e modificar minha decisão de participar se assim o desejar.  
Declaro que concordo em participar. Recebi uma via original deste termo de consentimento livre e 
esclarecido e me foi dada à oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 
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Juiz de Fora, _________ de __________________________ de 20   . 
 
 
 

_________________________________ 
Assinatura do Participante 

 
 

__________________________________ 
Assinatura do (a) Pesquisador (a) 

 
 

 
Nome do Pesquisador Responsável: Michele Flores dos Santos 
Endereço: Rua Cleopatra, nº 210, apto. 301, Voldac – Volta Redonda/RJ 
CEP: 27285-210 

 

 


