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RESUMO 

 
 

Esta dissertação é resultado da reflexão, sistematização e avaliação do trabalho profissional do 
Serviço Social, no período de 1990 a 2004, no Supremo Tribunal Federal (STF), ressaltando-
se as competências e atribuições profissionais no contexto das relações e condições de 
trabalho num espaço ocupacional dotado de natureza, racionalidade e finalidade pública e, 
portanto, não mercantil. Este estudo pretendeu qualificar a prática profissional para direcioná-
la na realização de um projeto ético-político e científico da profissão; contribuir para o 
alcance da finalidade pública da organização em estudo; cumprir com o compromisso 
educativo dessa organização em ser um campo de estágio curricular afinado com os debates 
atuais sobre o Serviço Social e, com isso, colaborar com a formação, e não com um mero 
treinamento, de futuros assistentes sociais. Ao buscar-se um referencial que possibilitasse, 
além da análise do ser (o que é) e do fazer (como é feito) profissional, a definição de um 
Serviço Social dotado de saber científico e pautado por uma direção política e ética, deparou-
se com uma aparente polarização no seu trato teórico atual. Alguns autores dão ênfase ao 
Serviço Social como trabalho, e não como profissão, enquanto outros negam essa 
qualificação de trabalho e não vêem problema em considerá-lo profissão. Entretanto, tanto 
um pólo como outro, refere-se implícita ou explicitamente ao Serviço Social como profissão, 
o que sugere que tanto a categoria trabalho como a categoria profissão precisam ser 
igualmente tematizadas pelos assistentes sociais, para que possam ter um conhecimento mais 
denso e consistente de seu trabalho profissional. Na sua realização, a pesquisa apoiou-se no 
método que permitiu a articulação entre estrutura e ação de sujeitos históricos na 
determinação e configuração do ser e do fazer do Serviço Social, bem como procedimentos 
analíticos que contemplaram ao mesmo tempo dados e indicadores qualitativos e 
quantitativos. Trata-se, portanto, de uma pesquisa que requereu ao mesmo tempo estudo de 
caso, centrado no STF, análise qualitativa de informações colhidas em fontes secundárias e 
primárias, abordagem etnográfica de fatos vivenciados pela pesquisadora, indicadores 
quantitativos complementares aos achados qualitativos e etnográficos, entrevistas semi-
estruturadas e observação participante. O estudo realizado na Seção de Serviço Social do 
Supremo Tribunal Federal demonstrou que o Serviço Social construído na Suprema Corte nos 
últimos quatorze anos ocupou um lugar de trabalho e de profissão. Conclui-se que Serviço 
Social é profissão relacionada a trabalho e disciplina científica dotada se um saber particular, 
de método, categorias analíticas centrais e construções teóricas. Por sua vez, o Assistente 
Social é trabalhador, porque vive uma condição de assalariamento e vende sua força de 
trabalho, mas é também profissional possuidor de autonomia relativa, dotado de um saber que 
lhe foi transmitido por agentes institucionalmente reconhecidos para este fim, além de ter por 
trás de si um aparato regulatório e normativo constituído de Conselhos regionais e federal e 
um Código de Ética. Acrescenta-se o fato de a profissão ser regulamentada por lei específica. 
 

 

 



 

ABSTRACT 
 
 

This dissertation is the result of the reflection, systematization and evaluation of the 
professional work of the Social Service in the Federal Supreme Tribune (STF) during the 
period of 1990 to 2004. It emphasizes the professional competencies and attributions in the 
context of relations and work conditions in an occupational environment characterized by 
public nature, rationality and purpose; therefore not in a commercial interest. This study is 
intended to: qualify the professional practice to lead it in the accomplishment of an ethical, 
political and scientific project; contribute to reaching the public purpose of the organization in 
study; and to fulfill the educational obligation of this organization by being a field for 
curriculum internship conducted with the current debates of the Social Service, collaborating 
in this way to influence the development of, and not be merely training for, future social 
workers.  When searching for a referential that would allow the analysis of the profession to 
be (what it is), the professional to do (how it is done), and at the same time allow definition of 
a Social Service that is characterized by scientific knowledge and guided by an ethical and 
political direction; we faced a presumable polarization in its current theoretical treatment. 
Some authors give emphasis to the Social Service as work and not as profession while others 
deny the qualification of work and do not see a problem in considering it a profession. 
However, either consideration refers implicitly or explicitly to Social Service as a profession 
and that suggests that both the category work and the category profession need to be equally 
focused on by social workers. This will allow them to have a more consistent and intense 
knowledge of their professional work.  This research was based on a method that allowed the 
articulation between the structure and action of historical subjects in the determination and 
configuration of the to be and to do of Social Service. The research was also based on 
analytical procedures that contemplate qualitative and quantitative data and indicators. 
Therefore, this is a research that required, at the same time, a case study centered in the STF, 
a quantitative analysis of information collected from primary and secondary sources, 
ethnographic reference to facts lived by the researcher, additional quantitative indicators that 
complement the qualitative and ethnographic results, semi-structured and detailed interviews, 
and participatory observations. The study performed at the Social Service Department in the 
Federal Supreme Tribune showed that the Social Service built in the Supreme Court in the last 
fourteen years occupied a place of work and profession. It was concluded that Social Service 
is a profession related to work and scientific discipline characterized by a particular 
knowledge, method, central analytical categories and theoretical composition. The Social 
Worker is a worker because he/she lives a salaried condition and sells his/her working 
knowledge. However he/she is also a professional that has a relative autonomy that is ruled by 
specific law and is characterized by a knowledge that was transmitted to him/her by agents 
institutionally recognized for this purpose. The professional social worker is supported by 
rules and norms from regional and federal associations and by a Code of Ethics.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

Este trabalho corresponde à dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Política Social do Departamento de Serviço Social da Universidade de Brasília 

- cuja área de concentração é “Estado, Política Social e Cidadania” - dentro da linha de 

pesquisa “Trabalho e Relações Sociais”. 

Nesta seção, explicitar-se-á como foi configurando-se o problema da pesquisa - o “nó 

a que se propôs desatar”- ao pretender realizar a sistematização e crítica de uma experiência 

de quatorze anos de trabalho como assistente social na Suprema Corte do Brasil – Supremo 

Tribunal Federal (STF) -, à luz da concepção do Serviço Social como trabalho e profissão. 

A origem deste intento investigativo se deu a partir do momento em que se verificou 

não existir até hoje análise sistematizada do ser (o que é) e o fazer (como é feito) do Serviço 

Social no STF. O que existe, como acervo documental da prática dos assistentes sociais nesse 

órgão supremo do poder judiciário, desde março de 1990, são registros esparsos de 

planejamentos de trabalhos, relatórios de atividades, avaliações da prática e reflexões de 

estagiários sobre sua experiência curricular, sem que tenham como referência a natureza, a 

racionalidade e a finalidade da instituição em que estão inseridos. Assim sendo, o acervo 

disponível não expressa de forma consciente uma preocupação que vem dominando, nos 

últimos dez anos1, o meio profissional, a partir da academia, qual seja: a identificação do 

Serviço Social como um trabalho especializado contextualizado, situado num modo de 

produção particular (no caso o capitalismo) e requerido para atender, de certo modo, 

principalmente no âmbito das instituições, necessidades de preservação da lógica desse modo 

de produção. Por essa perspectiva, o Serviço Social não é uma abstração e nem uma fórmula 

neutra, despida de vinculações ideológicas, que pode ser aplicada uniformemente em qualquer 

contexto de trabalho. Da mesma forma, mesmo inserido num determinado modo de produção, 

há diferenciações nas demandas pela profissão e nas possibilidades de exercício de autonomia 

do profissional, dependendo da natureza – pública ou privada – de onde elas se inserem. Daí a 

importância de se ter como parâmetro a natureza, a racionalidade e a finalidade da instituição 

onde se realiza o Serviço Social, que no caso desta pesquisa, é o STF - uma organização 

                                                 
1 Granemann (1999) afirma que a discussão de Serviço Social como trabalho data da segunda metade dos anos 
1990, embora ressalte que tal concepção é herdeira da obra de IAMAMOTO, M.V. e CARVALHO, R. Relações 
Sociais e Serviço Social. São Paulo: Cortez e Celats, 1982. 
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pública, dotada de racionalidade formal-legal, com o fim de ser guardiã da Constituição. 

Esses três aspectos nunca foram considerados em profundidade e de forma inter-relacionada 

antes desse estudo. 

Além disso, ao buscar-se um referencial que possibilitasse a análise do fazer 

profissional e, também, a definição de um Serviço Social dotado de saber científico e pautado 

por uma direção política e ética, deparou-se com uma aparente polarização no seu trato 

teórico atual. Alguns autores dão ênfase ao Serviço Social como trabalho, e não como 

profissão, enquanto outros negam essa qualificação de trabalho e não vêem problema em 

considerá-lo profissão. Não obstante, tanto um pólo quanto o outro, refere-se implícita ou 

explicitamente ao Serviço Social como profissão, o que sugere que tanto a categoria trabalho 

como categoria profissão precisam ser igualmente tematizadas pelos assistentes sociais, para 

que possam ter um conhecimento mais denso e consistente de seu trabalho profissional.  

Essa aparente polarização na concepção do Serviço Social passou a ser problematizada 

por esta pesquisadora, a partir do questionamento feito, pela professora Potyara Pereira 

durante o processo de seleção para o acesso ao Mestrado. Na oportunidade, a professora 

perguntava sobre qual era o entendimento desta assistente social acerca do Serviço Social 

como profissão. Isso porque, na primeira versão do projeto de pesquisa apresentado à Banca 

daquela seleção, havia sido utilizado como referencial teórico para a análise do Serviço Social 

no STF o enfoque de trabalho, abordado por Iamamoto (2001), Granemann (1999), Yazbeck 

(1999) e César (1999). Já, o entendimento de Serviço Social como profissão parecia tão 

lógica e obviamente subsumido na categoria trabalho, que não havia sido mencionado no 

projeto. Como a pergunta ficou sem resposta com argumentos convincentes, esse 

questionamento acompanhou esta pesquisadora e a levou a realizar várias reflexões, entre 

elas, se o que “faltava” na concepção de Serviço Social como trabalho, no sentido de abarcar 

teoricamente o exercício profissional no STF em sua complexidade e particularidade, não 

seria justamente a dimensão de profissão. 

Também passou-se a questionar se o hiato entre a teoria da academia e a prática dos 

campos de estágio, que angustia alunos e desafia professores e supervisores, teria relação com 

esta aparente polarização, uma vez que: enquanto o enfoque do trabalho privilegia os 

fundamentos ou determinantes, bem como as condições e relações de trabalho do assistente 

social, como uma especialização, dentre outras, na divisão social do trabalho capitalista, o 

enfoque da profissão enfatiza aspectos que incluem formação profissional, conhecimentos, 

capacidades e habilidades particulares dessa especialização. Em quase todo o aparato 
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institucional em que o Serviço Social se ancora – lei que o regulamenta, código de ética, 

diretrizes curriculares, órgãos de classe -, tem como objeto privilegiado a profissão. 

Entretanto, a profissão não vem sendo aprofundada no debate teórico do Serviço Social. 

Portanto, foi no decorrer do Mestrado, com a pesquisa realizada, que ficou mais claro 

para esta pesquisadora que o Serviço Social é, sem dúvida, trabalho, como o são todas as 

profissões, mas esse trabalho não pode se desvincular do estatuto de profissão, conquistado 

pela categoria, por que isso restringiria não só a sua conceituação, mas também o seu escopo 

científico, ético e político como fruto de seu desenvolvimento histórico. 

Mas para que fazer um Mestrado para analisar um exercício profissional particular e 

entender o debate teórico em torno do Serviço Social?  

Reconhece-se que a pesquisa poderia ter sido feita pelos profissionais da Instituição, já 

que se partilha da idéia de que pesquisa deve ser uma atividade corrente no trabalho do 

assistente social. Todavia, o nível de profundidade que se pretendia imprimir a essa análise foi 

o principal motivo da busca do Mestrado. Não se quis apenas avaliar que tipo de Serviço 

Social vem sendo realizado no STF nesses anos, mas também buscar uma instrumentalização 

teórica e metodológica para (re) pensar esse trabalho profissional, discuti-lo em suas 

particularidades e determinações, sistematizá-lo e divulgá-lo como uma produção científica.   

É importante esclarecer que, embora o STF prime pela constante qualificação de seus 

profissionais, a sistematização da análise do Serviço Social nessa organização formal2 não se 

trata de uma demanda institucional, mas da assistente social, autora desta dissertação, que, 

apesar de ter contribuído para a implantação e funcionamento da chamada Seção de Serviço 

Social na Suprema Corte por quatorze anos, percebe que existem ainda muitos desafios a 

serem enfrentados. Esses desafios, assim como as conquistas dos assistentes sociais no que se 

refere à ampliação do espaço profissional, serão discutidos nos capítulos seguintes. 

Dessa maneira, este estudo pretendeu que a reflexão, sistematização e avaliação do 

trabalho profissional no STF, no período de 1990 a 2004, indicassem as duas categorias - 

trabalho e profissão (com os seus desdobramentos teóricos e práticos) – estavam presentes na 

concepção e na ação dos assistentes sociais e de que forma elas se processavam e processam. 

                                                 
2 Boudon, R. & Bourricaud F.(2002: 408-414) definem Organização como um grupo voltado para realização de 
um objetivo comum, em que os papéis são diferenciados e hierarquizados. A Organização burocrática se 
caracteriza pela natureza de seus fins. Eles não são fixados pelos membros da organização, mas por uma 
autoridade superior, que se pode chamar política. E Instituição é definida como uma coerção socialmente eficaz, 
um sistema normativo; um conjunto de relações sociais que se cristalizam. (idem 300-307). Entende-se, portanto, 
que a instituição antecede e vai além da organização. A instituição pode ser uma organização formal, mas nem 
toda instituição é organização. Esta dissertação em alguns momentos refere-se à Organização em estudo como 
Instituição.  



16 
 

Pretende ainda verificar que elementos do exercício profissional podem evidenciar a 

predominância de uma ou de outra categoria e que fatores estão por trás dessa predominância.  

De um modo geral, a escolha do problema da pesquisa apresentado deu-se a partir das 

seguintes motivações: qualificar a prática profissional para direcioná-la na realização de um 

projeto ético-político e científico da profissão; contribuir para o alcance da finalidade pública 

da organização em estudo; cumprir com o compromisso educativo dessa organização ser um 

campo de estágio curricular afinado com os debates atuais sobre o Serviço Social e, com isso, 

colaborar com a formação, e não com um mero treinamento, de futuros assistentes sociais.  

Com base nessas motivações, visou-se pensar a experiência de quatorze anos do 

Serviço Social no STF - um órgão de referência para outras organizações do poder judiciário 

brasileiro - para também subsidiar atitudes críticas dentro de organizações públicas com 

natureza, racionalidade e finalidades semelhantes ao caso em estudo. 

A pertinência e atualidade desta pesquisa justificam-se, uma vez que há poucos 

estudos e produções de conhecimento, não só em torno do tema, mas também na área do 

judiciário, que é a que mais emprega assistentes sociais em Brasília-DF, conforme 

informações do Conselho Regional de Serviço Social da 8º. Região (CRESS-DF) e, 

possivelmente, no Brasil. 

Em levantamento feito na Revista Serviço Social e Sociedade - que é uma publicação 

quadrimestral da Cortez Editora, constituindo-se importante espaço de divulgação dos 

trabalhos dos assistentes sociais -, constatou-se que, embora existam artigos que tratam de 

práticas institucionais e temas relacionados à categoria trabalho, não há nenhum sobre a 

prática profissional de Serviço Social em organizações públicas do poder judiciário, nem 

tampouco em organizações complexas ou formais3. 

Em outro levantamento no Caderno de Resumos do 10º Congresso Brasileiro de 

Serviço Social (CBAS), ocorrido de 8 a 12 de outubro de 2001, na Universidade do Estado do 

Rio de Janeiro (UERJ), verificou-se que, das 15 sessões temáticas relacionadas neste Caderno, 

duas guardam proximidade com a linha da pesquisa. Trata-se das áreas: Serviço Social e 

Sistema Sócio-Jurídico e Serviço Social e Relações de Trabalho.  

No referido Congresso, das 24 comunicações orais apresentadas no tema Serviço 

Social e Sistema Sócio-Jurídico, as que guardam relação com o objeto desta pesquisa são: a 

                                                 
3 Das 80 revistas publicadas entre 1979 e 2004, teve-se acesso a 76. E entre estas, quatro tratam de temas que se 
aproximam da linha desta pesquisa: a nº 18 trata do tema “Trabalho”; a nº 52 do tema “Mundo do Trabalho”; a 
nº 67 traz artigos do tema sócio-jurídico, abordando questões da área judiciária, penitenciária e de Direitos 
Humanos e a de nº 69 tem como tema às “Multifaces do Trabalho”. 
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comunicação que trata da morosidade, burocratização e elitismo da justiça brasileira; a 

referente ao atendimento ao servidor nas corregedorias do Tribunal de Justiça do Estado do 

Rio de Janeiro; a que aborda a intervenção do assistente social judiciário em um Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo e, por último, a que se atem ao instrumental técnico e à prática 

do Assistente Social Judiciário4.  

Também com relação às comunicações da área temática sobre Serviço Social e 

Relações de Trabalho, realizadas no 10º CBAS, são poucas as que se referem ao atendimento 

voltado ao servidor, como é o caso da prática profissional de interesse desta pesquisa. São 

elas: uma que trata da prática do Serviço Social nas relações de trabalho de uma Seção 

Judiciária do Rio de Janeiro, apresentando uma hipótese de trabalho que é semelhante à desta 

pesquisa. Outra, também próxima ao trabalho realizado pelo Serviço Social no STF, discorre 

sobre o trabalho como produtor de desgaste e de doença5.  

Realizou-se, ainda, levantamento na Revista Ser Social, periódico semestral do 

Programa de Pós-Graduação em Política Social, do Departamento de Serviço Social da 

Universidade de Brasília. Das 13 revistas pesquisadas, 12 foram analisadas, pois a de número 

um não foi localizada, e constatou-se que apenas uma revista trata especificamente do tema 

Trabalho e Cidadania (nº 5, de julho a dezembro de 1999), mas sem conter reflexões sobre o 

trabalho no judiciário. 

Contudo, apesar dessa ausência, é importante destacar a dissertação de mestrado 

defendida por Marcos Francisco de Souza, em março de 2004 no Programa de Pós-Graduação 

em Política Social do Departamento de Serviço Social da Universidade de Brasília - pioneira 

no objetivo de analisar e qualificar as particularidades do processo de trabalho do assistente 

social nos órgãos do poder judiciário sediados em Brasília. Nesta pesquisa, Souza apresenta o 

trabalho realizado pelo Serviço Social, em 2002, nos seguintes órgãos: Supremo Tribunal 

Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior Eleitoral, Superior Tribunal Militar, 

Tribunal Regional Federal - 1ª Região e Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. 

Seu estudo foi uma referência importante para esta pesquisa, pois apresenta um 

mapeamento do trabalho realizado pelos assistentes sociais nestes Tribunais, analisando a 

natureza desse trabalho, o tipo e as vias de chegadas das demandas, os meios e os 

                                                 
4 As demais comunicações na área temática Serviço Social Sócio-Jurídico referem-se à teoria da justiça de John 
Rawls, sistema penitenciário, segurança pública, justiça terapêutica, família, criança e adolescente. 
 
5 As demais comunicações da área temática Serviço Social e Relação de Trabalho versam sobre a reestruturação 
produtiva; as mudanças no mundo do trabalho e seus rebatimentos no Serviço Social; sindicatos; cooperativas; 
empresa cidadã e terceiro setor. 
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instrumentos de trabalho, os resultados do trabalho e a autonomia, e os limites e o 

reconhecimento profissional dos assistentes sociais destes Tribunais. Traz, ainda, reflexões 

acerca do tema trabalho e sociabilidade no capitalismo contemporâneo, sobre o trabalho no 

judiciário brasileiro e alimenta a polêmica sobre a compreensão do exercício profissional 

como processo de trabalho.  

Assim, em vista das escassas publicações nesta área, fica clara a importância deste 

estudo e do seu intuito de desvendar questões referentes ao Serviço Social no Judiciário para 

ampliar o debate e instrumentalizar a prática profissional. 

Entende-se, ainda, que esta pesquisa pode trazer contribuições ao diálogo entre 

assistentes sociais que atuam no judiciário e lidam com o tema “trabalho” e profissionais de 

outras áreas do conhecimento que têm interface com o Serviço Social, tais como: Saúde (áreas 

médica, de enfermagem, de psicologia, de odontologia), Recursos Humanos, Direito, 

Administração. 

Entende-se que a relação do caso estudado com a discussão de trabalho e profissão é 

importante, não só para não atomizar o trabalho no âmbito de uma instituição e não restringi-

lo a uma ação mecânica e intuitiva, mas também para conhecer a concepção que os demais 

assistentes sociais, chefias, usuários têm do Serviço Social. Para o STF, essa discussão poderá 

contribuir para a qualidade do trabalho do assistente social, uma vez que o estudo pretende ser 

um registro histórico e analítico acerca da profissão na Suprema Corte do Brasil. 

Embora uma análise profunda sobre a concepção de Serviço Social como trabalho e 

profissão demande outra pesquisa de natureza teórica mais extensa, pretende-se extrair a 

partir do estudo deste caso, alguns elementos que ajudem a avançar a discussão dessa 

temática, tendo sempre em mente a relação entre teoria e realidade. 

O entendimento que se tem é que o Assistente Social é trabalhador porque vive uma 

condição de assalariamento e vende sua força de trabalho. Mas também é um profissional 

possuidor de autonomia relativa, dotado de um saber que lhe foi transmitido por agentes 

institucionalmente reconhecidos para este fim, além de ter por trás de si um aparato 

regulatório e normativo constituído de Conselhos regionais e federal e um Código de Ética. 

Acrescenta-se, o fato de a profissão ser regulamentada por lei específica. 

O destaque a ambas as categorias – trabalho e profissão - de forma inter-relacionada, 

realça o fato de que o Serviço Social como trabalho alcançou status de profissão graças ao 

empenho histórico dos assistentes sociais para, na arena da divisão social do trabalho, retirá-lo 

da condição de ocupação mecânica e voluntarista, para inseri-lo no âmbito intelectual do 
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trabalho em que ele aparece como área de conhecimento cuja complexidade requer pesquisas, 

teorias e processos de intervenção guiados pela ciência e não só pela política e a ética. E isso, 

como afirma Pereira (2004), não implica encarar o Serviço Social deslocado de suas 

determinações fundamentais. Pelo contrário, implica enfocá-lo em seu conjunto. 

Segundo essa percepção, não há dicotomia entre Serviço Social como trabalho e como 

profissão, até porque há concordância geral, muitas vezes implícita, de que o Serviço Social é 

uma profissão, embora o aprofundamento teórico desse reconhecimento venha sendo 

negligenciado. 

Também é importante destacar que, nesta pesquisa, quando se fala em prática 

profissional não se está reduzindo à mera atividade destituída de relação com a teoria - o que 

seria incoerente com a concepção deste estudo de ausência de dicotomia entre essas duas 

instâncias - assim como não se reduz a profissão à mera ocupação. Essas diferenciações, 

principalmente a última, dada a sua pouca tematização, serão oportunamente esclarecidas no 

corpo desta dissertação.  

Desse modo, o objetivo principal da pesquisa foi analisar o ser (o que é) e o fazer 

(como é feito) do Serviço Social na Suprema Corte do Brasil, no período de 1990 a 2004, 

considerando-o como trabalho e profissão de forma inter-relacionada.  

A pesquisa elegeu a seguinte questão de partida: Como o Serviço Social realizado no 

STF vem se configurando nesses últimos quatorze anos: trabalho, profissão ou trabalho e 

profissão? E que tipo de trabalho, profissão ou trabalho e profissão vem sendo feito no STF? 

Ao tomar-se a “questão de partida” como fio condutor da investigação, foram 

formuladas as seguintes questões derivadas, que contemplam os objetivos específicos da 

pesquisa: 

1. Que razões levaram o ministro presidente do STF, em 1990, a implantar a Seção de 

Assistência Social no STF, depois transformada em Serviço Social? 

2. Quais as competências da Seção de Serviço Social e as atribuições dos assistentes sociais 

no STF hoje?  

3. Como são as condições e as relações de trabalho dos assistentes sociais do STF? Como foi 

se modificando o “espaço” e as formas de trabalho dos profissionais ao longo dos 

quatorze anos de funcionamento da profissão? 

4. Houve possibilidades de autonomia do assistente social, como trabalhador assalariado e 

profissional de nível superior, em relação à organização e suas diretivas? Que fatores 
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facilitaram e/ou dificultaram tal autonomia? Qual a relação entre assalariamento e 

autonomia dos assistentes sociais nessa organização particular? 

5. Quais são os elementos definidores do Serviço Social como trabalho no STF: 

necessidades concretas, objeto e instrumentos de trabalho, atividades voltadas para um 

fim, produto final e condição de assalariamento do assistente social?  

6. Qual a matéria-prima do trabalho do Serviço Social na organização em estudo?  

7.  Quais os elementos definidores do Serviço Social como profissão no STF: competências 

e atribuições, estatuto teórico-prático, capacidades e habilidades profissionais, status 

profissional, poder e saber profissional, princípios éticos?  

8. Qual o significado e alcance do trabalho do assistente social para os usuários, tendo como 

referência suas demandas e necessidades sociais? 

9. O que difere o trabalho realizado pelos assistentes sociais do de outros profissionais, 

especialmente os da área de saúde, onde o Serviço Social se insere? Pode-se afirmar que 

tal diferença é o que caracteriza a particularidade do profissional de Serviço Social no 

STF? 

10. Que mudanças poderia haver no trabalho do assistente social no STF para que o projeto 

científico, ético e político da profissão se concretize e contribuía para maior demarcação 

da natureza pública da organização? 

11. De que forma a racionalidade formal e legal, a natureza pública e a finalidade social da 

organização repercutem na realização do Serviço Social como trabalho profissional no seu 

âmbito? 

12. A quem o assistente social serve na instituição? 

13. Há concordância por parte dos teóricos do Serviço Social de que existe uma polarização 

no seu enquadramento conceitual? Qual seria, exatamente, a dimensão trabalho e a 

dimensão profissão? O que se perde do ponto de vista teórico e prático em se deixar de 

lado uma destas categorias? Como essas indagações podem ser respondidas a partir do 

trabalho do assistente social do STF? 

 

Relacionado a estas questões, constituiu objeto da pesquisa o Serviço Social como 

trabalho e profissão numa organização do Poder Judiciário (o Supremo Tribunal Federal - 

STF), ressaltando-se as competências e atribuições profissionais no contexto das relações e 

condições de trabalho num espaço ocupacional dotado de natureza, racionalidade e 

finalidade pública e, portanto, não mercantil. 
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Explicitações Metodológicas 

 

Na sua realização, a pesquisa apoiou-se no método que permitiu a articulação entre 

estrutura e ação de sujeitos históricos na determinação e configuração do ser e do fazer do 

Serviço Social, bem como procedimentos analíticos que contemplaram ao mesmo tempo 

dados e indicadores qualitativos e quantitativos. Trata-se, portanto, de uma pesquisa que 

requereu, ao mesmo tempo, estudo de caso, centrado no STF, análise qualitativa de 

informações colhidas em fontes secundárias e primárias, abordagem etnográfica de fatos 

vivenciados pela pesquisadora, indicadores quantitativos complementares aos achados 

qualitativos e etnográficos, entrevistas semi-estruturadas e observação participante. Tudo isso 

com o intuito de cercar o problema da pesquisa em sua complexidade e relações. 

O uso do método histórico-estrutural ajudou a desvelar o nexo interno do fenômeno, 

suas leis e múltiplas determinações. Também ajudou a captar as contradições inerentes à 

realidade social onde se deu o estudo: a profissão Serviço Social numa Organização com 

natureza pública, racionalidade formal-legal e finalidade jurídica.  

Para tanto, fez-se necessária a definição de categorias teóricas e metodológicas tendo 

como parâmetro as aparentes polaridades presentes na concepção e no fazer profissional do 

assistente social, já referidas, bem como a hipótese que, recusando essas polaridades – com  

base no caso estudado - ressalta que: o Serviço Social no STF foi implantado para por em 

prática medidas integradoras de Assistência Social e de promoção de Saúde - submetendo-se, 

assim, às diretivas da Organização empregadora – mas, ao longo de quatorze anos, os 

assistentes sociais valeram-se de particularidades do Serviço Social como trabalho e 

profissão para contribuir com o alcance da finalidade social da Organização, a garantia de 

direitos e o atendimento das necessidades sociais de seus usuários.  

Implícita nessa contradição está o fato estrutural de que a organização estudada apesar 

de estar voltada para o interesse público, está também inserida no sistema do capital, 

conforme Mészáros (2003:102): “[...] um modo multifacetado de reprodução e controle 

sociometabólico que afeta profundamente cada aspecto da vida, desde o diretamente material 

e econômico até as relações culturais mais mediatas [...]”. Mas isso não anula a possibilidade 

de o assistente social valer-se de recursos profissionais e políticos para realizar o projeto 

profissional. 
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As categorias analíticas-chave do estudo foram: Serviço Social como trabalho e 

profissão e Poder judiciário como organização pública, isto é, com natureza, racionalidade e 

finalidades públicas.  

Assim conduziu-se a investigação, partindo-se do nível mais abstrato do objeto de 

estudo – seus conceitos, documentos e registros já sistematizados sobre o Serviço Social no 

STF até chegar a um grau de maior complexidade da realidade pesquisada. 

Outra dimensão da perspectiva metodológica considerada nesta investigação foi o 

reconhecimento do conteúdo dialético do ser. O ser é dialético. A realidade é dialética. Isso 

significou considerar que o tempo todo o objeto e sujeito interagem e as coisas se movem: 

“ [...] não há nada que seja definitivo, não há nada que seja estático; o mundo é, 

permanentemente, movimento”. (De Paula, 1992:22). 

Por essa razão é que a totalidade e a contradição foram as categorias metodológicas 

selecionadas para a investigação realizada. Assim, o método teria que dar conta do todo e 

acompanhar as sinuosidades e as descontinuidades do real, muito embora se saiba que 

apreender o todo é uma utopia. 

Com base nesse movimento, percorreu-se um caminho investigativo e analítico que 

considerou a compreensão da prática profissional e seus determinantes, bem como a dinâmica 

da organização como um todo. A presente pesquisa não poderia prescindir de considerar o 

cenário crítico provocado pela crise estrutural do capital, as conseqüentes mudanças no 

mundo do trabalho e no âmbito das profissões, bem como o impacto da flexibilização da 

produção e das relações de trabalho para o serviço público e para o servidor público. 

Também foi necessário atentar para as principais polêmicas do judiciário, entre elas a 

do seu controle externo e outras relacionadas à sua área de atuação, conforme análise de Faria 

(2001). 

A idéia de movimento e de totalidade dialética traz a noção do real que não pode ser 

compreendido isoladamente sem considerar as suas unidades contraditórias, as conexões que 

se contrapõem, caracterizando, assim, a outra categoria metodológica deste estudo: a 

contradição. Há que se ter uma razão astuciosa, lembrando Hegel, para compreender o mundo 

astucioso, contraditório, sinuoso e complicado. 

De Paula (1992: 32) afirma que “[...] cada disciplina constrói o seu tipo particular de 

mediações [...]” para compreender o mundo com estas características. Em vista disso, elegeu-

se as aproximações sucessivas e as mediações para problematizar o objeto de estudo, partindo 

da sua dimensão abstrata até chegar-se à dimensão mais complexa. 
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Seguindo os princípios da dialética materialista histórica, utilizaram-se os métodos: da 

investigação e o da exposição. 

No método da investigação foram valorizadas fontes primárias e secundárias de 

informações que ajudaram a compreender o objeto do estudo desta pesquisa.  

Nas fontes primárias, foi usada a técnica de entrevista semi-estruturada, pois, em geral, 

“[...] ela parte de questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses, que interessam à 

pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo campo de interrogativas, fruto de novas 

hipóteses que vão surgindo à medida que se recebe a resposta [...]”do entrevistado. (Triviños, 

1987: 146). 

Para os objetivos da pesquisa, realizaram-se quatorze entrevistas que foram agrupadas 

em quatro grupos: 

 

• Três Chefias: Ministro que implantou o Serviço Social em 1990, um 

diretor de Secretaria e um dos chefes imediatos do Serviço Social.  

• Dois Assistentes Sociais: um que trabalhou na Seção de 1992 a 1995 e a 

que trabalha na Seção desde 2000. 

• Sete Usuários6 dos serviços e programas realizados pelo Serviço Social 

que estão em atendimento ou que já utilizaram algum serviço da Seção.  

• Dois Assistentes Sociais que possuem produção acadêmica relacionada 

ao objeto da pesquisa. 

 

Para a seleção dos usuários, utilizou-se a referência da amostra não-probabilística típica, 

caracterizada por Laville & Dionne (1999: 170) como amostra formada em função da escolha 

do pesquisador: “[...] o pesquisador seleciona casos julgados exemplares ou típicos da 

população-alvo ou de uma parte desta”.  

Os critérios que guiaram a seleção dos usuários entrevistados foram: 

 

1. Participação nos atendimentos sociais e/ou programas coordenados pelo Serviço 

Social; 

                                                 
6 A denominação usuários foi utilizada nesta dissertação para se referir às pessoas que utilizam os serviços 
prestados pela Seção de Serviço Social no STF, quais sejam: ministros, servidores e seus dependentes; 
pensionistas, empregados terceirizados; adolescentes trabalhadores e estagiários. 
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2. Ter apresentado demandas relacionadas a uma das três frentes de trabalho da 

Seção de Serviço Social: promoção de saúde e bem-estar, qualificação das relações de 

trabalho e assessoria às ações socieducativas promovidas pelo STF; 

3. Diferentes vínculos de trabalho; 

4. Diferentes níveis de instrução; 

5. Usuários atendidos pelas Assistentes Sociais da Seção; 

6. Diferentes faixas etárias; 

7. Servidores da área-meio e da área-fim; 

8. Servidores nos cargos de analista judiciário (nível superior) e de técnico judiciário 

(nível médio).  

 

Os roteiros de entrevistas com os seus respectivos objetivos constam no Apêndice A 

da dissertação.  

Ainda como técnica de coleta de informações primárias, empregou-se a técnica da 

observação participante.  

Como parte do método de investigação, utilizou-se a etnografia que Giddens (2004: 

648) define como o “[...] estudo das pessoas e grupos em primeira mão num determinado 

período de tempo, utilizando a observação participante ou entrevistas para entender o 

comportamento social”.  

O registro etnográfico sobre a história do Serviço Social no STF a partir das vivências 

da pesquisadora e dos documentos da Seção de Serviço Social foi inicialmente realizado 

como se estivesse fazendo um registro em um diário, e somente após foram feitas 

reelaborações atendendo-se às exigências acadêmicas, preservando-se o sigilo das 

informações e realizando sínteses. 

Foram utilizadas, também, fontes secundárias de informação como: material 

bibliográfico sobre o objeto da pesquisa, a fim de se conhecer a concepção de Serviço Social 

de outros autores, se pesquisar outras produções sobre a categoria profissão e se aprofundar as 

categorias relacionadas à natureza, racionalidade e finalidade públicas da organização em 

estudo.  

Ainda como fonte secundária de informação, foram utilizados documentos para 

compreensão da legislação relacionada à pesquisa, que se encontram nas referências 

bibliográficas. 
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Já o método de exposição guiou a organização dos dados de forma rigorosa e por meio 

dos princípios da dialética, possibilitando as várias conexões que dão sentido ao real. 

Como procedimentos metodológicos, optou-se pela abordagem qualitativa, sem, no 

entanto, dispensar dados quantitativos. Uma das razões dessa escolha deve-se ao fato de a 

pesquisa qualitativa privilegiar a “[...] prática e o propósito transformador do conhecimento 

que se adquire da realidade que se procura desvendar em seus aspectos essenciais e acidentais 

[...]” (Triviños, 1987: 125). 

No contexto do método e dos procedimentos de análise, escolheu-se o estudo de caso, 

por se tratar de um tipo de pesquisa cujo objeto é uma unidade específica, que se examina em 

profundidade, conforme Triviños (1987:133). Nesta pesquisa, a unidade de análise foi o 

trabalho profissional do Serviço Social na Suprema Corte do Brasil. 

É importante ressaltar que o Serviço Social no STF é destinado a atender ministros, 

servidores e seus familiares. E que, diferente do que ocorre nos Tribunais de Justiça, não 

atende ao público externo. É considerado uma “atividade-meio” na organização, pois subsidia 

a concretização da “atividade-fim”, que é a prestação de serviços jurisdicionais à sociedade. 

Para fins do estudo de caso, foi delimitada a Seção de Serviço Social, inserida na 

Coordenadoria de Medicina do Trabalho, Assistência Psicológica e Serviço Social, e 

subordinada à Secretaria de Serviços Integrados de Saúde (SIS) do Supremo Tribunal Federal.  

Com esse estudo, portanto, buscou-se analisar o exercício do Serviço Social num 

particular espaço socioocupacional e num determinado momento histórico para daí tirar 

ilações teórico-práticas que sirvam de subsídios à intensificação de um debate que ainda se 

mantém incipiente. 

No primeiro capítulo, discorre-se sobre os estudos realizados em categorias analíticas: 

Serviço Social como trabalho e profissão e Poder Judiciário como organização pública: 

natureza, racionalidade e finalidade. 

No segundo capítulo, apresenta-se o Serviço Social no STF desde sua criação até o 

ano de 2004, explicitando a história da profissão nesta Organização e destacando os fatos 

mais importantes para a construção desta história. 

No terceiro capítulo, analisam-se as entrevistas e as informações retiradas das 

publicações pesquisadas acerca do objeto deste estudo. 

Por fim, apresentam-se as principais conclusões desta dissertação, a exposição de 

outros aspectos que mereceriam ser estudados em pesquisas futuras e um post-scriptum. 
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CAPÍTULO I 

 
 

 

REFERENCIAL TEÓRICO E DISCUSSÃO DAS CATEGORIAS 

ANALÍTICAS 

 
 
 

1. SERVIÇO SOCIAL COMO TRABALHO E PROFISSÃO 

 

O tema proposto conduz necessariamente a uma discussão sobre concepções de 

Serviço Social no Brasil que, após a aprovação das Diretrizes Curriculares, parece ter 

originado duas vertentes. Uma entende o Serviço Social como profissão que detém um 

determinado saber, necessita de capacidades e habilidades e enfoca o exercício profissional 

como prática. A outra define o Serviço Social como uma especialização do trabalho coletivo, 

situado na divisão sócio-técnica do trabalho. O exercício profissional é inserido em processos 

de trabalho, sendo que a prática é um componente deste processo, ao lado da matéria-

prima/objeto e dos instrumentos de trabalho. 

Sabe-se que esse é um tema polêmico para a intelectualidade da profissão. Todavia, 

ele se tornou hegemônico desde a aprovação das já citadas Diretrizes Curriculares e, por isso, 

deve ser enfrentado, a começar pelo conhecimento do conteúdo dessas diretrizes. 

 

1.1  Situando as Diretrizes Curriculares 

 

Os pressupostos básicos das novas Diretrizes Curriculares definem o Serviço Social 

como uma profissão situada no conjunto das relações de produção e reprodução da vida 

social, com caráter interventivo. O Assistente Social é considerado um sujeito que intervém 

no âmbito da questão social e esta é considerada a matéria-prima do Serviço Social. Outro 

eixo central das Diretrizes Curriculares é a caracterização da prática profissional como 

trabalho inscrito em um processo de trabalho, conforme descreve Koike (1999). 

A referida autora esclarece que tais pressupostos representam o divisor de águas 

entre o atual projeto de formação profissional e o currículo de 1982. O elemento de 

continuidade entre ambos, afirma, é ter como referência à adoção da Teoria Social Crítica, a 
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qual preconiza a totalidade social como categoria fundamental que permite apreender a 

realidade em suas dimensões de universalidade, particularidade e singularidade.  

As Diretrizes Gerais para o Curso de Serviço Social são resultado de um amplo debate 

no período de 1994 a 1996 promovido pela Associação Brasileira de Ensino de Serviço Social 

-ABESS7 e Centro de Documentação e Pesquisa em Políticas Sociais e Serviço Social - 

CEDEPSS com as Unidades de Ensino de Serviço Social do país que contou com o apoio do 

Conselho Federal de Serviço Social (CFESS), Conselhos Regionais (CRESS) e Executiva 

Nacional dos Estudantes de Serviço Social (ENESSO)8.  

Tais diretrizes representam a busca de novos significados da formação profissional, 

exigidos pelas transformações sociais contemporâneas e pela necessidade de um novo perfil 

profissional. Essas exigências se inserem no contexto capitalista de reestruturação produtiva, 

globalização econômica e ofensiva neoliberal, que trouxe fortes mudanças no mundo do 

trabalho e na vida dos trabalhadores, especialmente na década de 1990, conforme estudos 

realizados por Mota e Amaral (1998), Antunes (1999) e Netto (1999). 

A nova lógica curricular concebe o projeto de formação profissional com base em 

conhecimentos indissociáveis, que se traduzem em três núcleos de fundamentação: o núcleo 

de fundamentos teórico-metodológicos da vida social; o núcleo de fundamentos da 

particularidade da formação sócio-histórica da sociedade brasileira; e o núcleo de 

fundamentos do trabalho profissional9. 

A reforma curricular anterior datava de 1979/1982 e buscava romper com a divisão 

do Serviço Social em Serviço Social de Casos, de Grupo e de Comunidade, tendo como eixos 

centrais a teoria, a metodologia e a história do Serviço Social. Sua ênfase era nos movimentos 

sociais e na luta de classes. Houve avanços, como avalia Faleiros (2000), uma vez que o 

conceito de práxis, trazido pelo movimento profissional da época, implicou ruptura com a 

                                                 
7 A mudança para ABEPSS – Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social só ocorreu em 1999. 
 
8 Iamamoto (2001) esclarece que na Oficina Nacional da ABESS foi apreciada a proposta de currículo mínimo 
para o Curso de Serviço Social e aprovada em assembléia geral da entidade, em novembro de 1996, ambas 
realizadas no Rio de Janeiro. Em 20/12/96 foi promulgada a Lei 9394 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional que não mencionou currículos mínimos e que prevê o estabelecimento de diretrizes gerais para o 
Curso.  
 
9 A ABESS/CEDEPSS elaborou documento para subsidiar as discussões sobre a revisão curricular que foi 
apresentado na XXIX Convenção Nacional da ABESS, realizada em Recife-PE, em novembro de 1995. Este 
documento traz uma análise do projeto curricular de 1982 e proposta para o projeto de formação profissional. 
(ABESS/CEDEPSS, 1996:143). 
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visão adaptativa e clínica e o conceito de dialética provocou ruptura com a visão empiricista e 

pragmática.  

 

1.2 Serviço Social como Trabalho 

 

A referência mestra da concepção de Serviço Social como trabalho é apoiada na 

perspectiva teórico-metodológica de Marx, como será visto a seguir. 

 

1.2.1 A Concepção de Trabalho para Marx 

 

Marx desenvolveu sua concepção de trabalho na obra O Capital (1867/1968). Para 

ele, o trabalho é um processo e se constitui na relação que o homem estabelece com a 

natureza, sendo um atributo exclusivamente humano, diferenciando-se, portanto, da atividade 

animal. Marx (1982: 202) afirma que, antes de tudo, 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” . 

Nesse processo de intercâmbio, o trabalhador, com suas energias físico-musculares e 

mentais, transforma a matéria, modifica a natureza e transforma a si mesmo, “[...] atuando 

assim sobre a natureza externa e modificando-a, ao mesmo tempo que modifica sua própria 

natureza. Desenvolve as potencialidades nela adormecidas e submete ao seu domínio o jogo 

das forças naturais” (ibidem: 202). 

Marx ressalta que o trabalho não se identifica com forças instintivas, animais, pois 

pressupõe ação exclusivamente humana e explica que, embora uma aranha execute operações 

semelhantes às do tecelão e a abelha supere o arquiteto ao construir sua colméia, acentua que 

o que faz a diferença entre a atividade humana e a atividade animal é a intencionalidade. O 

homem por ser dotado de consciência, pensa, planeja, desenha, projeta o produto final do seu 

trabalho, antes mesmo de ele ser concretizado. Por esta razão tornou-se célebre a frase de 

Marx: “[...] o que distingue o pior arquiteto da melhor abelha é que ele figura na mente sua 

construção antes de transformá-la em realidade” (ibidem: 202). 

Para Marx, o trabalho é um processo no qual as pessoas atuam sobre a natureza, 

transformando seus recursos naturais em formas úteis para a sua vida. Nesse processo, ele 

transforma também a si mesmo, atribuindo um significado ao seu próprio trabalho. Os quatro 

elementos que compõem o processo de trabalho, para Marx, são: 
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a) uma necessidade concreta que impulsiona o homem ao trabalho. 

b) a atividade adequada a um fim, ou seja, o atendimento da necessidade. 

c) o objeto do trabalho, isto é, a matéria-prima a que se aplica o trabalho, a qual pode 

ser em estado natural (a terra, ou matérias resultantes de processos de trabalhos 

anteriores) ou não (a madeira utilizada para construção de uma casa, a qual já passou 

por um processo de trabalho anterior ao tornar-se madeira). 

d) os meios de trabalho utilizados pelo trabalhador, tais como: força animal, 

mecânica, elétrica, hidráulica, eletrônica e o próprio conhecimento científico. É 

importante ressaltar, que o homem é o único ser que constroe os seus instrumentais de 

trabalho. 

 

Para Marx, o processo de trabalho é voltado para a produção de valores de uso, que 

satisfaçam as necessidades humanas, independente das formas sociais que assumam e das 

relações de produção. Diz-se que seu resultado é qualitativo, referente à utilidade do produto 

do trabalho, assumindo a forma de um trabalho concreto10.  

Contudo, do ponto de vista do produto do processo de produção, esse trabalho 

assume um significado quantitativo e supõe um modo definido de relações de produção que 

determinam as condições sociais, nas quais se realiza. No modo capitalista de produção de 

mercadorias o homem vende sua força de trabalho e o processo de trabalho passa a voltar-se 

não mais para a produção de utilidades e valores de uso, mas para a produção de valores de 

troca, visando acumular mais-valia. Aqui temos o trabalho abstrato,11 no qual produtos de 

processos de trabalhos anteriores entram nele como meios de produção. Por isso, o produto 

não é só resultado; é condição do processo de trabalho.  

Marx define o “fetiche da mercadoria” como o modo pelo qual se apresentam as 

relações de produção na sociedade capitalista, como relações de troca de produtos do trabalho, 

mediados pelo mercado, e não como relações sociais entre produtores diretos. 

                                                 
10 Antunes (1995:76-79) assim fala do trabalho concreto: “[...] é aquele que produz valores de uso e por meio 
dele tem-se o caráter útil do trabalho, relação de intercâmbio entre os homens e a natureza, condição para a 
produção de coisas socialmente úteis e necessárias. Lembra, ainda, que Marx denominou esta dimensão do 
trabalho de work” . 
 
11 Antunes (1995: 76-79) ressalta que o trabalho abstrato é responsável pela criação de valores de troca das 
mercadorias produzidas pelo homem e que são resultado da sua atividade (manual e/ou intelectual) em interação 
com os meios de produção. O autor destaca, ainda, que Marx denominou de labour, ao trabalho abstrato, o qual 
converteu-se em sinônimo de trabalho alienado. 
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O processo de trabalho capitalista é essencialmente processo de produção de mais-

valia e não apenas de mercadorias. E a força de trabalho torna-se uma mercadoria, que assume 

um valor junto com os meios de produção. A mais-valia12 resulta do fato de a força de 

trabalho produzir mais produtos do que recebe como salário, ou seja, é resultado do sobre-

trabalho não pago e do sobre-valor da mercadoria. 

Apresenta-se, a seguir, como essa concepção marxiana serviu de paradigma para a 

construção da vertente que concebe o Serviço Social como trabalho.  

 

1.2.2 O Serviço Social como trabalho e a inserção do assistente social 

em processos de trabalho 

 

A concepção de Serviço Social como trabalho retoma uma análise da profissão 

inaugurada no início da década de 1980, com a publicação do livro de Iamamoto e Carvalho, 

Relações Sociais e Serviço Social no Brasil (1982). À época, os autores conceituavam o 

Serviço Social como uma especialização do trabalho coletivo, inscrito na divisão social e 

técnica do trabalho, destacando o caráter contraditório do exercício profissional, que se realiza 

no âmbito de interesses e necessidades de classes sociais distintas e antagônicas. 

Esses autores situaram o significado social da profissão nos processos de produção e 

reprodução das relações sociais, particularizando a função do Serviço Social na reprodução da 

força de trabalho e no campo político-ideológico, no âmbito da reprodução do controle social, 

da ideologia dominante e das lutas e contradições sociais. 

Iamamoto (2001: 57) destaca os dois elementos das Diretrizes Curriculares que, 

segundo ela, representam uma ruptura com a concepção predominante nos anos 1980. O 

primeiro é considerar “[...] a questão social como base de fundação sócio-histórica do Serviço 

Social” e, o segundo, é “apreender a ‘prática profissional’ como trabalho e o exercício 

profissional inscrito em um processo de trabalho [...]”. 

Para decifrar a profissão, a autora afirma que é necessário aprendê-la sob um duplo 

ângulo. Em primeiro lugar, “[...] aborda o Serviço Social como uma profissão (destaque 

nosso) socialmente determinada na história da sociedade brasileira” (Iamamoto, 2001: 57). 

Portanto, a autora não nega o caráter de profissão do Serviço Social, mas não o trabalha. Em 

                                                 
12 A mais-valia se divide em absoluta e relativa. A absoluta realiza-se com o prolongamento da jornada de 
trabalho além do ponto em que o trabalhador produz para garantir sua subsistência, com a apropriação pelo 
capital do trabalho excedente. A relativa realiza-se com o prolongamento do tempo de trabalho, mas não 
utilizando a força de trabalho vivo na produção do excedente, mas sim o trabalho morto, a máquina. De maneira 
que, o uso da tecnologia permite produzir em menos tempo o equivalente ao salário. (Granemann, 1999). 
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segundo lugar, “[...] analisa como o Serviço Social se formou e se desenvolveu no marco das 

forças societárias, como uma especialização do trabalho na sociedade”. Entende-se que, para 

Iamamoto, há duas formas diferentes de abordar o exercício profissional: 

1. Como “prática profissional” - o que o assistente social faz, suas atividades. Nesse 

enfoque, ressalta a autora, corre-se o risco de considerar a prática isolada dos seus 

condicionantes internos ou externos. Os primeiros condicionantes referem-se às 

“competências” do profissional, como, por exemplo, a competência de acionar 

estratégias e técnicas; a capacidade de leitura da realidade conjuntural; a habilidade no 

trato das relações humanas; a convivência numa equipe interprofissional. Os segundos 

dizem respeito àqueles fatores que não dependem exclusivamente do profissional, 

como as relações de poder institucional; os recursos colocados à disposição do 

trabalho profissional pela instituição ou empresa que contrata o assistente social; as 

políticas sociais específicas; os objetivos e demandas da instituição empregadora e a 

realidade social da população usuária dos serviços prestados.  

2. Como “trabalho” profissional, partícipe de processos de trabalho que se organizam 

conforme exigências econômicas e sociopolíticas do processo de acumulação, 

moldando-se em razão das condições e relações sociais específicas em que se realiza, 

as quais não são idênticas em todos os contextos em que se desenvolve a profissão. 

Neste enfoque, a prática corresponde a um dos componentes do processo de trabalho, 

que é o próprio trabalho ao lado do objeto e dos meios de trabalho. 

 

Tais elementos existem em qualquer processo de trabalho e em qualquer sociedade 

em determinadas condições e relações sociais. Para a autora, a referência é a sociedade 

capitalista, em que os processos de trabalho não se dissociam dos processos de produção de 

valor e de mais-valia e/ou de sua distribuição. 

Assim, o que muda para a autora, ao se transitar do foco na prática profissional para 

o dos processos de trabalho, é o que se tratará a seguir. 

Para Iamamoto, o foco na prática profissional supõe que o assistente social dispõe de 

autonomia para direcionar seu exercício profissional, quando na prática isso não acontece. 

Menciona que uma das razões desse não acontecimento é explicada pela sua condição de 

trabalhador assalariado que tem limites e independência relativa na definição de prioridades e 

formas de execução do seu trabalho. Essa condição de assalariamento é que caracteriza a 
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força de trabalho qualificada do assistente social como uma mercadoria, que assume um valor 

na relação de compra e venda em troca de salário. 

Já o foco nos processos de trabalho percebe o trabalho do assistente social situado no 

campo político-ideológico, requerendo dos profissionais funções de controle social e 

reprodução da ideologia dominante. Iamamoto (ibidem) observa que o campo de trabalho do 

assistente social é atravessado por tensões e interesses de classes e esse fato abre a 

possibilidade de neutralizar a alienação da atividade para o sujeito que a realiza - embora não 

elimine a existência de processos de alienação que envolve o trabalho assalariado.  

A autora entende que a focalização do exercício profissional em processos de 

trabalho daria maior valor ao acompanhamento dos processos sociais e à pesquisa da 

realidade social, que passariam a ser encarados como componentes indissociáveis do 

exercício profissional, e não como atividades “complementares”, que podem ser 

eventualmente realizadas quando se dispõe de tempo e condições favoráveis.  

Entretanto, esses argumentos dão ensejo a que se levantem as seguintes perguntas: 

será que para considerar tais componentes é preciso enquadrar o exercício profissional em 

processos de trabalho? Será que uma prática profissional com embasamento teórico que se 

ponha a ser práxis não daria o devido valor a esses aspectos? 

Uma outra observação da autora acerca da nova concepção do Serviço Social é que o 

processo de trabalho em que se insere o assistente social, não é por ele organizado e nem é 

exclusivamente um processo de trabalho do assistente social: “[...] É função do empregador 

organizar e atribuir unidade ao processo de trabalho na sua totalidade, articulando e 

distribuindo as múltiplas funções e especializações requeridas pela divisão social e técnica do 

trabalho entre o conjunto dos assalariados”(Iamamoto, 2001:107). 

Na prática, o que se vê é que o Serviço Social não é sempre assim. Concorda-se que 

o empregador tem poder para determinar as condições e a organização do trabalho, mas 

também o profissional por meio de seus conhecimentos e habilidades, de seu saber e de seu 

fazer particular, além de outros elementos, interfere no processo do trabalho. 

Acredita-se que pode haver uma margem de negociação entre o que está prescrito 

como atribuição do assistente social, e como competência de seu setor de trabalho, e o que o 

profissional realiza na prática. Não raro, o profissional vai além do que lhe é estabelecido. 

Talvez esta possa ser uma das dimensões de sua autonomia, ainda que relativa.  
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Outra situação é a do profissional autônomo, que também tem restrições capitalistas, 

mas que não está condicionado a uma determinada organização de trabalho prescrita. Será que 

tal profissional teria mais autonomia no exercício de suas funções? 

Entende-se que tanto a situação do profissional autônomo como a do profissional 

assalariado estão condicionadas tanto pelo princípio da rentabilidade econômica quanto pelo 

imperativo das necessidades sociais em um mesmo modo de produção - parafraseando Pereira 

(1996) ao se referir ao caráter contraditório da política social. 

Mas, por que o destaque da categoria trabalho? 

Iamamoto (2001:61) ressalta que a eleição da categoria trabalho não é aleatória, pois o 

trabalho é “[...] um elemento constitutivo do ser social, que o distingue como tal e, portanto, 

dispõe de uma centralidade na vida dos homens [...]”. 

Relembrando o conceito de processo de trabalho tratado por Marx em O Capital, 

tem-se como primeiro elemento a matéria-prima que, para a autora, no Serviço Social é a “[...] 

questão social em suas múltiplas manifestações - saúde da mulher, relações de gênero, 

pobreza, habitação popular, urbanização de favelas etc” (ibidem:100). Tais manifestações da 

questão social é que delimitam o campo do trabalho do assistente social.  

Essa é outra polêmica entre os profissionais de Serviço Social, também demarcada 

pelas Diretrizes Curriculares. É inegável, conforme afirma Pereira (2003), a importância da 

questão social como categoria central das Diretrizes Curriculares, pois expressa a idéia de 

contradição, de dialética, de relação, embora venha sendo mal compreendida. 

A questão social para Iamamoto (2001) é analisada como parte constitutiva das 

relações sociais capitalistas. É compreendida como expressão ampliada das desigualdades 

sociais, engendradas na sociedade capitalista, sem intermediação do Estado. Sua gênese é 

regida pela Lei Geral da Acumulação Capitalista e realiza-se historicamente sob um duplo 

movimento: o crescimento da força de trabalho é impulsionado pelas mesmas causas da força 

expansiva do capital.  

Reconhece que foram as lutas sociais que levaram a questão social para esfera 

pública, exigindo a interferência do Estado para o reconhecimento e legalização de direitos e 

deveres dos sujeitos sociais envolvidos. Chama atenção para armadilhas que podem envolver 

a análise da questão social desconectada de sua gênese, a saber: risco de fragmentação das 

questões sociais, atribuindo-se aos indivíduos as responsabilidades por suas dificuldades. Ou 

seja, neste enfoque predomina a ótica de análise sobre “problemas sociais”, que perde a 

dimensão do coletivo e isenta a sociedade de classes da responsabilidade na reprodução das 
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desigualdades sociais. Um outro risco é que a questão social pode tornar-se esvaziada de suas 

particularidades locais e culturais ao se desconsiderar suas expressões específicas, 

relacionadas ao movimento e riqueza da vida. 

Para Iamamoto (ibidem: 18), ocorre atualmente uma renovação da velha questão 

social, inscrita na própria natureza das relações sociais capitalistas, sob outras roupagens e 

novas condições sócio-históricas de sua produção/reprodução na sociedade contemporânea. 

Sendo assim, afirma que “[...] as bases históricas estão relacionadas a um contexto de 

globalização da produção e dos mercados, da política e da cultura, sob a égide do capital 

financeiro, acompanhado de lutas surdas e abertas, desiguais” . 

A análise realizada por Pereira (2001) sobre a “questão social”, especificamente 

sobre a chamada “nova questão social”, evidencia algumas interrogações, começando com o 

próprio substantivo “questão” que traz a idéia de interrogação, de não concordância com algo 

posto, de algo problematizado. 

Pereira apresenta seu questionamento quanto à propriedade do termo “questão” para 

“[...] designar problemas e necessidades atuais, que, apesar de dramáticos e globais, e de 

produzirem efeitos nefastos sobre a humanidade, se impõem sem problematizações de peso e, 

portanto, sem enfrentamento à altura por parte de forças sociais estratégicas [...]” (ibidem: 

51). 

Considera que a questão social sempre é uma relação entre estrutura e sujeitos e que, 

o que é problematizado por atores estratégicos são necessidades sociais, como foi o 

pauperismo das massas trabalhadoras do século XIX. “[...] Por esta perspectiva, a questão 

social constitui um estágio mais avançado, conflituoso e consciente do movimento de reação 

das classes subalternas à dominação social capitalista, e o que mais claramente exige 

definições políticas dos atores em presença” (ibidem: 60). 

Para a autora, questão social “[...] não é sinônimo da contradição entre capital e 

trabalho e entre forças produtivas e relações de produção - que geram desigualdades, pobreza, 

desemprego e necessidades sociais - mas, de embate político, determinado por essas 

contradições” (ibidem: 54). 

Concorda-se com Pereira quando diz que, ao não se considerar a questão social 

como matéria-prima da prática profissional, não se nega a existência de problemas “[...] 

agudizados pela economia global e pela hegemonia do liberalismo de mercado” (ibidem: 53); 

problemas estes que produzem impactos negativos para a humanidade, mas “[...] por não 

terem sido alvo de correlações de forças estratégicas, a ponto de abalarem a hegemonia da 
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ordem dominante e permitirem a imposição de um projeto contra-hegemônico, eles ainda não 

foram decisivamente problematizados e transformados em questões explícitas” (ibidem).  

Entende-se que uma das contribuições da reflexão de Pereira (2001) é pensar que o 

que faz um problema se transformar em questão é a sua passagem do plano econômico social 

para o político por meio da ação consciente dos sujeitos. É como diz Arendt (1990: 50): Para 

superar a pobreza “[...] é necessário traduzir condições econômicas em fatores políticos e 

explicá-los em termos políticos”. 

Pereira (2001: 54) também discorda do adjetivo nova, “[...] pelo fato de ela 

basicamente referir-se às manifestações contemporâneas de problemas que são engendrados 

pelas contradições fundamentais já referidas e de propugnar métodos de gestão social cuja 

principal novidade é a de serem diferentes dos adotados pelo Welfare State keynesiano”. 

Acredita sim, que se está diante de uma nova conjuntura.  

E o seu ceticismo quanto a tal adjetivo levanta uma questão instigadora para se 

pensar o próprio objeto desta pesquisa: 

“Não seriam os problemas atuais um ponto de partida ou precondições 
constituintes da explicitação da questão social, explicitação essa que iria 
desnudar as contradições fundamentais do sistema capitalista? E a 
transformação desses problemas em questão, não seria uma importante tarefa 
dos setores progressistas, incluindo as profissões (destaque nosso)- uma 
tarefa talvez mais urgente e complexa do que procurar encontrar respostas 
técnicas para os males causados por eles?” (ibidem: 57). 

Concorda-se com Pereira (ibidem) que essa é sim tarefa das profissões 

comprometidas com o interesse público e que o Serviço Social brasileiro é uma das poucas 

profissões afeitas a abraçar essa tarefa.  

Também se percebe, como segue afirmando a autora que, para muitos de nós 

assistentes sociais a questão social não está clara. Corre-se o risco de tomá-la como um fato 

inespecífico, caindo-se no relativismo, ou de pensá-la como um fenômeno espontâneo, 

desprovido de protagonismo político. 

O que Pereira (ibidem) propõe são questões que voltam como desafios teóricos para 

a profissão de Serviço Social, exigindo que se descubra qual a contribuição desta profissão 

para transformar problemas sociais - muitos deles naturalizados - em questão política e como 

deve participar de seu questionamento. Entende-se que a presente pesquisa busca 

problematizar a prática profissional e, assim, enfrentar os desafios epistemológicos postos 

para a profissão nesta área de atuação. 
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Ainda sobre os elementos do processo de trabalho propostos por Marx e tratados por 

Iamamoto (2001), tem-se como segundo elemento os instrumentos de trabalho. A autora 

destaca como um dos instrumentos básicos a linguagem utilizada pelo profissional para fazer 

a leitura da realidade, para estabelecer os vínculos sociais e para acompanhar os processos 

sociais. Ela ressalta ainda o conhecimento como um meio de decifrar a realidade e clarear a 

condução do trabalho a ser realizado.  

Todavia, entende-se que uma prática que se propõe, de início, ser pensada e crítica, 

terá sempre um conhecimento que a fundamente, seja o conhecimento da realidade mais 

ampla nos seus aspectos econômicos, políticos, sociais, culturais, seja o conhecimento do 

usuário, nas suas várias dimensões; ou ainda, o conhecimento da dinâmica institucional ou da 

dinâmica do movimento social.  

Como um último aspecto sobre os instrumentos de trabalho, a autora assinala que, 

embora regulamentado como uma profissão liberal na sociedade, o Serviço Social não se 

realiza como tal. Isso significa que o assistente social não detém todos os meios necessários - 

financeiros, técnicos e humanos, para a efetivação do exercício profissional autônomo. Ele 

depende das entidades empregadoras para fornecer parte dos meios necessários ao exercício 

profissional. Esta situação caracteriza-o como trabalhador assalariado e o enquadra na relação 

de compra e venda da força de trabalho. Tal situação também demonstra a autonomia relativa 

na efetivação de seu trabalho, uma vez que o profissional depende, para a organização da sua 

atividade (prática), do Estado, das empresas ou das organizações não-governamentais.  

É por essa razão que a autora argumenta que a instituição, como entidade 

empregadora, não é um condicionante a mais do trabalho do assistente social. Ela organiza o 

processo de trabalho do qual ele participa, embora, como já se ressaltou anteriormente, esta 

organização não seja tão soberana assim.  

A autora ressalta que o assistente social não realiza seu trabalho isoladamente, mas, 

sim, ao lado de outros trabalhadores. É por isso que se estabelece a idéia de trabalhador 

coletivo e trabalho combinado.  

Como terceiro elemento do processo de trabalho, Iamamoto descreve o trabalho 

vivo, a força de trabalho em ação. Para ela, a força de trabalho é a única mercadoria que, ao 

ser aliada aos meios de produção e às matérias primas, cria um valor superior ao que custou, 

seu valor de troca ou salário. Torna-se fonte de mais-valia. Assim, afirma que nas empresas 

capitalistas “[...] o profissional atua diretamente com o trabalhador ou com a reprodução da 

força de trabalho”. Questiona-se, no entanto, se não seria com ambos que o profissional 



37 
 

atuaria? Segue a autora explicitando que na esfera da prestação de serviços públicos a 

distribuição de “[...] mais-valia social é metamorfoseada em ‘fundo público’” (ibidem: 102-

103). 

Sem entrar no mérito do raciocínio que conduz ao “fundo público”, entende-se que, 

na primeira situação a produtividade está submetida à lógica do capital, porém, na segunda 

situação, os serviços produzidos estão submetidos a uma lógica pública, comprometida com 

os fins correspondentes.  

Ressalta, ainda, a autora que a atividade humana é exercida por sujeitos de classes e 

reconhece, assim como Faleiros (2000), que esses sujeitos são portadores de uma bagagem 

teórica e técnica, de valores ético-sociais, além de herança cultural.  

Dá ênfase, ademais, a um perfil do Serviço Social que evidencia mais as 

características e ideologias dos profissionais do que as habilidades e as capacidades 

necessárias para o desenvolvimento dessa profissão.  

Iamamoto afirma que o Serviço Social é uma profissão atravessada por relações de 

gênero, com uma composição social predominantemente feminina. Destaca os traços de 

subalternidade que a profissão carrega, explicados em parte pelo próprio recorte de gênero, e 

observa comportamentos messiânicos e voluntaristas neste perfil profissional, associando-os a 

uma forte marca da tradição católica oriunda das origens da profissão.  

Sobre o produto do trabalho do assistente social, ou os resultados dos processos de 

trabalho em que participa, a autora explica que do ponto de vista da qualidade, o Serviço 

Social em uma empresa produz treinamentos, realiza programas de aposentadoria, viabiliza 

benefícios assistenciais e previdenciários, presta serviços de saúde, faz prevenção de acidentes 

de trabalho etc. E do ponto de vista quantitativo, o Serviço Social interfere na reprodução da 

força de trabalho por meio dos serviços sociais previstos em programas a partir dos quais o 

profissional trabalha. 

Assim, nessa concepção, o assistente social não produz diretamente riqueza - valor e 

mais-valia -, mas é um profissional que é parte de um trabalho coletivo, fruto de uma 

combinação de trabalhos especializados na produção, de uma divisão técnica do trabalho. A 

autora ressalta que se o trabalho do assistente social “[...] não tivesse alguma função a 

desempenhar no processo de produção, na óptica dos interesses capitalistas, não seria 

contratado pelo empresariado” (Iamamoto, 2001:70). 

É assinalado, ainda, que há diferença no significado do trabalho do assistente social 

na órbita do Estado, no campo da prestação de serviços sociais: 
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“[...] pois aí não existe criação capitalista de valor e mais-valia, visto que o 
Estado não cria riquezas ao atuar no campo das políticas sociais públicas. O 
Estado recolhe parte da riqueza social sob forma de tributos e outras 
contribuições que formam o fundo público e redistribui parcela dessa mais-
valia social por meio das políticas sociais” (ibidem).  

Não há dúvidas de que a produção teórica de Iamamoto trouxe contribuições 

significativas para explicar, fundamentar e recriar o Serviço Social numa perspectiva mais 

crítica do exercício profissional, privilegiando uma visão de totalidade da realidade social 

complexa e contraditória. Todavia, o esforço teórico desta dissertação é no sentido de 

compreender também as críticas que advêm dessa posição. Nesse sentido, a seguir 

apresentam-se três autores pesquisados que se contrapõem à visão de Serviço Social como 

trabalho.  

 

1.3 Críticas à concepção de Serviço Social como Trabalho 

 

1.3.1 Os Argumentos de Faleiros 

 

Faleiros (2000: 164) avalia como reducionista a forma como é tratada a intervenção 

profissional na Reforma Curricular. Argumenta que “[...] a prática profissional como trabalho 

inscrito em um processo de trabalho não foi considerada em sua riqueza e diversidade de 

múltiplas determinações e a fundação da profissão se circunscreveu a uma genérica questão 

social”. 

Para o autor, ficam de fora “[...] a construção do conhecimento e as estratégias de 

trabalho com a coletividade, grupos, famílias em diferentes domínios ou áreas como a 

infância, as relações intrafamiliares, a saúde, a migração, as delinqüências, a habitação, a 

assistência; ou seja, vários domínios da ação profissional” (ibidem: 169). 

Afirma que a questão social tem um sentido muito genérico, historicamente variável 

e impreciso, configurando uma questão de toda a sociedade capitalista e não específica de 

uma profissão. Argumenta que a fundamentação da profissão na teoria da reprodução social 

situa o Serviço Social apenas dentro da lógica do capital. 

O autor faz uma observação importante, lembrando que “[...] o mercado capitalista 

está a exigir mais técnicos, mais administradores do social, mais gerentes dos serviços e não 

críticos do sistema”. E levanta uma contradição que precisa ser explicitada no processo da 

formação para que não se volte a formar “[...] pensadores críticos e atores impotentes” 

(ibidem: 167). 
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Ao discorrer sobre o Serviço Social na contemporaneidade, retoma algumas idéias 

que ajudam a compreender seu argumento. Uma de suas teses, que defende desde o 

movimento de reconceituação, é a de que não se pode desvincular o Serviço Social do 

contexto histórico. Essa seria uma das contribuições do movimento de reconceituação: pensar 

a intervenção profissional a partir da realidade e não se isolar numa visão de dentro da 

profissão e nem partir de uma visão abstrata e genérica da estrutura. A reconceituação, 

ressalta o autor, possibilitou a busca de relação entre sujeito e estrutura no processo histórico 

do desenvolvimento do capitalismo. 

Esse autor entende a profissão como um movimento de articulação de saberes, de 

luta por espaços e também como regulamentação e corporação: “[...] só existirá profissão 

reconhecida se existir conhecimento articulado e sistematizado dessa área e um poder capaz 

de fazê-lo valer socialmente, seja através da legitimidade social seja através da lei” (Faleiros 

2001: 12). 

O autor distingue dois pontos de vista da profissão: o histórico-estrutural, 

relacionado à concepção de profissão e a corrente que aborda a profissão de forma abstrata e 

genérica, como um instrumento do capital. Na segunda corrente, observa o autor, é 

desconsiderada da análise as conjunturas, as disputas e mesmo a articulação profissional da 

resistência. Ressalta que essa corrente não vê a profissão como movimento, porque a vê como 

instrumento desgarrado da visão de relação entre os desafios cotidianos e particulares da 

profissão e os determinantes mais gerais do capitalismo.  

Faleiros (2001:14) chama atenção para a pluralidade de dimensões da ação 

profissional, que implica “[...] tanto relação com as forças do capital, como relação de poder, 

relação com os usuários, relação com a lei, relação com os movimentos sociais e segmentos 

diferenciados da sociedade, na prestação de serviços”. 

Apresenta, também, como referencial da intervenção profissional ou da práxis, 

vários elementos dispostos na figura de um triângulo, tendo no centro “[...] as relações de 

saber e poder profissional, a práxis e as redes”. No vértice superior estaria “[...] o conflito e a 

negociação política nas organizações, frente à necessidade de se construir a relação entre o 

conhecimento do território e a concepção de programas. Nos vértices inferiores do triângulo 

estariam [...]” o processo estratégico e tático de articulação de recursos, os problemas no 

cotidiano das instituições e o fortalecimento da inclusão social no contato direto com os 

usuários” (ibidem:14-15). 
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Outra crítica de Faleiros (2001) sobre a perspectiva apontada nas Diretrizes 

Curriculares é a ênfase dada à visão “sindicalista” do assistente social, em detrimento da 

dimensão política do profissional. A visão “sindicalista” considera o profissional apenas como 

trabalhador que vende sua força de trabalho. Na visão política, o assistente social é visto como 

um trabalhador profissional que detém um saber específico, um poder definido em lei e no 

processo de legitimação da profissão. O autor observa que, enquanto o trabalhador se define 

pela relação salarial ou pelo contrato de trabalho, a relação profissional se define pelo saber, 

pelo conhecimento legitimado e legalizado num diploma.  

O autor afirma ainda que a condição de assalariado é conflituosa com a relação de 

profissional, mas também combinada e articulada, pois a condição de trabalhador e de 

profissional é construída na relação complexa e contraditória com a organização.  

Diante do exposto, acredita-se que o assistente social não é só trabalhador, mas 

também não é só profissional. Essas duas dimensões se fazem presentes no desempenho da 

profissão. A produção de seu trabalho não é só resultado das condições de trabalho, do 

salário, dos processos organizacionais, das normas e instrumentos burocráticos, mas também 

é resultado de suas crenças, de seus valores, da ética, de seus desejos, de seu saber, de sua 

legitimidade, de sua organização, de suas resistências, de seu enfretamento das relações de 

poder, de suas alianças e das articulações com outros profissionais, e também com os 

usuários; enfim, na sua relação com a hegemonia e com a contra-hegemonia. 

Concorda-se com Faleiros que as relações sociais também são estruturadas por 

poder, interesses, raça, gênero, contratos e relações de trabalho e, acrescenta-se também, por 

afeto, identidades e diferenças, ideologia, desejos. E essas relações implicam sujeitos e têm 

seus movimentos de contradição, de conflito, de negociação, de perda e de ganhos, de 

divergência e de consenso, que também fazem parte da realidade capitalista. 

 

1.3.2 Os Argumentos de Lessa e Costa 

 

Lessa (2000) observa que a raiz conservadora do Serviço Social resultou num 

movimento que estabeleceu como um dos referenciais da profissão a busca de uma sociedade 

mais justa e igualitária. O autor destaca o mérito do Serviço Social de ser a única profissão 

que tem no seu Código de Ética uma explícita menção à necessidade de superação da alienada 

sociabilidade contemporânea. 
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Em vista disso, avalia como um movimento de crescimento do Serviço Social o 

debate acerca da relação entre trabalho e a sua prática profissional. Ressalta que além da 

educação e de alguns setores das práticas médicas, nenhuma outra área das Ciências Humanas 

explora a possibilidade de pensar a si própria como “trabalho”. Acrescenta que tal debate vem 

sendo influenciado pela Sociologia do Trabalho.  

Lessa associa a essa reflexão o fato de as Ciências Humanas estarem passando por 

uma crise “ideológica”, no sentido de não mais fazer frente ao capitalismo, como se estivesse 

se rendendo a ele e à pós-modernidade. Nesse contexto, aparecem outros paradigmas que têm 

como categoria fundante não mais o trabalho, mas a esfera da subjetividade. O autor cita 

Habermas como o caso mais notório e argumenta que as Ciências Humanas teriam retirado do 

seu horizonte as complexas e desafiantes questões relacionadas com a superação do capital.  

Essa situação colocou o Serviço Social numa posição inédita em sua história, diz o 

autor, pois as Ciências Humanas abandonaram a pesquisa de complexos problemas com vistas 

à transição da sociedade regida pelo capital para uma sociedade emancipada. Afirma ainda 

que, com raras exceções, o conjunto das Ciências Humanas considera a direção da atuação 

profissional apontada pelo Código de Ética como meras questões ideológicas, no sentido 

pejorativo do termo. Por outro lado, o Código de Ética do Serviço Social retirou-o da posição 

de “subalternidade” teórica em relação aos outros ramos das Ciências Humanas, inserindo-o 

como produtor de “teoria de ponta” no interior do conjunto das ciências sociais. 

Mas, para ele, o Serviço Social não é trabalho. E por quê? 

O autor explica que o Serviço Social não é trabalho, do ponto de vista marxiano, em 

primeiro lugar porque não realiza a transformação da natureza nos bens materiais necessários 

à reprodução social. Não cumpre a ele a função mediadora entre os homens e a natureza. Pelo 

contrário, atua nas relações puramente sociais, nas relações entre os homens.  

Para Lessa (2000), a identificação da práxis dos assistentes sociais com o trabalho é 

incompatível com a centralidade ontológica do trabalho, tal como descoberta por Marx. 

No argumento de Marx, os homens, para existirem, têm de comer, morar, vestir-se, 

ou seja, têm de transformar a natureza nos bens materiais de que necessitam. Na 

transformação da natureza, os homens “trabalham”, idealizam na sua consciência, planejam o 

produto final, antes mesmo que na materialidade objetiva. O homem modifica a natureza e se 

modifica. 

Para Marx, o trabalho é a categoria fundante do mundo dos homens porque ele cria a 

possibilidade de autoconstrução dos indivíduos e das sociedades, e apenas e tão-somente o 



42 
 

trabalho cumpre essa função social. As outras atividades humanas cumprem a função de 

organização dos homens para a realização do trabalho necessário à reprodução social. 

E que atividades seriam essas? O autor explica que seriam o Direito, a religião, a 

ética, a moral e, também, as técnicas de gerenciamento da produção, de recursos humanos, de 

propaganda e marketing, de engenharia da produção etc. como complexos sociais13 que 

moldam os atos dos indivíduos no sentido necessário à reprodução social. E todos esses 

complexos sociais possuem algo que os difere do trabalho: “[...] se eles organizam os homens 

para produção dos bens materiais, eles não objetivam esta produção” (Lessa, 2000:53).  

Ele argumenta que há uma diferença ontológica fundamental entre organizar a vida 

social, para tornar possível uma dada produção material, e produzir bens materiais. Pois 

organizar não é sinônimo de produção, nem no discurso nem na práxis social.  

Para haver trabalho no sentido marxiano, é necessário atender à necessidade 

primordial e eterna de toda a sociedade: transformar a natureza nos bens materiais necessários 

a cada sociedade. 

Lessa afirma que se postular pela identidade do Serviço Social como trabalho e se 

cancelar a distinção entre o trabalho e o restante das práticas humanas, ter-se-á duas 

conseqüências imediatas e inevitáveis: 

 

1. Uma delas ideológica, filosófica que está relacionada ao fundamento do mundo 

dos homens. O autor questiona: “[...] se todas as práxis sociais são trabalho, se não há 

distinção entre as atividades de organização e de produção, se não há distinção entre as 

relações puramente sociais e a relação homem-natureza, como pode o trabalho ser a 

categoria fundante do mundo dos homens?” (ibidem: 54). Segundo Marx, o trabalho é 

a categoria fundante porque é ele que, ao transformar a natureza, coloca as 

necessidades e as possibilidades de desenvolvimento histórico em direção a 

sociedades cada vez mais evoluídas. Isto significa que, para ele, o trabalho não pode 

ser idêntico à totalidade social (ou, em outras palavras, que as práxis não podem ser 

todas trabalho), pois é o trabalho que funda o ser social e não o contrário. Lessa 

ressalta que caso se afirme que são trabalho as práxis “organizadoras” dos homens, se 

estará num terreno distinto do de Marx. E ter-se-á que responder, então, à questão 

decisiva da filosofia, desde o século passado: qual o fundamento último da existência 

social? 
                                                 
13 Complexo social é um conjunto de relações sociais que se distingue das outras relações pela função social que 
exercem no processo reprodutivo. Exemplo: a função social da fala e a função social do Estado. (Lessa, 1999:25) 
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Nesse sentido, pergunta-se: pode-se pensar que a única práxis que é trabalho é a 

práxis produtiva, conforme entende Vazquez (1990: 197-198), isto é, uma atividade prática 

que o homem estabelece com a natureza, mediante seu trabalho? E a práxis do Serviço Social, 

seria a práxis social, a partir do conceito do autor como atos orientados para a transformação 

do homem como ser social e das relações econômicas, sociais e políticas? 

 

2. Para Lessa, a segunda conseqüência da identificação entre Serviço Social e 

trabalho é mais diretamente sociológica e política. Observa que, caso se identifique as 

práxis voltadas para organização da sociedade com a produção material, ou seja, se 

identificar-se todas as formas de práxis (inclusive o Serviço Social) com o trabalho, 

não resta alternativa senão identificar-se como trabalhadores todos aqueles que 

realizam toda e qualquer atividade social. Transformam-se todos os indivíduos em 

operários e, assim, argumenta Lessa, cancela-se a distinção entre as classes sociais. 

 

Desse modo, a identidade entre Serviço Social e trabalho coloca em xeque o 

fundamental da concepção marxiana. E Lessa conclui afirmando que o que de fato está em 

questionamento sob a forma de discussão da instrumentalidade e da identidade da profissão, é 

a tese marxiana do trabalho enquanto categoria fundante do mundo dos homens. 

Costa (2000) também vê problemas semelhantes aos apontados por Lessa, ao 

considerar o Serviço Social como trabalho. Para ela, um primeiro problema é a transferência 

das categorias internas do processo de trabalho para o fazer profissional. A autora explica que, 

se se quiser caracterizar o Serviço Social como processo de trabalho, isso não pode levar em 

conta a sua forma de operar, porque, segundo ela, não é esta forma que define o trabalho, 

enquanto categoria do ser social. Correr-se-ia o risco, diz ela, da mesma forma que Lessa, de 

reduzir ao plano abstrato todo ato humano ao trabalho. 

O segundo problema é quanto à delimitação do objeto do fazer profissional como 

“as múltiplas expressões da questão social”; ou seja, a concepção de profissão tendo como 

“matéria-prima”, um objeto cuja natureza é puramente social, que, como tal, não pode ser 

matéria-prima. Ela explica que, com um objeto com as características da questão social, a 

ação profissional não pode ser dirigida à objetividade material conforme o trabalho no sentido 

ontológico, mediante o qual o homem interage com a natureza, realizando objetivações em 

resposta a suas necessidades materiais. Assim, para a autora, o Serviço Social não pode ser 

trabalho, pois a profissão não interage com a natureza.  
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Costa (ibidem: 115) define o Serviço Social como um complexo de sociabilidade 

humana, o qual se aproxima da ideologia e se constitui um meio para a resolução de conflitos 

cotidianos imediatos, derivados do contexto produtivo. Mas também se ocupa das grandes 

interrogações no campo da ética: “[...] a relação entre sociabilidade e individuação; a 

produção e reprodução dos indivíduos; o problema da liberdade e de outros valores humanos; 

os impedimentos na construção de uma sociedade humana e solidária, entre outros. 

Problemáticas que vão muito além do conflito de interesses ou da simples reprodução material 

dos homens em suas expressões cotidianas”. 

Costa entende que tal interpretação, como complexo ideológico, não compromete a 

constatação de que o assistente social se insere em espaços sociocupacionais como 

trabalhador assalariado, porém realça que a natureza da função que esse profissional exerce se 

constitui distinta, por exemplo, da função do operário. 

 

1.4 Serviço Social: uma profissão? 

 

A análise do Serviço Social como trabalho e do exercício profissional inserido em 

processos de trabalho não deixa de indicar o Serviço Social como profissão, conforme se pode 

observar no discurso de Iamamoto (2001), de Netto (1999), de Faleiros (2000, 2001) e de 

quase todos os autores estudados. Em vista disso, cabe fazer uma incursão analítica nesta 

tendência e procurar conhecer o que significa uma profissão. É o que se fará a seguir. 

 

1.4.1 A Contribuição da Sociologia das Profissões 

 

O conceito de profissões tratado pela sociologia das profissões trouxe subsídios para 

a presente reflexão. Por essa razão, destaca-se o conceito de profissões pesquisado nos 

Dicionários Crítico de Sociologia e no Pensamento Social do século XX. 

O Dicionário Crítico de Sociologia (Boudon, R. & Bourricaud, F., 1993: 451- 454) 

informa que a sociologia das profissões tem por base três contribuições principais, a de 

Weber, a de Durkheim e a de Parsons. Weber destaca a importância das profissões na 

sociedade ocidental moderna, e vê no processo de profissionalização a passagem de uma 

ordem tradicional para uma ordem em que o status de cada um depende das tarefas que 

cumpre, e estas são definidas de acordo com critérios “racionais” de competência e 

especialização. Durkheim, por sua vez, acredita que as associações profissionais ou 
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corporativas podem ser uma autoridade legítima capaz de apaziguar os conflitos de interesses 

que dividem as sociedades industriais e de restabelecer um mínimo de coesão entre seus 

membros. Parsons desenvolveu e sistematizou as análises de Weber e de Durkheim com base 

no paradigma da relação terapêutica. Ele analisou a relação que se dá entre o médico e o 

paciente. De um lado, está o paciente dependente da ajuda do médico para curar-se e, de 

outro, o médico com o domínio de um saber, de competências e de técnicas de intervenção. 

É interessante destacar a definição do Dicionário do Pensamento Social (Bottomore, 

1996: 612- 614), o qual enfatiza que o processo de profissionalização vem adquirindo impulso 

desde o começo do século XIX, em associação com a crescente complexidade da divisão do 

trabalho. Ressalta que a literatura está profundamente dividida em torno da questão do poder 

profissional. Há os que identificaram os profissionais liberais com os novos e poderosos 

detentores de conhecimentos da sociedade pós-industrial, enquanto outros assinalaram o 

declínio em status e poder dos profissionais liberais em uma era cada vez mais burocrática e 

cética. 

Caracterizar o que constitui uma profissão tem sido, portanto, uma tarefa 

sociológica. Wilding (1982) em sua obra Professional Power and Social Welfare discorre 

sobre as profissões, sociedade e bem-estar social, refletindo sobre as seguintes questões: o que 

é uma profissão? Como o status profissional é alcançado e qual o significado das profissões? 

 

• O que é uma profissão? 

 

Segundo Wilding (ibidem), na perspectiva funcionalista as características de uma 

ocupação14 determinam sua posição e status na sociedade. E a evolução de uma profissão 

dependeria da adequação entre suas características, a natureza e necessidades da sociedade. 

Tal evolução seria de caráter biológico, pouco influenciado pelo grupo ocupacional 

envolvido. 

Já a perspectiva denominada pelo autor como abordagem de traço particular 

preconiza que deve existir certas características que distinguem o trabalho profissional de 

outros trabalhos e são estas características que transformam determinadas ocupações em 

profissões. Um dos autores citados por Wilding (1982) e considerado um clássico desta 

                                                 
14 Freidson (apud Barbosa, 1999) define ocupação como atividades produtivas sobre as quais se baseia a 
sociedade. Para fins deste estudo, entende-se ocupação como uma atividade produtiva que ainda não alcançou o 
status de profissão. 
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abordagem é Greenwood, o qual destacou cinco atributos de uma profissão, quais sejam: 

teoria sistemática, aceitação comunitária, autoridade, código de ética e cultura profissional. 

Segundo Wilding (ibidem), a abordagem do traço particular é insatisfatória, por duas 

razões: primeiro, porque ela é baseada em uma ordem implícita ou modelo consensual de 

sociedade e tal modelo não ajuda a esclarecer a realidade social. E segundo, porque tal 

abordagem realiza suposições injustificáveis falhando na visão crítica das indicações feitas 

pelos membros das profissões e das ocupações aspirantes a profissões. 

O autor cita Freidson, que rejeita qualquer abordagem que dependa da natureza do 

trabalho realizado e argumenta que o termo “profissão” deve ser visto como uma descrição de 

um certo padrão de controle ocupacional: “[...] é uma ocupação que assumiu uma posição 

dominante em uma divisão laboral, e desta forma ela ganha controle sobre a determinação da 

substância do seu próprio trabalho” (apud Wilding, 1982: 5). 

Freidson adotou um modelo de conflito ou ação, vendo a sociedade como uma arena 

onde grupos competem na luta para garantirem os seus interesses e argumenta que as 

reivindicações dos profissionais dizem respeito à autonomia e ao controle de seu próprio 

trabalho.  

Para Freidson - tendo em vista o contexto inglês -, o Serviço Social seria uma 

ocupação que aspiraria a ser uma profissão. E aponta quatro objetivos que as ocupações que 

perseguem status profissional buscam: 

 “Um estado de forte monopólio da tarefa em que ela se engaja; o controle da 
entrada do grupo ocupacional tanto em termos de números totais quanto de 
candidatos individuais; o controle da duração e do conteúdo do treinamento; 
e, por fim, a determinação das condições de trabalhos dos membros da 
ocupação” (apud Wilding, 1982: 6). 

Questiona-se, todavia, a visão de Serviço Social como uma ocupação que aspiraria a 

ser uma profissão, nos termos abordados por Freidson. As publicações pesquisadas e as 

entrevistas realizadas com professores evidenciaram que o Serviço Social dispõe de um status 

profissional e que este seria um dos aspectos que o caracterizaria como profissão. 

Já o conceito de profissões abordado por Becker (apud Wilding, 1982: 6), que a trata 

como um título honorífico, consideraria o Serviço Social uma profissão. O autor assim a 

define: “aquelas ocupações que tiveram sorte suficiente, na política do mundo do trabalho dos 

dias de hoje, de obter e manter os domínios deste título honorífico”.  
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Para Wilding (ibidem), a abordagem das profissões como grupos que possuem uma 

posição dominante na divisão do trabalho está baseada em um modelo de ação mais realístico 

da sociedade e explica como certos grupos atingiram o domínio profissional. 

Concorda-se com a crítica feita pelo autor à abordagem do traço particular, pois se 

entende que o status profissional não depende apenas das características da profissão, mas, 

também, da posição que a profissão ocupa na divisão social do trabalho. No entanto, 

considera-se importante os atributos apontados por Greenwood e Freidson (apud Wilding, 

1982), uma vez que eles podem ser identificados na profissão de Serviço Social. 

 

• Como o status profissional é alcançado? 

 

A perspectiva estrutural-funcionalista, citada por Wilding (ibidem), supõe que a 

natureza do trabalho é determinante do status, deixando de fora o significado da classe e do 

poder do grupo que está fazendo o trabalho. Aqui predomina uma visão de sociedade 

caracterizada por normas e valores compartilhados e haveria um acordo quanto às prioridades 

sociais. 

Já numa visão de sociedade caracterizada por conflitos de objetivos e pela diversidade 

de interesses, ressalta o autor, as ocupações e profissões são, acima de tudo, interesses de 

grupos. Desta forma, elas representam certos elementos e objetivos na sociedade que têm de 

ser reconciliados com outros objetivos e interesses. 

O status profissional nesta perspectiva se transforma no produto de ação do grupo 

ocupacional envolvido, mais do que nas características da profissão ou de um tipo particular 

de trabalho. 

Larson (apud Wilding, 1982: 8) assinala que a profissionalização surge como uma 

reivindicação de status social e como um processo coletivo de mobilidade social ascendente. 

Wilding (1982) destaca que, por outro lado, as profissões irão argumentar que os 

privilégios que elas almejam, que são prêmios de um profissionalismo reconhecido, não são 

privilégios e sim condições lógicas necessárias para a realização do seu trabalho. E questiona 

por que o Estado deveria garantir privilégios para determinados grupos ocupacionais? 

Em resposta a essa questão, destaca-se a visão pontuada pelo autor de que o Estado 

“precisa” que a profissão desempenhe funções sociais importantes e a profissão “precisa” que 

o Estado fortaleça o seu licenciamento e monopólio: 
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“[...] um precisa do outro, e a garantia do status profissional pode ser 
considerado como um método prático de certos interesses ocupacionais 
poderosos dentro de uma sociedade democrática, um processo de 
especialização e incorporação ocupacional”.(Wilding, 1982:11) 

Dessa forma, o processo de profissionalização depende da interação entre profissão, ou 

profissão que viria-a-ser, e o Estado. E o que produz os privilégios de status profissional é a 

aliança profissão-Estado: “Os profissionais têm de mostrar que, pelo seu papel social ou pelo 

seu trabalho, eles ajudam a apoiar, manter e fortalecer a ordem econômica, social e política 

existente” ( ibidem:12). 

Cabe uma ressalva evidenciada pela presente pesquisa. Ao se destacar a inerência do 

status nas profissões, reconhece-se a importância de considerar, também, suas singularidades 

e particularidades. Nos capítulos seguintes, serão discutidos estes aspectos com relação a 

profissão Serviço Social. 

 

 

 

• Qual o significado das profissões na sociedade? 

 

Já foi indicado que o desenvolvimento das profissões está diretamente relacionado 

com a natureza da sociedade moderna, pois elas expressam em ações certos valores centrais 

para o desenvolvimento da própria sociedade.  

É interessante, para esta pesquisa, destacar as características da sociedade do 

conhecimento, abordada por Wilding (ibidem). Ele aponta que a diferenciação estrutural é a 

responsável pela crescente divisão do trabalho que caracteriza a sociedade industrial.  

O autor destaca alguns teóricos que estabelecem uma relação entre o poder 

profissional e o conhecimento e argumenta que essa mudança conduz ao crescimento do 

grupo de especialistas em torno de áreas do saber de importância social. Bell (apud Wilding, 

1982) é um deles e observa que o poder segue o saber. Lane assinala que “[...] o domínio 

político está encolhendo e que o conhecimento está crescendo em termos de critérios para 

decisões, tipos de conselhos buscados, evidência citada e natureza da ‘racionalidade’ 

empregada”. (ibidem: 14). 

Outra característica da sociedade industrial, ressaltada pelo autor, é que as profissões 

se tornam uma parte importante do aparato do bem-estar coletivista. Ele atribui a este fato o 

crescimento das profissões como a Medicina e a expansão das ocupações que almejam ser 
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profissões, como o Serviço Social. De maneira que, as profissões podem ser vistas como 

respondendo às situações que necessitam de algum tipo de ação coletiva. 

Tem-se aqui um elemento teórico favorável para o fortalecimento da profissão de 

Serviço Social, se se considerar a ação coletiva como políticas públicas voltadas para as 

necessidades humanas, ou ações preventivas e educativas de saúde, ou ainda, ações voltadas 

para o fortalecimento da cidadania e da democracia.  

De todo modo, Wilding (1982) assinala que é o governo o garantidor do poder 

profissional e isto depende dos seguintes fatores: o valor social do trabalho da profissão, o 

poder da profissão e seu grau de apoio popular. Nesta perspectiva as profissões são vistas 

como instrumentos de poder do Estado. A chave do desenvolvimento das profissões, de 

acordo com esta teoria, não é o auto-interesse profissional, mas os interesses dos grupos 

sociais dominantes.  

As profissões, nessa visão, são uma parte da máquina do Estado, à medida que todos 

os elementos de trabalho do Estado estão voltados para reprodução do capital e do trabalho e 

para a preservação de uma ordem social determinada e desigual. Wilding destaca que elas 

operam essencialmente como uma força para o controle social no seu sentido mais amplo. 

O grande serviço prestado pelos profissionais ao governo é o de encontrar soluções 

especializadas para os problemas sociais: “As profissões ganham poder e influência como 

especialistas que são técnica e politicamente úteis para os governos. O uso delas e a garantia 

de poder a elas dado são legitimados pela racionalidade tecnocrática que é parte da ideologia 

da sociedade industrial avançada” (Wilding, 1982:16). 

Para o autor, portanto, as profissões preenchem três funções na sociedade capitalista 

avançada: primeiro, elas se apresentam como uma expressão da preocupação do Estado para 

com problemas privados que têm sido encarados como assuntos públicos. Segundo, as suas 

especializações legitimam a ação do Estado. E terceiro, as profissões provêm uma fonte de 

trabalho nos espaços público e privado para os membros da elite e da classe média, onde tais 

grupos podem aproveitar graus variáveis de poder, privilégio e liberdade laborais e, por seus 

esforços, ajudar a manter os sistemas que os apóia. 

Destaca-se, ainda, a contribuição de Durand (1975: 2000), que aponta o desafio 

colocado para o profissional que trabalha com necessidades sociais por ser visto como um 

missionário. O autor refere-se à profissão de sociólogo, mas pode-se trazer a reflexão para o 

Serviço Social: “Mesmo nas sociedades mais desenvolvidas, o profissional jamais perde a 
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função de missionário na luta pela substituição de técnicas e pseudo-soluções tradicionais por 

técnicas mais científicas, racionais e eficientes de tratamento dos problemas humanos” . 

Outro aspecto teórico levantado pelo autor e que pode ser associado à profissão de 

Serviço Social é a questão da autoridade profissional, pensada com base na lógica das 

distinções simbólicas de Bourdieu. Explicita que esta autoridade está associada à noção de 

delegação, não da delegação estatal, via regulamentação jurídica, mas de delegação cultural, 

implícita na partilha de componentes da cultura dominante, ou seja, legítima. 

De maneira que “[...] a pretensão ao monopólio legal e real de um conjunto de 

práticas (objetivo último das categorias que se institucionalizam) será tanto melhor sucedida 

quanto mais próximas estas práticas estiverem das condutas legítimas perante a cultura 

legítima” (Durand, 1975:65). 

Outra questão interessante é pensar a legitimidade da prática reforçada pela 

legitimidade do cliente. Embora os sujeitos para os quais se presta um serviço não sejam 

enfocados como “clientes”, fica a questão de pensar a profissão de Serviço Social também a 

partir dos usuários do seu trabalho.  

Schwartzman discorre sobre a história das primeiras profissões no Brasil - 

engenheiros, médicos e advogados – e estabelece uma relação entre o desenvolvimento das 

profissões e o desenvolvimento do conhecimento. Assim, afirma: 

“[...] o conhecimento nunca existe isolado, por si mesmo, e desligado de 
atores envolvidos em determinados projetos de cunho político, social ou 
ideológico. Seria um grande equívoco concluir a partir deste fato, como 
querem algumas correntes da sociologia do conhecimento, que a questão 
epistemológica é irrelevante, e que toda a problemática do conhecimento não 
passaria de uma questão disfarçada da luta pelo poder”.(Schwartzman, 1987: 
64-65). 

Ao trazer a reflexão para a profissão de Serviço Social, pergunta-se: que novos 

conhecimentos são necessários produzir ou como se pode avançar utilizando o legado 

científico do Serviço Social para o enfrentamento dos desafios colocados no cotidiano do 

trabalho dos assistentes sociais?  

Barbosa15, ao analisar o livro de Edmundo Campos Coelho, estudioso das profissões 

médica, de engenheiros e advogados, destaca a definição de grupos profissionais, deste autor, 

por sua autonomia, pelo monopólio que obtêm sobre certas áreas da divisão social do trabalho 

e pela dimensão corporativa: 

                                                 
15 Maria Ligia Barbosa é professora do Departamento de Sociologia e Antropologia da UFMG. 
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“[...] em primeiro lugar, a capacidade de auto-regulação coletiva, em 
seguida, e estreitamente associada à condição anterior, uma certa capacidade 
de regular o mercado de prestação de serviços profissionais, sobretudo pelo 
lado da oferta, oferecendo algum tipo de proteção aos seus membros 
[...]”.(Barbosa, 2000: 212). 

Entende-se que a regulação da profissão Serviço Social vem sendo realizada pelos 

Conselhos Regionais – CRESS, Conselho Federal – CFESS e que há uma conotação de 

regulação na prestação dos serviços e de proteção da categoria, quando estes exigem que a 

chefia das Unidades de Ensino de Serviço Social seja assumida por Assistentes Sociais e não 

por profissionais de áreas afins.  

Um dos achados interessantes desta dissertação é que a autonomia (relativa) é 

mencionada tanto como um dos elementos da dimensão do trabalho do Assistente Social, 

como um dos elementos que caracterizam as profissões. Barbosa (1999), em outro estudo, 

destaca que a autonomia ou o controle que esses grupos têm sobre o seu próprio trabalho 

consiste em um princípio fundamental e distintivo dos agrupamentos profissionais. 

A autora acima mencionada faz uma crítica a Freidson por deixar-se dominar por 

dois traços críticos do funcionalismo: a suposição de que a divisão social do trabalho seria um 

determinante ou, pelo menos, um elemento fortemente limitador da capacidade de agência das 

profissões; e a ausência de um conceito de poder. E ressalta que, por não levar as últimas 

conseqüências a preocupação weberiana com a construção de monopólios profissionais, não 

consegue definir as profissões como grupos estamentais. Assim, explica: “[...] os estamentos, 

modelo clássico para análise das profissões, são grupos que lutam para tornar dominante ou 

legítima a sua visão do mundo, das relações sociais, dos problemas e de suas soluções” 

(Barbosa, 1999: 190). 

Barbosa (1998: 130) argumenta, ainda, que “[...] a profissionalização é um caminho 

significativo de organização de estratégias de estratos da classe média, e que a representação 

do mundo social construída a partir do ponto de vista do profissionalismo tende a se tornar 

dominante como forma de regulação dos trabalhos e das relações sociais em amplos setores 

do espaço social”. 

Para além da dimensão cognitiva e da prestação de serviços, a autora traz outro 

elemento: o poder. Argumenta, assim, que algumas profissões “[...] estendem seu poder para 

além da sua área própria de trabalho e algumas não só têm controle sobre a sua jurisdição, 

mas vão além: elas procuram dizer como o mundo deve ser”. (ibidem: 131) 
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Dessa forma, destaca como principais elementos para a caracterização de espaços 

profissionalizados: o controle sobre o trabalho, a capacidade de definição dos problemas e o 

papel central da educação nos sistemas de estratificação. 

Também explicita a disputa entre os diversos grupos pelo domínio do espaço 

profissional assinalando que “[...] cada grupo procura moldá-lo à sua imagem e semelhança, 

segundo os seus próprios princípios, sua linguagem particular”.(ibidem: 133) 

A autora afirma que há, na sociedade brasileira, um forte e significativo movimento de 

profissionalização e aponta cinco evidências que, embora demandem pesquisa mais 

aprofundada, conforme ela mesma observa, podem contribuir com a reflexão desta 

dissertação: 

 

• “O crescimento do contingente populacional portador de diplomas de 

curso superior, bem como da dependência em relação ao saber profissional; 

• Intensificação da busca de controle do trabalho pelos próprios 

profissionais; 

• Reorganização do Estado no Brasil, por meio da racionalização do 

funcionamento da máquina estatal; 

• Tipo de exigência de qualificação demandada pelas empresas 

atualmente; 

• Crescimento da população economicamente ativa (PEA) de ‘classe 

média’”.16 (Barbosa, 1998:132-137). 

 

Diante desses elementos, pergunta-se como o Serviço Social poderia avançar? Será 

que ele pode estar entre as profissões que convencem ao público, as empresas e o Estado de 

que são indispensáveis para o atendimento das necessidades humanas, para racionalização da 

produção, ou para prestação de serviços?  

Percebe-se que os pressupostos aqui apontados reforçariam a importância das 

profissões como vem se discutindo nesta pesquisa e evidenciaria a necessidade de o Serviço 

                                                 
16 “População economicamente ativa compreende o potencial de mão-de-obra com que pode contar o setor 
produtivo, isto é, a população ocupada e a população desocupada, assim definidas: população ocupada - aquelas 
pessoas que, num determinado período de referência, trabalharam ou tinham trabalho, mas não [estavam 
trabalhando] (por exemplo, pessoas em férias). População desocupada - aquelas pessoas que não tinham 
trabalho, num determinado período de referência, mas estavam dispostas a trabalhar, e que, para isso, tomaram 
alguma providência efetiva (consultando pessoas, jornais, etc.)”. (IBGE, 2005).  
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Social também se reconhecer como uma delas dotada de saber próprio, que constrói 

conhecimento, e que tais elementos podem constituir-se instrumentos de poder para fortalecer 

o projeto ético-político. 

No entanto, a natureza contraditória da profissão de Serviço Social aumenta seu 

desafio para legitimar o projeto profissional diante de uma sociedade que não tem como 

prioridade as necessidades sociais, mas as exigências do mercado. 

Pode-se observar que a concepção de profissão também é influenciada pela História e 

vem sendo alterada em virtude das próprias mudanças que ocorrem no mundo do trabalho. De 

qualquer sorte, pensa-se que as profissões são detentoras de um saber, que lhes conferem 

poder, têm reconhecimento legal e necessitam dar respostas para serem legitimadas no 

processo de produção e reprodução da vida social. 

 

1.4.2 O Projeto Profissional do Serviço Social 

 

No Serviço Social, os rumos da profissão a partir das Diretrizes Curriculares 

assentam-se no projeto de formação profissional, que fundamenta o currículo; no Código de 

Ética Profissional e na Lei nº 8.662/9317 que regulamenta a profissão. 

Netto define o Serviço Social como profissão que, no marco da divisão sociotécnica 

do trabalho, é regulamentada no Brasil pela Lei supracitada. Na qualidade de profissão, 

afirma Netto: 

“[...] não dispõe de uma teoria própria, nem é uma ciência. Isto não impede, 
entretanto, que seus profissionais realizem pesquisas, investigações etc. e 
produzam conhecimentos de natureza teórica, inseridos no âmbito das 
ciências sociais e humanas. Assim, enquanto profissão, o Serviço Social 
pode se constituir, e tem se constituído nos últimos anos, como uma área de 
produção de conhecimentos”.(Netto 1999:102). 

O autor segue argumentando que são os projetos de profissões, reguladas 

juridicamente, que supõem uma formação teórica e/ou técnica interventiva, em geral de nível 

acadêmico-superior. São esses projetos, segundo o autor, que: 

“[...] apresentam a auto-imagem da profissão, elegem os valores que a 
legitimam socialmente, delimitam e priorizam os seus objetivos e funções, 
formulam os requisitos (teóricos, institucionais e práticos) para o seu 
exercício, prescrevem normas para o comportamento dos profissionais e 

                                                 
17  O Código de Ética Profissional e a Lei nº 8662/93 fazem menção ao Serviço Social como profissão. Foi 
realizada pesquisa junto à Receita Federal e constatou-se que consta na Declaração de Imposto de Renda o 
código de ocupação para o Assistente Social de nº 258. 
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estabelecem as balizas da sua relação com os usuários de seus serviços, com 
as outras profissões e com as organizações e instituições sociais, privadas e 
públicas” (Netto 1999: 95). 

Esses projetos são construídos pela categoria profissional. 

Parece que não se tem no Serviço Social um consenso se ele é ou não ciência. Este 

debate não será abordado nesta dissertação. De qualquer modo, destaca-se o conceito de 

Faleiros (2000: 172) que caracteriza o Serviço Social como uma ciência prática e propõe que 

o Assistente Social seja definido como “[...] cientista prático e crítico, pois temos teorias, 

métodos, objetos, campo, e nosso trabalho necessita de fundamento e dispositivos”. 

A questão que se levanta é quais são as capacidades, as habilidades, os 

conhecimentos, os valores e os princípios necessários para ser profissional de Serviço Social 

que produza práticas sociais que tenham na consolidação da democracia e no fortalecimento 

da cidadania a sua busca fundante?  

Encontrou-se, em Faleiros (2000), um rol detalhado de capacidades de invenção, de 

criação, de decisão próprias, voltadas para o “saber ser” e o “saber fazer” profissionais, 

vinculados à particularidade da intervenção do Assistente Social, a saber: 

“ conhecimento das conjunturas, forças, atores e sujeitos implicados na ação 
social, incluindo a relação Estado/sociedade; capacidade de vinculação dos 
direitos sociais e da cidadania à vida quotidiana, sabendo enfrentar as 
pressões por clientelismo, corporativismo, paternalismo; capacidade de 
elaboração de estratégias de intervenção social relativas aos direitos e ao 
atendimento de vítimas de violação de direitos sociais, de fragilização da sua 
trajetória individual e social; conhecimento das questões sociais específicas 
que se colocam na agenda da sociedade, por exemplo AIDS, drogadição, 
gravidez na adolescência, meninos de rua, vítimas de violência, 
planejamento familiar, renda mínima; capacidade de desenvolver a 
participação e a solidariedade; capacidade de enfrentar as dificuldades de 
comunicação; capacidade de usar os paradigmas do conhecimento científico 
na intervenção profissional; capacidade de desempenhar sua profissão em 
aliança com os usuários dos serviços sociais, observando e respeitando os 
princípios preconizados no Código de Ética Profissional do Assistente 
Social, de modo a viabilizar seu acesso às políticas sociais públicas; 
capacidade de ouvir com atenção, paciência e respeito a problemática dos 
usuários, valorizando suas potencialidades na correlação de força”. (Faleiros, 
2000: 174- 175) 

Percebe-se que os conhecimentos a serem buscados e as capacidades a serem 

desenvolvidas são discutidos pelo autor como um desafio permanente dos profissionais que 

se propõem a realizar um Serviço Social crítico. Tais aspectos também levam a pensar no 

desafio colocado para a formação profissional, que se depara com o [...] conflito e tensão 

existentes entre a exigência pedagógica e a determinação do mercado [...] (Abramides, 2003).  
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Outra reflexão importante relacionada ao projeto profissional é a questão da prática 

profissional. A análise da produção teórica do Serviço Social que antecedeu a Reforma 

Curricular, bem como os autores que a criticam, argumentam em favor da construção de uma 

prática profissional que seja práxis.  

O conceito de prática que se traz para esta reflexão diferencia-se do conceito 

utilizado pela prática relativa ao pragmatismo, que constrói o conhecimento para a solução de 

problemas e define como verdadeiro apenas o que é útil. Também se diferencia da prática do 

senso comum, caracterizada por Vazquez (1990: 210-211) como simples ativismo, como 

prática acrítica e esvaziada de ingredientes teóricos. 

Interessa a esta pesquisa a prática que estabelece uma interação dialética com a 

teoria; a prática como história, com sujeito capaz de direcioná-la, a prática como ação voltada 

para a totalidade e que é transformadora da realidade.  

Acredita-se que o conceito de práxis, tratado por Vazquez (1990), fornece à prática 

uma direção consciente, de finalidade. A atividade humana se desenvolve como produção de 

objetivos que prefiguram idealmente o resultado real que se pretende obter, mas também se 

manifesta como produção de conhecimentos, como atividade cognoscitiva. Outro aspecto da 

práxis é que a finalidade da atividade prática é a transformação do real, transformação 

objetiva do mundo natural ou social para satisfazer determinada necessidade humana. 

Portanto, práticas ritualísticas, repetitivas que não mudam nada, não podem ser consideradas 

práxis. 

Para Martinelli (1989b), as décadas de 1970 e 1980 trouxeram a possibilidade de 

repensar modelos e romper com a prática da conservação no Serviço Social. Essa autora e 

outros intelectuais da profissão, entre eles Kameyama (1989) e Barbosa Costa (1990), 

discorrem sobre o exercício profissional fundamentado na práxis.  

Os elementos dessa práxis formariam a unidade dialética que permite realizar a 

apropriação e a transformação da realidade e podem ser assim denominados: a) objeto: não é 

algo dado, ele é construído. Trata-se da realidade em que o Assistente Social atua no plano 

das relações sociais; b) objetivos: são os resultados esperados, os fins a serem alcançados; c) 

conhecimento do qual o Assistente Social precisa para realizar uma prática dialética: estrutura 

e a conjuntura social, econômica, política e cultural e o conhecimento do cotidiano 

profissional; d) valor: construído no contexto da dialética. Ele expressa uma visão de homem 

e de mundo e é sempre histórico e social; e) método: o caminho de investigação e intervenção 

que possibilita compreender e interagir com a realidade que é dialética.  
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Martinelli (1989c) propõe compreender a realidade na sua totalidade, com a sua 

complexidade e com o seu caráter contraditório. Para isto, lembra da necessidade de se 

construir mediações, que são categorias instrumentais, capazes de transformar a realidade. As 

mediações são sempre históricas e sociais e se configuram na relação entre teoria e prática e 

nos jogos de forças sociais. 

Essas idéias não negam o papel ontológico do trabalho como conformador da 

espécie humana e central a essa espécie; mas não se restringem ao trabalho e nem o 

privilegiam em detrimento do conceito de práxis profissional. 

Nesta dissertação, objetiva-se realizar uma reflexão que não reduza a prática 

profissional à atividade e não minimize o conceito de profissão.  Procura-se visualizar 

elementos que possam ajudar a construir uma discussão acerca de uma intervenção 

profissional crítica e totalizante.  

Por essa percepção, não há dicotomia entre Serviço Social como profissão e como 

trabalho, mesmo porque há concordância geral de que o Serviço Social é uma profissão. O 

embate teórico situa-se em torno do enfoque que vê o Serviço Social apenas como trabalho ou 

apenas como profissão. 

Os estudos de Iamamoto, desde a década de 1980 realmente parecem inaugurar uma 

outra perspectiva de análise, percepção e proposta de intervenção profissional. Assim como 

ela, outros assistentes sociais passaram a defender a tese do exercício profissional inserido em 

processos de trabalho, tais como: Granemann (1999), Koike (1999), César (1999), Motta 

(1998), Guerra (2000), entre outros. 

Observa-se que essa vertente traz para a profissão a discussão do Serviço Social nas 

diversas formas de sociabilidades produzidas e reproduzidas pelo capitalismo e coloca a 

questão de sempre: a quem o Assistente Social serve? 

Os argumentos de Lessa e de Costa são muito convincentes e provocam as seguintes 

reflexões: será que poderia haver formas diferentes de interpretar a concepção de trabalho de 

um clássico como Marx. Acredita-se que sim. Também se questiona se a definição explicitada 

por Lessa de complexos sociais não se aproximaria da concepção de profissão? E, com isso 

ele veria o Serviço Social mais como profissão do que trabalho?  

Por outro lado, considerando a formação acadêmica e a experiência profissional da 

autora desta dissertação, é necessário concordar com Faleiros, pois não se deve desconsiderar 

a existência de outras lógicas, além da lógica do capital muito enfatizada pela corrente que 

defende o Serviço Social como trabalho. No capitalismo, há outras lógicas que determinam a 
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dinâmica institucional e interferem na prática profissional, como por exemplo, a lógica das 

necessidades sociais e do poder. 

Os estudos de Albuquerque (1995) sobre a teoria do poder de Foucault e de Faleiros 

(1985), sobre o saber profissional e o poder institucional, evidenciam a necessidade de 

considerar a lógica do poder. Já Weber (apud Etzioni, 1971) aponta para a lógica da 

burocracia e da profissionalização. E Etzioni (1971) apresenta vários teóricos que discorreram 

sobre a dinâmica das organizações complexas. 

Pensando no espaço institucional privilegiado por este estudo, constata-se que há 

diferenças entre ser um magistrado, um advogado, um administrador, um médico, um 

psicólogo, ou um assistente social. Para a vertente que discorre sobre o exercício profissional 

inserido em processos de trabalho, todos são trabalhadores. Todavia, há uma diferença de 

saberes, de status e de poder entre as profissões. Cada uma é reconhecida pela sua prática, 

pela sua capacidade de atender a determinadas demandas, pelo conhecimento que domina e 

prestígio que granjeou. 

Entende-se que para Faleiros (2000), Martinelli (1989a,1989b, 1989c) e Barbosa 

Costa (1990) a prática do Assistente Social é vista como práxis profissional. Já para Lessa é 

organização dos homens para a realização do trabalho necessário à reprodução social e para 

Costa é um complexo ideológico.  

Mas não obstante essa diversidade de enfoques parece ser consensual a compreensão 

do Serviço Social como profissão com reconhecimento legal, jurídico e acadêmico, 

eminentemente interventiva e voltada para atender necessidades sociais. Este é, de fato, um 

denominador comum, que precisa ser melhor aprofundado. 

Diante do estudo realizado, acredita-se que as profissões detêm um poder, mas 

sozinhas não conseguirão mudar a realidade. Da mesma forma, não se pode reduzir o homem 

à dimensão do trabalho. Ainda que se considere o trabalho na sua dimensão ontológica e 

fundante do ser social, o homem também estabelece outras relações sociais para viver, além 

das relações de trabalho. Por isso, afirma-se que o Assistente Social é trabalhador e também 

profissional. Essas são categorias que se relacionam, mas têm particularidade. 

Conclui-se a reflexão desta categoria analítica chave com a frase de Faleiros (2001: 

25) no que diz respeito ao paradoxo das profissões: “Uma profissão não é tão onipotente que, 

por si mesma, possa mudar uma estrutura, mas tampouco é tão impotente que não possa 

articular e acumular mudanças”.  
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Na seção seguinte, apresentam-se conceitos que fundamentam a particularidade da 

Organização onde se realizou o estudo. 

 

 

2. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - UMA ORGANIZAÇÃO PÚBLI CA: SUA 

NATUREZA, RACIONALIDADE E FINALIDADE 

 

 

Como o objeto da pesquisa versou sobre o trabalho profissional do Serviço Social na 

Suprema Corte do Brasil, a segunda categoria analítica deste estudo foi o Supremo Tribunal 

Federal como uma organização de natureza pública, racionalidade formal-legal e finalidade 

jurídica.  

O estudo dessa categoria analítica objetivou compreender as determinações das 

condições e relações de trabalho dos assistentes sociais nesta Organização, bem como a lógica 

do poder judiciário. Foi com esse intento que se realizou incursão teórica em alguns autores 

que não seguem os fundamentos do método histórico-estrutural, como os autores da categoria 

analítica anteriormente discutida – Serviço Social como trabalho e profissão.  

Todavia, as próprias exigências deste método impõem que se aborde o objeto de 

estudo de forma relacional e por uma visão dinâmica, histórica e contraditória. Assim sendo, 

para construir o referencial teórico da segunda categoria analítica foi necessária a incursão em 

autores que podem ser considerados funcionalistas, mas que são clássicos para o estudo. 

 

 

2.1 Natureza da Organização 

 

Por natureza da organização, entende-se o caráter da organização estudada. Nesta 

pesquisa a organização pública é um dos focos do estudo. Ela não se situa numa lógica 

empresarial. É, no entanto, influenciada pela lógica capitalista, já que esta lógica em tudo 

penetra. 
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Interessa à pesquisa apreender o significado do trabalho do assistente social num 

contexto Estatal voltado para a “coisa pública”, de onde vem a idéia de República18. 

Por essa percepção, é que se destacam as idéias de Dasso Júnior (2002) sobre o papel 

do servidor público num Estado Democrático e Participativo. O autor afirma que a expressão 

gestão pública vem sendo freqüentemente empregada em substituição à Administração 

Pública e que o paradigma gerencialista norteou essa substituição. Assinala que a Constituição 

de 1988 conseguiu elevar os níveis de legalidade, legitimidade, moralidade, transparência e 

democracia da administração pública brasileira. Mas essa administração tem-se revelado, 

historicamente, e por influência de diversos fatores, patrimonialista, clientelista, burocrática, 

centralizadora, esbanjadora, ineficiente e com baixo nível de desempenho, persistindo os 

ineficientes mecanismos institucionais de controle interno e externo.  

Para Dasso Junior, o Estado deveria concentrar-se na formulação e gestão de políticas 

públicas capazes de atender às demandas dos cidadãos e no controle dos resultados da ação 

estatal, através de indicadores de resultado. Sendo assim, propõe um processo de valorização 

e fortalecimento do servidor público, bem como participação na elaboração e na gestão das 

políticas públicas, a fim de garantir o compromisso estatal em relação aos resultados a serem 

alcançados.  

Nogueira (1999) também demonstra a urgência de uma reforma do Estado (“auto-

reforma”), diferente da que vem sendo realizada. Critica a cópia de inovações realizadas na 

gerência de empresas privadas pelo setor público. Ressalta que a mudança tem que ser política 

e não só técnica. Aponta para a necessidade de mudança do perfil do servidor público, dos 

governantes e do próprio Estado, no sentido de estar mais atento às demandas sociais de um 

país que vem priorizando o desenvolvimento industrial em detrimento do desenvolvimento 

social.  

Acredita-se que os elementos de eficiência e eficácia e a incorporação de novas 

tecnologias de gestão devam fazer parte da administração pública que esteja em permanente 

processo de aperfeiçoamento e modernização na prestação de serviços à sociedade. Para tanto, 

propõe-se que tal processo de aperfeiçoamento não prescinda de uma discussão sobre o papel 

do Estado, sobre a forma como busca sua legitimidade e de como se posiciona diante da 

garantia dos direitos de cidadania.  

Pensa-se que é nesse contexto que é preciso examinar e qualificar o trabalho que vem 

sendo realizado pelo Serviço Social na Suprema Corte do país. 
                                                 
18 República: palavra derivada do latim res (coisa) + pública, ou seja, é um Estado que pertence a todos, e que, 
assim sendo, é marcado pelo trinômio:eletividade/temporariedade/responsabilidade. (Sarmanho, 2004) 
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2.2 Racionalidade da Organização 

 

A categoria teórica racionalidade está sendo usada para qualificar uma determinada 

lógica das organizações, tendo em vista a sua eficiência e eficácia. Busca-se entender qual 

racionalidade caracteriza a organização complexa, formal e burocrática. 

Sabe-se que elas seguem uma lógica que tem planejamento, intencionalidade e contém 

fundamentos que sustentam o seu funcionamento e sua manutenção. Os estudos evidenciam 

que tais fundamentos estão ancorados na lógica racional-legal, preconizada por Weber, ao 

conceituar a autoridade racional-legal e a burocracia como principal instrumento das 

organizações para atingir seus objetivos.  

A racionalidade da organização em estudo também é determinada pelo Direito, como 

área do conhecimento predominante desta Organização.  

 

2.2.1 Organização Complexa ou Formal 

 

Nos estudos realizados em Bisneto (2002: 293), encontrou-se um histórico sobre a 

produção teórica do Serviço Social acerca da prática profissional em organizações 

institucionais. O autor afirma que, até meados dos anos 1970, a produção no Serviço Social 

específica sobre esse tema foi bastante limitada. E destaca três enfoques: 

 

a) “Tradicionalmente, no Serviço Social, os aspectos institucionais foram 

tratados pelo ponto de vista “organizacional”, isto é, a instituição é considerada 

como o canal organizativo, o lugar da racionalização instrumental dos meios, 

dos recursos, para o bom atendimento do Assistente Social à clientela, 

finalidade última da profissão. 

b) Na Reconceituação, a prática em organizações institucionais foi, de certa 

forma, desqualificada, pois foi adotado, por alguns, o ponto de vista teórico de 

que as instituições eram aparelhos ideológicos de Estado, instrumentalizados 

pela classe dominante. A luta do contrapoder se daria nas ‘brechas 

institucionais’, interpretadas como espaços ocasionalmente vazios de poder 

dominante. 
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c) Na segunda metade dos anos 70, desponta um terceiro ponto de vista, que 

representa um corte de orientação anterior: as “brechas” deixam de ser vazios 

de poder e passam a revelar uma configuração de poder, uma contradição, uma 

correlação de forças. Os diversos atores que determinam, através de suas ações 

conflitantes, as práticas institucionais, propiciam um enfoque de instituições 

como palco de lutas pela transformação das relações sociais, em prol dos 

usuários do Serviço Social”. 

 

A partir desse período, afirma Bisnetto, o Serviço Social passou a recorrer a fontes 

diversificadas como Madel Luz, Guilhon Albuquerque, Michel Foucault, Roberto Machado, 

Lourau e Lapassade, Pierre Bourdieu, Irving Goffman.  

Para esta pesquisa, utilizou-se como referência teórica autores que discorreram sobre 

as organizações formais, tendo como fundamento a racionalidade da Organização em estudo. 

Isto não significa que se deixe de reconhecer as diferentes formas de enfocar a 

Instituição. Este estudo leva a autora desta dissertação a pensar que os enfoques positivista e 

dialético podem ter vez na análise da história do Serviço Social no STF. 

Martinelli (1989a) lembra que no paradigma clássico do positivismo, a Instituição é 

vista como um sistema pronto e acabado, que busca se manter em permanente estabilidade, 

utilizando-se para tanto de mecanismos de controle, autoridade e poder. Sua lógica é a lógica 

da burocracia, da justificação, e sua prática é a reprodução do já produzido. Não há espaço 

para criação do novo. Entretanto, enfocada sob a perspectiva dialética, a autora afirma que a 

Instituição é, acima de tudo, o espaço permitido para a realização da prática profissional. É o 

cenário onde se desenvolvem as ações profissionais voltadas para um fim comum. Trata-se de 

um espaço contraditório e complexo. 

Assim sendo, foi o enfoque dialético de Instituição que conduziu a compreensão da 

Organização burocrática como espaço complexo. Os autores a seguir trazem elementos para a 

compreensão da sua lógica formal e legal. 

Entende-se que a complexidade das organizações está na sua estrutura e no seu 

funcionamento. 

Encontrou-se, em Barnard (apud Etzioni, 1971) o conceito de organização formal 

como sinônimo de organização complexa e este autor a conceitua como um grupo de pessoas, 

cujas atividades são coordenadas total ou parcialmente.  
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Hopkins (apud Etzioni, 1971) amplia o conceito de organização formal, acrescentando 

que se trata de um grupo que tem objetivos relativamente específicos e explícitos; um 

conjunto de regras explícitas, estabelecidas intencionalmente, a fim de realizar estes objetivos; 

e diversas unidades especializadas da organização, as quais, em conjunto, contêm todas as 

atividades julgadas necessárias para a consecução dos objetivos. 

Já Selznick (apud Etzioni, 1971) define as organizações como estruturas formais, uma 

vez que representam instrumentos racionalmente organizados para a consecução de objetivos 

enunciados. O autor considera, ainda, a organização como a expressão estrutural da ação 

racional.  

Este autor ressalta que, nos sistemas formais de coordenação, as necessidades 

individuais não permitem a devida atenção às metas enunciadas do sistema e que a delegação 

é um ato de organização, relacionado com designações formais de funções e poderes. Mas, em 

seu conceito parece existir uma certa flexibilidade, já que menciona a possibilidade de 

elaboração de leis não escritas e associações não convencionais, estabelecidas em função dos 

desvios do sistema formal que tendem a se institucionalizar. Também faz referência às 

“panelinhas”, como padrões não convencionais que surgem espontaneamente e se baseiam em 

relações pessoais, geralmente visando ao controle de alguma situação específica. 

Entende-se que essas relações não-convencionais são as estratégias informais que 

compõem o movimento para combater a possível despersonalização das organizações 

burocráticas e racionais e também para manter fatores de coesão grupal. 

Assim, tanto a autoridade da liderança é reforçada como as relações informais têm sua 

densidade para a manutenção do sistema.  

Os estudos em Weber (apud Etzioni, 1971) evidenciam, por sua vez, que o conceito de 

organizações formais está relacionado ao seu conceito de autoridade, especialmente a legal-

racional. Para ele há três tipos de autoridade: a tradicional, a carismática e a legal-racional ou 

burocrática.  

 

 

 

2.2.2 Autoridade para Weber 

 

Weber estabelece uma distinção básica entre poder e autoridade. O poder envolve 

força ou coerção e não seria um fator importante como processo interno das organizações. A 
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autoridade, por outro lado, é uma forma de poder que não implica força. Ao contrário, 

envolve uma “suspensão do julgamento” por parte dos que se submetem a ela. As diretrizes 

ou ordens são seguidas porque se acredita que devam ser seguidas. A obediência é voluntária.  

Para Weber, há apenas três bases inequívocas em que se pode basear a crença na 

autoridade legítima, no seu sentido puro: autoridade legal, autoridade tradicional e autoridade 

carismática. Cada tipo se relaciona com uma estrutura sociológica fundamentalmente 

diferente de staffs executivos e meios de administração. 

• Autoridade Legal 

 

A autoridade legal baseia-se na promulgação; o seu tipo puro é representado pela 

burocracia. O conjunto governante é eleito ou nomeado: 

“A obediência não é devida a alguém pessoalmente, mas a regras e 
regulamentos legais, que preceituam a quem e a que regra se deve obedecer. 
A pessoa que dá uma ordem também obedece a uma ordem, a uma lei ou 
regras regulamentos, que representam normas abstratas. A pessoa que 
comanda é tipicamente o ‘superior’, dentro de uma ‘competência’ ou 
‘jurisdição’ funcionalmente definidas, e seu direito de governar é legitimado 
pela promulgação. A especialização fixa limites aos objetivos funcionais e às 
habilidades exigidas do ocupante do posto” ( Weber apud Etzioni, 1982 :18). 

Nesse tipo de autoridade, o trabalho é impessoal. Não é permitido que motivos 

pessoais ou temperamentais influenciem a conduta, que deverá ser isenta de arbitrariedade e 

imprevisibilidade; especialmente deverá atuar “sem se preocupar com as pessoas”, seguindo 

regras racionais com estrita formalidade. Onde as regras falharem, a autoridade adere às 

considerações “funcionais” da conveniência. A obediência submissa prevalece. Do ponto de 

vista técnico, a operação baseia-se na disciplina organizacional.  

Na sociedade burocrática, portanto, predominam as normas impessoais e a 

racionalidade na escolha dos meios e dos fins. A autoridade burocrática se legitima em função 

de que o grupo aceita o conjunto de preceitos e normas dos quais deriva o comando. Diz-se 

que a autoridade é técnica, legal, meritocrática e administrada. 

 

 

• Autoridade Tradicional 

 

Para Weber, o aspecto puro da autoridade tradicional é a autoridade patriarcal. A 

obediência se baseia na devoção. A relação é entre “senhor”, que exerce o domínio, e 
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“súditos” que obedecem. Todos obedecem se a dignidade do senhor estiver consagrada pela 

tradição. E seu domínio também é caracterizado pelo livre favor e arbitrariedade, de acordo 

com os impulsos de simpatia ou de antipatia que experimente, obedecendo a considerações 

meramente pessoais e, por assim dizer, especialmente condicionadas à influência da “boa 

maré”.  

O staff administrativo compõe-se de homens pessoalmente dependentes (funcionários 

domésticos), de parentes, de amigos (favoritos) ou de associados que têm vínculos pessoais 

(vassalos, príncipes tributários). As relações entre o staff administrativo são controladas pela 

lealdade pessoal do serventuário fiel e não pela obrigação funcional em relação ao cargo ou à 

disciplina, como na autoridade legal.  

Na autoridade tradicional, predomina o domínio do pai de família, do chefe do clã, do 

“pai de seu povo”, que representa apenas o tipo mais puro do domínio tradicionalista. A 

arbitragem ocupa o lugar das leis formais. O domínio estatal é representado pela aristocracia, 

“[...] na forma mais pura pelo feudalismo, a qual põe no lugar o dever de ofício funcional e 

racional, a aliança pessoal e o apelo à honra da posição do enfeudado.” (Weber apud Etzioni, 

1982: 22-23). 

A autoridade neste tipo de sociedade provém da tradição e dos costumes, de forma que 

as pessoas aceitam o poder de alguns em razão da crença no passado, na justiça e na virtude 

do modo tradicional de agir, e no status conferido pela herança ou sucessão. 

 

• Autoridade Carismática 

 

Weber explica que a autoridade carismática se baseia na devoção afetiva e pessoal dos 

seguidores do “senhor” e nas dádivas de sua graça (carisma). Esta autoridade seria portadora 

de habilidades mágicas especiais, revelações de heroísmo, poder mental e de locução. As 

fontes da devoção são os aspectos sempre novos, fora da rotina, apresentado por esta 

autoridade. O domínio carismático representa uma relação puramente pessoal. Os tipos mais 

puros, para o autor mencionado, estão incluídos no domínio do profeta, do herói guerreiro, do 

político carismático, do grande demagogo. 

A pessoa no comando é tipicamente o “líder” e é obedecido pelo “comandado”. A 

obediência é devida estritamente ao líder, como pessoa, pelas suas qualidades fora do comum, 

e não devido à posição ou dignidade tradicional de que esteja investido. O pessoal 

administrativo é selecionado de acordo com o carisma e devoção pessoal: a seleção não leva 
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em conta qualificação especial (como no caso dos funcionários públicos) nem tampouco a 

posição e função (como no caso da administração estatal). 

Entende-se que as características da autoridade legal fundamentam a organização e as 

relações de trabalho da organização em estudo. Todavia, percebe-se, também, a presença da 

autoridade tradicional e a carismática.  

Outra observação que se faz é quanto ao significado da tradição no funcionamento das 

organizações e até mesmo das profissões.  

Sarmanho (2004) lembra que o Poder Tradicional produz reflexos na própria estrutura 

do Direito. A Jurisprudência é reflexo da tradição, assim como outras fontes do Direito. 

Todavia, reconhece-se que é o sistema de autoridade burocrática que prevalece na 

organização em estudo, com o predomínio de regras formalizadas e de obediência às normas. 

 

2.2.3 Burocracia 

 

Os estudos em Weber demonstram que a burocracia é um tipo ideal de autoridade 

legal e é o tipo mais racional de administração. Tais conceitos inter-relacionam-se. 

Weber (apud Campos, 1976) destaca as seguintes idéias para efetividade da autoridade 

legal e infere-se que tais idéias fundamentam a organização burocrática: 

 

• Toda norma legal pode ser estabelecida por acordo ou imposição, visando a fins 

utilitários ou valores racionais - ou ambos. Tal norma exige obediência por parte dos 

membros da organização.  

• Todo Direito consiste, fundamentalmente, num sistema integrado de normas 

abstratas. O processo administrativo é a busca racional dos interesses a partir dos 

limites estabelecidos pelos preceitos legais. 

• A pessoa que representa a autoridade ocupa um “cargo”. A pessoa que obedece à 

autoridade o faz, como membro da organização. Tal obediência não é ao indivíduo que 

ocupa o cargo, mas a uma ordem impessoal. 

 

Weber destaca, ainda, as seguintes categorias essenciais da autoridade racional legal: 

• Uma organização contínua de cargos, delimitados por normas. 

• Uma área específica de competências. 
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• A organização dos cargos obedece ao princípio da hierarquia, ou seja, cada 

cargo inferior está sob o controle e supervisão do superior. 

• As normas que regulam o exercício de um cargo podem ser regras técnicas ou 

normas. Para sua aplicação ser plenamente racional, torna-se imprescindível a 

especialização. 

• No tipo de autoridade racional, é questão de princípio que os membros do 

quadro administrativo devam estar completamente separados da propriedade dos 

meios de produção e administração. O autor mencionado exemplifica que há uma 

separação entre o lugar onde são executadas as funções oficiais, o bureau e o 

domicílio. 

• No tipo racional há completa ausência de apreciação do cargo pelo ocupante. 

Ele precisa ser objetivo e seguir as normas pertinentes ao cargo. 

• Os atos administrativos, as decisões, as normas, são formulados e registrados 

em documentos, mesmo nos casos em que a discussão oral seja a regra. 

 

Weber (apud Campos 1976: 20-21) assinalou os seguintes critérios de atuação dos 

funcionários, ao discorrer sobre o quadro administrativo burocrático: 

• Os indivíduos estão sujeitos à autoridade, no que diz respeito somente às 

obrigações oficiais e estão organizados numa hierarquia de cargos, condicionados a 

uma rigorosa e sistemática disciplina e controle no desempenho do cargo. 

• Cada cargo possui uma esfera de competência legalmente determinada. 

• O cargo é preenchido mediante uma livre relação contratual, por seleção. Os 

candidatos são selecionados a partir de qualificações técnicas. 

• Os funcionários são remunerados com salários fixos em dinheiro. A escala salarial 

é graduada de acordo com o nível hierárquico, responsabilidade do cargo e exigências 

do status social do ocupante. 

 

Como conseqüências principais da dominação burocrática, o autor descreve a 

tendência de “nivelamento” para o recrutamento e exigências na qualificação profissional, o 

interesse de uma formação profissional contínua e a predominância de um espírito de 

impessoalidade formalista.  

Para o objeto deste estudo, interessou destacar o papel do conhecimento técnico para 

Weber (ibidem: 27), como fonte principal de superioridade da administração burocrática. O 
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autor afirma que a própria “[...] administração burocrática significa, fundamentalmente, o 

exercício da dominação baseado no saber. E esse é o traço que a torna especificamente 

racional”. Esse saber consiste no conhecimento técnico e na prática que é adquirida pela 

atividade no cargo. 

Portanto, a burocracia é a maneira mais eficiente de organização administrativa, para 

Weber, porque especialistas estão melhor qualificados para tomar decisões tecnicamente 

corretas e porque a atuação disciplinada, governada por regras abstratas e coordenadas pela 

hierarquia de autoridade, levaria a uma busca racional e consistente de objetivos 

organizacionais. 

Esses aspectos caracterizam a racionalidade formal e legal da organização em estudo e 

contribuem para a sua manutenção e sobrevivência.  

É importante ressaltar que autores como Merton, Selznick, Blau, Crozier19, entre 

outros, analisaram os trabalhos de Weber e, embora tenham um viés funcionalista em sua 

análise, conforme ressalta Motta e Vasconcelos (2002), fizeram importantes análises da 

burocracia e suas disfunções, mostrando os problemas dessa forma de organização.  

Um dos aspectos tratados por Merton é a formalidade, assim descrita pelo autor: 

“A formalidade se manifesta por meio de um ritual social mais ou menos 
complexo que simboliza e apóia a ordem em conflito, existente nas diversas 
funções. Tal formalidade, que se integra com a distribuição de autoridade 
dentro do sistema, serve para reduzir ao mínimo o atrito, por via do contato 
(oficial) amplamente restritivo, em relação a maneiras previamente definidas 
pelas regras da organização” (Merton apud Etzioni, 1971: 58). 

A formalidade é observada na organização em estudo, tanto na maneira das pessoas se 

vestirem, se comunicarem e se comportarem, como no formalismo das pessoas que ocupam 

posições hierárquicas superiores. Também o formalismo se faz presente nos rituais de posse 

de Ministros da Suprema Corte. 

Outra disfunção mencionada pelo autor diz respeito à pressão exercida pela estrutura 

burocrática sobre o funcionário para que seja “ metódico, prudente e disciplinado” (Merton, 

apud Etzioni, 1971:61). Explica que a disciplina do burocrata pode tornar-se uma disfunção 

da burocracia quando ocorrer o apego excessivo às regras burocráticas, acarretando 

conformação ou adaptação aos regulamentos, sem crítica. A esta situação o autor chama de 

personalidade burocrática. 

                                                 
19 Os artigos destes autores encontram-se na obra de Etzioni (1971) e são discutidos por Motta e Vasconcenlos 
(2002). 
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Blau (apud Etzioni, 1971) também discorre sobre as disfunções da burocracia e afirma 

que nenhum sistema de regras e de supervisão poderá prever todas as exigências que possam 

surgir. Alguns impedimentos para eficiência, tais como sentimentos de ansiedade e outras 

tensões emocionais que se apresentam, não podem ser erradicados por decreto oficial. 

Ressalta que a máxima racionalidade na organização depende da habilidade dos funcionários 

assumirem a iniciativa na fixação de relações informais e instituírem práticas não oficiais que 

eliminem dificuldades operacionais, na medida que ocorram. Esta habilidade, por sua vez, 

pressupõe a ausência de sentimentos agudos de desigualdade entre os membros da burocracia.  

Esse autor defende que as regras e papéis formais são desobedecidos pelos atores 

sociais no exercício de seu trabalho cotidiano; que o tipo ideal de homem burocrático é uma 

ficção, ou seja, que a pessoalidade está presente nas relações de trabalho e que a cultura e os 

padrões informais do grupo influenciarão a definição de papéis organizacionais, conforme 

estudos realizados em Motta e Vasconcelos (2002). 

Selznick (apud Motta e Vasconcelos, 2002), outro estudioso das disfunções da 

burocracia, ressalta que o indivíduo não deixa “do lado de fora da organização” a sua 

personalidade e afetividade da sua ação e de suas escolhas, apesar de este ser um ideal 

burocrático.  

É interessante, ainda, destacar o trabalho de Gouldner, apontado por Motta e 

Vasconcelos (2002), que estudou as funções da regra burocrática argumentando que, de um 

lado, ela permite o controle a distância; restringe as relações entre as pessoas, aumentando a 

impessoalidade; e, por outro lado, restringe a arbitrariedade do superior e legitima a sanção, 

opõe-se ao clientelismo e gera um espaço de negociação entre o subordinado e a hierarquia.  

Pode-se afirmar que a burocracia em si não é ruim. Ela foi criada e pensada justamente 

para proteger o interesse público, evitar a arbitrariedade. O que não se quer é o burocratismo, 

onde as regras e as normas cristalizam procedimentos e práticas e dificultam o acesso das 

pessoas aos serviços e recursos públicos. 

A pesquisa documental e na legislação demonstrou a presença da racionalidade 

formal-legal, burocrática em vários de seus conteúdos, podendo se exemplificar: os artigos da 

Constituição Federal que tratam sobre a Administração Pública; o Regime Jurídico dos 

Servidores Públicos Civis da União – Lei nº 8.112 e, no âmbito interno, a Resolução nº 246, 

de 18/12/02, que institui o Código de Ética dos Servidores do STF e cria a Comissão de Ética. 

 

2.2.4 O Direito 
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Como se afirmou no início desta seção, a característica das organizações formais ou 

complexas se relaciona com as da teoria da burocracia e interagem com a conceituação do 

Direito. E, talvez, em alguns momentos, seja difícil diferenciar a racionalidade formal que 

permeia estas três categorias teóricas. A análise de Velloso20 (2005: 36) ilustra esta reflexão 

quando afirma que “[...] as nossas leis processuais são excessivamente formalistas e o nosso 

sistema de recursos é irracional [...] Temos que atentar para o formalismo excessivo das 

nossas leis processuais, que intelectualizam a burocracia judiciária [...]”.  

Vê-se que a palavra mais associada ao Direito é a Lei, porém se trata de conceitos 

diferentes. Lyra Filho (2003) afirma que a Lei sempre emana do Estado e permanece, em 

última análise, ligada à classe dominante. Porém, há Direito fora das leis, como por exemplo, 

os chamados “Códigos de Ética” ou o Direito Internacional. 

Entende-se que a Lei é fonte formal e imediata do Direito, no entanto há outras fontes 

para o julgamento de um pleito, tais como a Doutrina, a Jurisprudência, a Analogia e os 

Princípios Gerais do Direito. 

Lyra Filho (2003) trata o Direito sob o ponto de vista dialético, em que a estrutura 

social vigente condiciona e determina as ideologias jurídicas.  

Descreve dois principais modelos da ideologia jurídica, em torno dos quais se 

polarizam os diferentes subgrupos ideológicos: o Direito Natural e o Direito Positivo. 

Na primeira concepção ideológica, o Direito é compreendido como ordem justa 

(iurisnaturalismo). A palavra-chave é Justiça e considera-se algo “justo, porque ordenado” 

(Lyra Filho, 2003: 28). Há três formas do direito natural: o cosmológico, o teleológico e o 

antropológico. 

Na segunda concepção, o Direito é visto como ordem estabelecida (positivismo) e a 

palavra-chave é Ordem. Predomina a idéia do “ordenado, porque justo” (ibidem: 29) e os 

“positivistas conservam a tendência a enxergar todo o Direito na ordem social estabelecida 

pela classe e grupos dominantes, diretamente ou através das leis do Estado” (ibidem: 49). Para 

o Direito Positivo as normas são “padrões de conduta, impostos pelo poder social, com 

ameaça de sanções organizadas (medidas repressivas, expressamente indicadas, com órgão e 

procedimento especiais de aplicação)” (ibidem:30). 

Há três enfoques no Direito Positivo: o legalista, o historicista ou sociologista e o 

psicologista. 
                                                 
20 Carlos Mario da Silva Velloso é Ministro e ex-presidente do SupremoTribunal Federal. Presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral. Professor Emérito da PUC/ Minas Gerais e da Universidade de Brasília, UnB.  
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Para esse autor, a posição mais antiga é a do direito natural, porém é o positivismo que 

predomina entre os juristas. 

Uma teoria dialética do Direito, ressalta Lyra Filho (ibidem) evita a queda numa das 

pontas e trata de conservar aspectos válidos de ambas as posições, rejeitando os demais e 

reenquandrando os primeiros numa visão superior.  

Também interessou a esta dissertação atentar para a abordagem sociológica do Direito 

que é a área do conhecimento que pode ajudar na compreensão do fenômeno jurídico na vida 

social.  

O autor explica que a Sociologia do Direito consiste na análise de como o direito 

estatal reflete a sociedade brasileira em suas linhas gerais, de poucas contradições e mínima 

flexibilidade. Já a Sociologia Jurídica retrata o exame do Direito em geral, como elemento do 

processo sociológico, em qualquer estrutura dada. Pertence a esta área do conhecimento o 

estudo do Direito como instrumento, ora de controle, ora de mudanças sociais, da pluralidade 

de ordens normativas, decorrente da cisão básica em classes, com normas jurídicas diversas. 

A conceituação de Direito desse autor não é linear, pronta, mas, como ele mesmo 

afirma, uma visão do Direito com enfoque dialético, é “[...] como um processo de libertação 

permanente, não é [como] uma ‘coisa’ fixa, parada, definitiva e eterna. O Direito não ‘é’, ele 

vem a ‘ser’” (Lyra Filho, 2003: 82).  

Ressalta que dentro do processo histórico, o aspecto jurídico representa a articulação 

dos princípios básicos da Justiça Social atualizada, segundo padrões de reorganização da 

liberdade que se desenvolvem nas lutas sociais do homem. 

Sintetiza, ademais, que “o Direito se apresenta como positivação da liberdade 

conscientizada e conquistada nas lutas sociais e formula os princípios supremos da Justiça 

Social que nelas se desvenda” (ibidem: 88).  

Assim, afirma como princípio jurídico fundamental e como essência, modelo e 

finalidade do Direito, o registro de Marx (apud Lyra Filho, 2003: 91), elaborado juntamente 

com Engels, que diz o seguinte: “o livre desenvolvimento de cada um é condição para o livre 

desenvolvimento de todos”. 

O estudo do Direito em Lyra Filho faz pensar nos avanços que se obteve com a 

Constituição de 1988 que asseguraram direitos. E que tais avanços devem-se, em grande 

parte, às instituições democráticas, à organização da sociedade civil, às lutas dos movimentos 

sociais e, também, à própria qualificação das profissões, no sentido de se organizarem e 

fundamentarem sua prática profissional de forma crítica e teoricamente consistente. 
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A seguir apresenta-se a finalidade, como uma terceira categoria teórica que conduz a 

compreensão da Organização em estudo e que se inter-relaciona com os aspectos legais e 

formais da racionalidade do Direito.  

 

2.3 Finalidade da Organização 

 

A categoria finalidade está sendo utilizada para caracterizar o objetivo, o fim a que 

se destina o Supremo Tribunal Federal (STF). Como esta organização é o órgão máximo do 

poder judiciário, far-se-á inicialmente uma breve incursão sobre esse poder da República. 

 

2.3.1 Poder Judiciário – Supremo Tribunal Federal 

 

O Princípio da Separação dos Poderes é um princípio constitucional, constante do art. 

2º da Constituição Federal, defendido como doutrina por Montesquieu na obra “O Espírito 

das Leis” que teve sua origem na Grécia.  

Bonavides (1999: 157) explica que o conceito formulado por Montesquieu foi de tal 

forma associado ao conceito de liberdade, que os juristas da Revolução Francesa o inseriram 

no art. 16 da “Declaração dos Direitos do Homem”, o qual estabeleceu que “[...] toda 

sociedade, onde a garantia dos direitos não esteja assegurada nem a separação de poderes 

determinada, não possui Constituição” . 

O autor ressalta, ainda, que esse princípio consta da Constituição americana e da 

francesa, desde o final do século XVIII e, que ao longo do século XIX, foi incorporado ao 

texto das Constituições da Alemanha, Bélgica, Holanda, Áustria, Itália, Dinamarca e Noruega. 

Tal princípio foi elevado à condição de dogma constitucional, sendo considerado o divisor de 

águas entre os Estados nos quais há liberdade nas organizações do poder político e os que são 

dominados por governos autoritários e despóticos. 

A divisão de poderes define como função política do judiciário a função jurisdicional. 

Caberá ao Poder Judiciário, aplicando a lei e todas as demais fontes do Direito, 

solucionar conflitos existentes na sociedade ou conflitos entre os próprios poderes. 

O poder judiciário é formado pelos seguintes órgãos: Supremo Tribunal Federal - STF; 

Conselho Nacional de Justiça21, Superior Tribunal de Justiça - STJ; Tribunais Regionais e 

                                                 
21 A Emenda Constitucional 45 – EC 45, promulgada pelo Congresso Nacional em 8/12/04 e publicada pelo 
Diário Oficial da União em 31/12/04, contém a “Reforma do Poder Judiciário” e criou o Conselho de Justiça 
(art. 103-B), como órgão do Poder Judiciário. Será integrado por 15 membros, dos quais nove serão magistrados 
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Juízes Federais; Tribunais e Juízes do Trabalho; Tribunais e Juízes Eleitorais; Tribunais e 

Juízes Militares; Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios. 

O STF e os Tribunais Superiores terão sede em Brasília e jurisdição em todo o 

território nacional. É inerente à atividade judiciária a autonomia administrativa e financeira, 

consubstanciada na capacidade de elaborar seus próprios orçamentos e gerenciá-los. 

Os Tribunais Regionais Federais - TRF e os Tribunais de Justiça - TJ são, 

eminentemente, os órgãos de segunda instância do Poder Judiciário e que julgam os recursos 

interpostos de sentença dos juízes de primeiro grau. As decisões dos juízes não são absolutas, 

existindo, quase sempre, a possibilidade de revisão por um órgão superior a este.  

A despeito de sua origem e constituição, para esta dissertação é importante considerar 

os questionamentos que vêm sendo feitos ao Poder Judiciário frente ao contexto de 

globalização, reestruturação do capitalismo e crescente aumento de desigualdades sociais.  

Faria (2001) faz uma análise do Poder Judiciário nos universos jurídico e social e 

afirma que a transnacionalização dos mercados de bens, serviços e finanças que levou a 

política a ser substituída pelo mercado como instância máxima de regulação social, colocou 

em xeque a centralidade e a exclusividade das estruturas jurídicas do Estado moderno. Esse 

fenômeno interferiu nos princípios da soberania, territorialidade, no equilíbrio dos poderes, na 

distinção entre o público e o privado e na concepção do direito positivo como um sistema 

lógico-formal de normas abstratas, genéricas, claras e precisas.  

O autor caracteriza o Poder Judiciário como uma das instituições básicas do Estado 

constitucional moderno, com função instrumental (dirimir conflitos), política (promover o 

controle social) e simbólica (promover a socialização das expectativas à interpretação das 

normas legais). Entretanto, prossegue o autor, o cenário incerto e cambiante da reestruturação 

do capitalismo interfere na autonomia do Estado-nação e no ordenamento jurídico, o qual está 

                                                                                                                                                         
e seis não integrantes da magistratura. O conselho terá mandato de dois anos, admitida uma recondução, sendo: 
um ministro do STF, que o presidirá; um ministro do STJ; um ministro do TST; um desembargador do TJ, 
indicado pelo STF; um juiz estadual, indicado pelo STJ; um juiz federal, indicado pelo STJ; um juiz do TRT, 
indicado pelo TST; um juiz do trabalho, indicado pelo TST; um membro do Ministério Público da União, 
indicado pelo Procurador-Geral da República; um membro do Ministério Público estadual, escolhido pelo 
Procurador-Geral da República dentre os nomes indicados pelo órgão competente de cada instituição estadual; 
dois advogados, indicados pelo Conselho Federal da O.A.B.; dois cidadãos, de notável saber jurídico e reputação 
ilibada, indicados, um pela Câmara dos Deputados e, outro, pelo Senado Federal. (Poder Judiciário: Reforma à 
Emenda Constitucional nº 45, de 8/12/04 de Carlos Mário da Silva Velloso, Brasília, 2005). Ao Conselho de 
Justiça caberá conduzir a política nacional do Judiciário, tocando-lhe o controle da atuação administrativa e 
financeira do referido poder (art. 103-B § 4º,caput e inciso VII).  
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comprometido na sua unidade, na sua organicidade e no seu poder de “programar” 

comportamentos, escolhas e decisões. 

Mello Filho22 (2004) defende a universalização da jurisdição e reitera a função política 

do Poder Judiciário mencionado por Faria, como instrumento para a concretização de 

liberdades civis e das franquias constitucionais: 

[...] de nada valerão os direitos e de nada significarão as liberdades, se os 
fundamentos em que eles se apóiam – além de desrespeitados pelo Poder 
Público – também deixarem de contar com o suporte e o apoio da ação 
conseqüente e responsável do Poder Judiciário. Daí a necessidade de 
enfatizar, a cada momento, que o Poder Judiciário tem um compromisso 
histórico e moral com a luta pelas liberdades e, também, com a preservação 
dos valores fundamentais que protegem a essencial dignidade da pessoa 
humana. [...] (Mello Filho, 2004: 44) 

O Ministro prossegue: 

“[...] a exclusão de ordem jurídica - que representa um subproduto perverso 
derivado da exclusão social -, gerada e impulsionada pela injusta condição 
social que tão gravemente afeta os que nada têm, acaba por frustrar a 
possibilidade de defesa jurisdicional das prerrogativas jurídicas que 
competem, de maneira indisponível, a cada ser humano”. (Mello Filho, 
2004: 45) 

Pela análise de Faria (2001), percebe-se que o Poder Judiciário como estrutura 

fortemente hierarquizada, operativamente fechada, orientada por uma lógica-racional e 

obrigada a uma rígida e linear submissão à lei tornou-se uma instituição que tem de enfrentar 

o desafio de alargar os limites de sua jurisdição, modernizar suas estruturas organizacionais e 

rever padrões funcionais, para sobreviver como um poder autônomo e independente. 

Nesse sentido, o autor destaca três questões que precisam ser enfrentadas pelo Poder 

Judiciário, para ter uma identidade funcional mais precisa e maior legitimidade política. A 

primeira delas diz respeito ao papel contraditório que terá que dar conta, ou seja, um de 

natureza essencialmente punitivo, aplicável aos segmentos marginalizados e outro, de 

natureza eminentemente distributiva, que implica a adoção de critérios compensatórios e 

protetores em favor desses mesmos segmentos, tendo em vista a instituição de padrões 

mínimos de eqüidade, integração e coesão sociais. A segunda questão a ser enfrentada 

relaciona-se a necessidade de maior democratização da instituição, sob a forma de algum 

controle externo efetivo. E, por último, o autor assinala a necessidade do Judiciário se 

reciclar, modernizar e adaptar a novas realidades práticas/administrativas e a uma cultura 

                                                 
22 José Celso de Mello Filho é Ministro do Supremo Tribunal Federal . 
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técnico-profissional que reveja princípios e postulados tornados anacrônicos pelos fenômenos 

da globalização econômica e da reestruturação do capitalismo. 

Mello Filho (2004) concorda que o judiciário tenha que enfrentar a crise de 

funcionalidade que incide sobre o aparelho judiciário brasileiro. E afirma que: 

“[...] trata-se de situação extremamente grave, que, além de comprometer a 
regularidade do funcionamento dos corpos judiciários, pode propiciar a 
formação de condições objetivas que culminem por afetar – ausente a 
necessária base de credibilidade institucional – o próprio coeficiente de 
legitimidade político-social do Poder Judiciário”. (Mello Filho, 2004: 45). 

Entre os problemas apontados pelo Ministro Mello Filho e que atinge especificamente 

o Supremo Tribunal Federal, destaca-se o volume excessivo de recursos e de processos que 

existem no STF e que o comprometem e até mesmo pode inviabilizar sua atuação23. Algumas 

inovações da Emenda Constitucional 45 (EC 45) que contém a “Reforma do Poder Judiciário” 

se propõem enfrentar os desafios mencionados por Faria (2001) e Mello Filho (2004).  

Velloso (2005) analisa que a Emenda 45 constitui-se num primeiro passo para o 

aperfeiçoamento da Justiça brasileira. 

“Ela tem méritos [...], mas se não vierem, de imediato, as reformas 
processuais preconizadas, e não realizado o exame científico do número de 
juízes de 1º grau e da forma de seu recrutamento, ela não tornará realidade a 
norma programática que inscreveu no inciso LXXVIII do art. 5º: ‘a todos, no 
âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do 
processo e os meios que garantam a celeridade da sua tramitação’” [...] 
(Velloso, 2005: 41).  

 Entende-se que o Serviço Social no STF, apesar de desenvolver um trabalho como 

área-meio e não trabalhar diretamente na prestação de serviços jurisdicionais não pode ficar 

alheio aos desafios colocados para o Poder Judiciário e, conseqüentemente, para o STF, pois 

eles carregam significado político e social que atingem a sociedade de maneira geral. É 

necessário, também, interar-se destes desafios e compreender a repercussão que eles 

provocam na forma como o trabalho é realizado e por quem é realizado no STF para que a 

profissão Serviço Social, por meio de sua particularidade, participe do processo de 

                                                 
23  

PROCESSOS RECEBIDOS E JULGADOS NO STF DE 1989 ATÉ 2004 
 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Processos 
Recebidos 

14.721 18.564. 18.438 27.447 24.377 24.295 27.743 28.134 36.490 52.636 68.369 105.307 110.771 160.453 87.186 83.66 

Julgamentos 
Proferidos 

17.432 16.449 14.366 18.236 21.737 28.221 34.125 30.829 39.944 51.307 56.307 86.138 109.743 117.484 158.785 101.690 

Fonte: Banco Nacional de Dados do Poder Judiciário mantido pelo Supremo Tribunal Federal. (Mello Filho, 2004) 
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enfrentamento dos desafios e contribua junto com as demais áreas no alcance da finalidade 

pública desta Organização. 

 

O Supremo Tribunal Federal 
 
 

A finalidade da Organização em estudo é a prestação dos serviços jurisdicionais à 

sociedade.  

O Supremo Tribunal Federal, também conhecido como Suprema Corte, é o órgão de 

cúpula do Poder Judiciário nacional, desde a primeira Constituição republicana brasileira, 

promulgada em 1891. 

Mello Filho (1998) destaca que o papel mais importante desempenhado pelo Supremo 

Tribunal Federal reside na defesa da Constituição Federal do Brasil. Cabe à Corte fazer 

prevalecer, em suas decisões, a supremacia da Constituição. A Constituição é o estatuto 

fundamental da República. É a Lei das leis. A ela estão subordinados todos os demais atos 

editados pelo Poder Público. Sendo assim, os atos estatais hierarquicamente inferiores à 

Constituição, se a transgredirem, serão considerados inconstitucionais. 

A Carta Magna, promulgada em 1988, define, em seu artigo 102, a competência do 

STF de guarda da Constituição. Mello Filho (ibidem) explica que a Suprema Corte Brasileira 

dispõe de competência originária, de competência recursal ordinária e de competência 

recursal extraordinária24. Seu perfil institucional permite identificar a sua tríplice condição de: 

a) Corte Constitucional - que atua na defesa da integridade e supremacia da Carta Política; b) 

Tribunal da Federação - que resolve os conflitos federativos e c) Tribunal de Justiça - que 

decide questões de natureza ordinária ou em que julga as ações penais condenatórias. 

Sua função institucional básica consiste em assegurar a supremacia formal e material 

do ordenamento constitucional brasileiro, cabendo-lhe exercer o controle da 

constitucionalidade por via de ação (fiscalização normativa abstrata) e por via de exceção 

(controle incidental ou concreto). 
                                                 
24 Sarmanho (2004: 28) explica que a competência originária é a competência exclusiva que a Suprema Corte 
possui de julgar causas. Assim sendo, só ao STF caberá julgar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade, o 
Presidente da República nos crimes comuns e de responsabilidade. A competência recursal ordinária é a 
capacidade de julgar os recursos referentes às ações mandamentais julgadas pelos Tribunais Superiores e os 
crimes políticos. E a competência recursal extraordinária é o poder que o STF possui de julgar os recursos contra 
decisões de quaisquer tribunais ou órgãos colegiados, desde que a decisão tenha contrariado dispositivo da 
Constituição, declarado a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal ou julgado válida lei ou ato de governo 
local contestado em face desta Constituição.  
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Sarmanho (2004) destaca que também faz parte das competências do Supremo 

Tribunal Federal propor o Estatuto da Magistratura, denominado Lei Orgânica da 

Magistratura Nacional (LOMAN)25. Este Estatuto trata da forma de escolha dos juízes, da sua 

promoção, do seu subsídio (remuneração), aposentadoria, dos julgamentos, entre outras 

matérias.  

Ainda para contextualizar a Organização onde ocorreu o estudo, considera-se 

importante informar que o STF localiza-se na Praça dos Três Poderes, em Brasília-DF, e tem 

sua sede voltada para o Palácio do Planalto (Poder Executivo) e também para o Congresso 

Nacional (Poder Legislativo). São três os prédios do STF: o prédio sede, onde se localiza o 

plenário e o Gabinete do Ministro Presidente; o Anexo I, construído em 1974, e o Anexo II, 

criado em 1998.  

A estrutura organizacional do STF, durante a realização da pesquisa, pode ser 

visualizada no Organograma apresentado nos Anexos A e B, o qual foi atualizado pelo Ato 

Regulamentar nº 01, de 25/06/04. São onze os Ministros26 do STF. O Ministro Presidente é a 

instância máxima de poder dentro da estrutura organizacional e os dez Gabinetes dos demais 

Ministros estão vinculados ao do Presidente. Subordinado a este, estão a Secretaria-Geral da 

Presidência, a Secretaria de Controle Interno, a Assessoria do Cerimonial e a Secretaria do 

Tribunal, dirigida pelo Diretor-Geral. 

São sete as secretarias vinculadas à Secretaria do Tribunal, sendo três relacionadas à 

área-fim do STF: a Judiciária, considerada “o coração” do STF, pois é aonde chegam os 

processos que são preparados e distribuídos para os Gabinetes dos Ministros; a das Sessões, 

que se ocupa com o plenário e as turmas de julgamento dos processos; e a de Documentação, 

que se ocupa dos processos após seu julgamento. As outras quatro Secretarias são 

consideradas área-meio, pois não se ocupam com o processo jurídico em si, mas, por meio de 

seu funcionamento, oferecem condições para que a área fim cumpra seu papel. São elas: 

Administração e Finanças, Recursos Humanos, Serviços Integrados de Saúde e Informática.  

O organograma atualizado em 25/6/04 totaliza cinco Assessorias e uma Secretaria 

Geral vinculada ao Ministro-Presidente. À Secretaria Geral, estão subordinadas dez 

                                                 
25 Lei Orgânica da Magistratura Nacional – LOMAN – nº 35 de 14/3/79. 
 
26 Os Ministros do STF são escolhidos entre brasileiros natos (com idade entre 35 e 65 anos) com notório saber 
jurídico e reputação ilibada pelo presidente da República e  sabatinados pelo Senado Federal, que deverá aprovar 
a indicação por maioria absoluta, em votos secretos, após argüição pública.  
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Secretarias, 30 Coordenadorias, vinculadas a essas secretarias, e 96 seções vinculadas às 

coordenadorias. 

O número de pessoas que trabalhavam no STF em dezembro de 2004 era de 

aproximadamente 2132, sendo 859 servidores, 1.100 terceirizados, 120 estagiários e 58 

adolescentes trabalhadores. E o número de pensionistas, servidores aposentados e 

dependentes que poderiam recorrer aos serviços da Seção de Serviço Social totalizava 3384.  

As pessoas que trabalham no STF, e que são usuários dos serviços da Seção de 

Serviço Social, são pessoas muito diferentes, que vêm de realidades distintas, de classes 

sociais distintas e variados níveis de instrução.  

No próximo capítulo, apresentar-se-á a análise do Serviço Social construído no STF.  
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CAPÍTULO 2  

 

 

O SERVIÇO SOCIAL NA 

SUPREMA CORTE DO BRASIL 

 

 

2. A HISTÓRIA DO SERVIÇO SOCIAL NO SUPREMO TRIBUNAL  FEDERAL 

 

 

A orientadora desta dissertação incentivou que a história do Serviço Social no STF 

fosse escrita sob a forma etnográfica pela autora deste estudo, por tratar-se de um informante 

privilegiado desta pesquisa. Assim, mesmo estando ciente de que podia haver interferência da 

sua subjetividade e racionalidade neste relato, a pesquisadora procurou estar atenta aos fatos 

que aconteceram e se constituíram a partir da sua participação na Instituição, sem desgarrá-los 

do pensamento de teóricos, pesquisadores, outros assistentes sociais e profissionais de áreas 

afins que, com suas idéias, estudos e experiências, contribuíram para a construção desta 

história.  

Um estudo que inspirou este registro foi de Vasconcelos (2003), que apresenta o 

resultado de sua pesquisa realizada com 74 assistentes sociais da área de saúde na cidade do 

Rio de Janeiro-RJ.  

Destaca-se, ainda, a sistematização de informações que possibilitou o registro da 

memória do Serviço Social no STF, bem como uma análise dos avanços ocorridos, 

dificuldades e possibilidades de mudança/melhoria com vista à concretização do projeto ético-

político da profissão e, também, para o acúmulo de reflexões e aprendizagens em relação a 

uma prática profissional que vem se propondo a ser científica e crítica. 
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2.1 O Nascimento do Serviço Social no Supremo Tribunal Federal (STF) 

 

O trabalho profissional de Serviço Social no STF começou como Assistência Social 

por iniciativa do Ministro Néri da Silveira, presidente desse Tribunal no período de 1989-

1991. Tal iniciativa partiu de sua experiência no Tribunal Federal de Recursos, tendo como 

principais referências o conceito multiprofissional e preventivo de saúde, preconizado pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), e também uma razão legal, uma vez que a assistência 

social passou a ser um direito de seguridade social, ao lado da saúde e da previdência social, 

previsto na Constituição Federal de 1988. No entendimento do referido Ministro, a 

competência técnica não bastava para um servidor servir bem à “coisa pública”; tornava-se 

necessário também a assistência à saúde pessoal e familiar. Sendo assim, o responsável pela 

criação do Serviço Social no STF considerava que a “Assistência Social” poderia contribuir 

com a assistência de saúde, de forma mais integral, competente e preventiva. 

Segundo o Ministro Néri da Silveira, o STF era um órgão pequeno para promover um 

Concurso Público de Serviço Social e não havia nenhum Concurso do gênero em Brasília-DF 

nos anos 1989/1990 para alocar no Tribunal assistentes sociais. Foi por essa razão que, tendo 

conhecimento de que o Tribunal Regional Federal - 4ª Região, de Porto Alegre, realizou, em 

1989, concurso que contemplava a área de Serviço Social, ele o aproveitou para o 

preenchimento das duas vagas de assistente social no STF. Essas vagas já haviam sido criadas 

em 1982, mas nunca tinham sido preenchidas. Esse preenchimento se deu, portanto, em 1990, 

com o Concurso realizado pelo TRF - 4ª Região de Porto Alegre. 

Os candidatos selecionados no concurso em Porto Alegre foram chamados e o prazo 

dado pelo TRF para aceitação ou não da nomeação no STF foi pequeno. Não aceitando, o 

TRF chamaria outro candidato aprovado no Concurso. 

Vários contatos com o STF foram tentados para levantar informações sobre o tipo de 

trabalho a ser realizado. Por se tratar de período de recesso forense (final de dezembro), teve-

se dificuldades de encontrar as pessoas, bem como de conhecer a expectativa da instituição. O 

pessoal do TRF não dispunha de informações. 

Finalmente, a Assistente Social (A.S.) Inês Amaro da Silva, classificada em 3º lugar 

no Concurso do TRF-4ª Região, e a autora deste registro, classificada em 6º, aceitaram tomar 

posse no STF. Ainda em Porto Alegre, as duas profissionais passaram se conhecer e preparar 

sua vinda. 
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No início, no STF, ao mesmo tempo em que se buscava identificar as demandas para o 

Serviço Social, tentou-se também entendê-las nas suas dinâmicas e peculiaridades e 

procurava-se pensar numa proposta de implantação do Serviço Social. Foi-se, aos poucos, 

conhecendo as pessoas, buscando um local de moradia e se acostumando com o uso de saias, 

com um pouco de salto nos sapatos e com leves maquiagens. Naquela época, fazia parte das 

exigências o uso de saias ou vestido para as mulheres. Para duas jovens - uma de 26 anos e 

outra de 24 -, acostumadas com o “corre-corre” de paradas de ônibus e de trem e o uso de 

calças jeans e salto baixo, mudar de indumentária trazia um pouco do peso da 

responsabilidade pessoal e profissional, assumida diante da decisão de deixar o Rio Grande do 

Sul, a família e também as instituições de trabalho e de formação. 

A nomeação das assistentes sociais ocorreu em 1º de março de 1990, e a posse se deu 

em 10 do mesmo mês, dois dias antes da posse do ex-presidente Collor. Uma das primeiras 

pessoas que acolheu as profissionais no STF, de forma gentil e atenciosa, foi o chefe do então 

Serviço de Saúde e Assistência e atual Secretário da Secretaria de Serviços Integrados de 

Saúde (SIS). Ele explicou que uma das duas deveria ser a chefe da Seção de Assistência 

Social, criada pelo Ato Regulamentar nº 22/90, alegando que não as conhecia e que, para ele, 

ambas tinham capacidade de ocupar tal função. O critério escolhido pelas Assistentes Sociais 

na época foi a classificação no Concurso. Desse modo, a A.S. Inês ocupou a chefia da Seção 

até sua exoneração, não planejada naquele momento, mas que veio a ocorrer em setembro de 

1991. 

Cabe um destaque para a sala que foi designada para a Seção de Assistência Social, 

que estava localizada no subsolo do Anexo I, ao lado da casa de máquinas dos elevadores de 

um prédio antigo de três andares, com a dimensão de 4,10 m x 2,30. 

Nada muito motivador para um início de trabalho. Não havia ar condicionado, apenas 

uma janela no alto da parede que permanecia fechada para evitar a entrada de animais, pois 

essa janela dava para o gramado da rua, que fica em frente do prédio. Havia somente duas 

cadeiras e uma mesa a ser dividida com as duas assistentes sociais. Para quem vinha das 

instalações da FEBEM e do posto de saúde da Matias Velho, um bairro de periferia de 

Canoas-RS, tal precariedade não causava estranheza. 

O que incomodava era o barulho dos elevadores e a dificuldade de se atender a pessoas 

numa sala com poucas condições de se manter o sigilo profissional, bem como o fato de que, 

para trabalhar-se no mesmo horário, uma das duas precisava sair da sala e se dirigir para outro 

espaço, para que a outra pudesse realizar os atendimentos aos usuários. Foi uma grande 
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batalha conseguir armário, poltronas para o atendimento de servidores, ar-condicionado, 

computador e um espaço físico melhor e maior. Isso foi tão difícil quanto criar um espaço de 

trabalho com credibilidade e reconhecimento junto aos servidores, terceirizados, chefias e 

Administração do STF. 

Tempos depois, soube-se que este espaço foi resultado de uma ampliação ocorrida no 

subsolo do prédio, em 1990, para a implantação das Seções de Assistência Psicológica e 

Assistência Social. Desse modo ao lado da sala da seção funcionava a sala da psicóloga, que 

atuou como chefe da Seção de Psicologia até o ano 2000.  

As demais salas do espaço ampliado, com dimensões maiores, totalizavam três 

consultórios médicos e um pequeno ambulatório, onde também foi implantada a Seção de 

Assistência de Enfermagem. Na época da implantação do Serviço Social, éramos dez 

profissionais de saúde.  

Até início de 1990, havia um Serviço de Saúde e Assistência com enfoque médico-

ambulatorial, iniciado em 1960, por ocasião da transferência da Capital Federal do Rio de 

Janeiro para Brasília. 

O Ato Regulamentar nº 22 de 21/11/90 dispunha sobre a reorganização do Serviço de 

Saúde e Assistência, que passou a denominar-se Serviço de Saúde, cuja competência era “[...] 

prestar assistência médico-odontológica, de enfermagem, psicológica e social aos Ministros e 

servidores do Tribunal, ativos e inativos, e respectivos dependentes, desde exame médico-bio-

psico-social para a admissão no Quadro de Pessoal da Secretaria, até o permanente 

acompanhamento integrado da respectiva condição médico-psico-social, com a utilização de 

cadastramento completo e controle sanitário global.” (Brasil,1990: 225). 

Numa reunião com o Ministro Néri da Silveira, próximo à posse das assistentes 

sociais, em março de 1990, ele apontou algumas diretrizes e demandas para elaboração da 

proposta de implantação do Serviço Social. Recomendou que fossem promovidas palestras 

para os servidores sobre temas que tratassem da prevenção de doenças e, também, que 

tratassem da qualidade das relações familiares. Solicitou, também, especial atenção aos 

servidores e terceirizados com problemas de saúde, dificuldades financeiras e problemas na 

família.  

Considerando as informações colhidas na entrevista realizada em 29/12/04 com esse 

Ministro, para efeitos desta pesquisa, pode-se inferir que ele sinalizava necessidades sociais a 

serem atendidas pelo trabalho profissional do Serviço Social e que não deixavam de ser 

também alvo da Assistência Social. Porém, para atender às suas expectativas e demandas por 
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ele percebidas, naquele momento, inaugurava-se no STF um espaço de trabalho para o 

Serviço Social.   

Desde o início, chamavam a atenção das profissionais algumas características desta 

organização: seu formalismo, expresso nas relações de trabalho e na forma como as pessoas 

se vestiam; sua burocracia mediada por normas, regulamentos, regimentos, ordens de serviço, 

atos regulamentares e hierarquia, de modo que as decisões passavam por muitos chefes ou era 

centralizada em alguns. Também chamou a atenção seus rituais de posse de servidores e 

magistrados.  

A análise documental realizada na Seção de Serviço Social e a entrevista com um dos 

assistentes sociais demonstraram que a construção do fazer profissional no STF teve como 

referência o Serviço Social organizacional, também conhecido como Serviço Social de 

Empresa ou Serviço Social do Trabalho, bem como o Serviço Social em Instituições. Tanto é 

que os autores que embasaram a proposta de implantação foram Ana Elisabeth Mota, Lúcia 

Freire, Elisabeth de Melo Rico, Grupo Meta, José Walter Canoas, além de outros como 

Myrian Veras Batista, Vicente Faleiros, Úrsula Karsch, Natálio Kisnermann, Maria Lúcia 

Martinelli e Maria Luiza de Souza. 

Entrando um pouco mais na organização da rotina de trabalho do Serviço Social, no 

início da década de 1990, destaca-se que, em função do espaço físico que se dispunha, criou-

se um revezamento de turnos, de acordo com o qual, uma trabalhava pela manhã e outra à 

tarde, embora houvesse momentos de atividades em conjunto, para discussão de casos, 

estudo, planejamento e avaliação do trabalho. Nesses momentos, a alternativa era dividir a 

mesa, o que implicava a mencionada saída de uma quando a outra fazia atendimento 

emergencial. Todavia, tinha-se a convicção de que aquela situação seria temporária. Mesmo 

assim, levaram-se cinco anos para conseguir outro espaço físico. 

O problema deste espaço não era só o tamanho da sala. O que mais preocupava era o 

aparecimento de uma leve perda auditiva, que acometeu em 1994 a autora desta dissertação, e 

foi comprovada por laudo especializado, devido ao barulho excessivo da casa de máquinas 

dos elevadores ao lado da sala do Serviço Social. Depois de longo trabalho e várias 

negociações, houve a sensibilização de um dos diretores da hierarquia superior que nos 

ajudou a obter outro espaço de trabalho, autorizando a mudança de sala para o prédio sede.  
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2.2. A Construção do Serviço Social como Trabalho e Profissão no STF  

 

Ao reler os Relatórios de Atividades, desde 1990 até 2004, e com intuito de fazer uma 

síntese do que foi o “fazer” e o “ser” profissional no STF, percebe-se que as atividades do 

Serviço Social, como as demandas a ele dirigidas, as relações com os colegas da área de 

saúde, com outras áreas, chefias, Administração, usuários, as condições de trabalho da equipe 

da Seção, os espaços ocupados e perdidos, a autonomia profissional, o reconhecimento do 

trabalho, o conhecimento e o desconhecimento que ainda ocorre em relação à profissão, a 

confusão em relação aos conceitos de Assistência Social e Serviço Social, que ainda 

permanece no imaginário e na fala de muitos colegas, chefes e usuários e os impasses, 

conquistas e desafios colocados no cotidiano do trabalho profissional, foram se modificando e 

se construindo em meio a várias determinações, circunstâncias e ao contexto organizacional, 

profissional, social e econômico do país.  

O “ser” e o “fazer” profissional também foram influenciados, no decorrer dos quatorze 

anos, pela formação, contribuição e qualificação dos quatro assistentes sociais que 

trabalharam na Seção, pelos sete técnicos judiciários que a compuseram, pelas doze 

estagiárias de Serviço Social da UnB que realizaram seu estágio curricular na Seção, pelos 

cinco adolescentes trabalhadores do CESAM que fizeram parte da equipe, pelos diversos 

usuários atendidos na Seção e pelas duas chefias imediatas que a Seção teve no decorrer deste 

período. 

Analisa-se que, em todo tempo, houve atenção dispensada pelos Assistentes Sociais 

com à história da profissão que estava sendo construída na Suprema Corte. Por isso, 

guardaram-se os documentos, os projetos, os planos, as idéias que não saíram do papel, as 

reflexões contidas nas monografias dos estagiários, as avaliações e sugestões dos consultores 

e dos usuários.  

Essa análise permitiu reunir a história do Serviço Social no STF em três períodos: um 

primeiro, que se inicia em 1990 e vai até 1994; um segundo, que se inicia em 1995 e vai até 

2000; e um terceiro, de 2001 até 2004. Essa divisão considerou os fatos mais marcantes de 

cada ano, a respectiva Administração, a estrutura da Seção de Serviço Social, as principais 

demandas de cada período e as principais atividades. 
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Os Primeiros Quatro Anos – 1990 a 1994 - 

O Serviço Social no Subsolo 

 

Nesse período, o trabalho profissional realizado pelos Assistentes Sociais no STF teve 

como principais ações os atendimentos sociais, a gestão de benefícios, especialmente o plano 

de saúde e o auxílio pré-escolar, e a promoção de palestras para divulgação de informações 

sobre a prevenção de doenças e promoção de saúde. Essas ações buscaram atender as 

primeiras demandas da Organização e dos usuários, colocadas para a profissão.  

Sem dúvida, o carro-chefe do Serviço Social, por muitos anos, e que foi responsável 

pela divulgação da profissão na Organização, foi a gestão participativa que se fez do Plano de 

Saúde - benefício voltado para Ministros, Servidores e seus Dependentes. De 1990 a 2000, 

quando a gestão do Plano de Saúde passou para a Seção de Benefícios, criada por proposta do 

Serviço Social, a Seção de Serviço Social teve uma grande carga de trabalho voltada para 

questões administrativas e questões envolvendo problemas de saúde do servidor. 

Esse carro-chefe colocou a profissão em contato com a cúpula do STF e também 

possibilitou conhecer o conteúdo e a forma de trabalho de muitos servidores. 

 

Ano de 1990 

 

O ponto de partida das Assistentes Sociais foi a elaboração do Plano para 

Conhecimento e Caracterização do Contexto Institucional, datado de março com os seguintes 

objetivos: realizar uma primeira aproximação do Serviço Social aos diferentes setores da 

organização; e elaborar um pré-diagnóstico do contexto organizacional a fim de apresentar 

proposta de trabalho que viesse ao encontro das necessidades humano-sociais e expectativas 

da Organização.  

O projeto para Implantação do Serviço Social no STF, datado de maio de 1990, 

continha oito grandes necessidades/expectativas das profissionais para realização do seu 

trabalho: conhecimento da realidade e das necessidades sociais; divulgação do Serviço Social; 

desenvolvimento de ações educativas e preventivas nas áreas de saúde, área de benefícios e 

integração funcional; atendimento individualizado e construção de uma política social.  

No documento denominado Caracterização Organizacional, de maio de 1990, foram 

detectadas várias necessidades sociais. Destacamos as seguintes: inexistência de programas de 

saúde preventivos e educativos, bem como de diagnóstico dos principais problemas de saúde 
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no STF; ausência de trabalho integrado pela equipe de saúde; ausência de caracterização 

funcional dos servidores (o Serviço de Pessoal tinha dados individuais e cadastrais, mas sem 

análise da população que trabalhava no STF); fraco aproveitamento dos canais de 

comunicação entre servidores/setores/chefias/Associação de Servidores do STF (ASTRIFE); 

ausência de Programa de Ambientação dos novos servidores; administração dos benefícios 

por diferentes setores e com implantação e avaliação sem a participação dos servidores; falta 

de espaço apropriado para os servidores tratarem seus problemas sociofamiliares e de 

trabalho; problemas de adaptação e relacionamento entre os servidores; uso abusivo de álcool 

interferindo na saúde e no desempenho dos servidores e despreparo de alguns servidores para 

a aposentadoria.  

Os contatos realizados pelo Serviço Social com algumas chefias e servidores, em 

1990, evidenciaram as seguintes expectativas em relação ao Serviço Social: a necessidade de 

realização de um trabalho com alcoolistas; preparação para aposentadoria; implantação de 

creche; assistência, apoio e  orientação aos funcionários e familiares.  

O Ato Regulamentar nº 22, assinado pelos Ministros do STF em 21/11/90, que tratava 

da reorganização do Serviço de Saúde e Assistência, definia as seguintes competências da 

Seção de Assistência Social – SAS: 

a) “realizar estudos sobre as situações socioeconômica e funcional dos 
servidores, propondo a solução adequada, para os casos especiais, bem assim 
a adoção de programa de assistência social de âmbito geral; 

b) estudar, com a Seção de Assistência Psicológica, os casos de 
desajustamentos funcionais, sugerindo, se for o caso, lotação em unidades da 
Secretaria mais compatível com os traços de personalidade dos servidores; 

c)fazer visitas domiciliares às famílias dos servidores, com o objetivo de 
conhecer seus problemas, procedendo aos aconselhamentos cabíveis; 

d) orientar os servidores e seus dependentes, juntamente com a Seção de 
Assistência de Enfermagem, sobre os convênios mantidos pelo Tribunal, na 
área de assistência médico-social, bem assim quanto ao funcionamento do 
Serviço de Saúde; 

e) colaborar com as demais Seções de Serviço de Saúde no planejamento e 
execução de cursos de orientação à preservação da saúde dos servidores e 
seus dependentes; 

f) procurar desenvolver o espírito comunitário, para maior integração entre 
os servidores e seus dependentes, de forma particular, em relação aos que 
residem em um mesmo núcleo habitacional”.  (Brasil, 1990: 227-228)  
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Atendendo à demanda colocada pelo Ministro Presidente, realizou-se, em 1990 e 1991 

três ciclos de palestras, do qual as assistentes sociais foram responsáveis pelo planejamento, 

execução e avaliação, uma vez que não havia no STF área de recursos humanos. No primeiro 

ciclo, apresentou-se a proposta de trabalho do Serviço Social e tentou-se explicar a função da 

profissão num órgão como o STF. Partiu-se da conceituação de necessidades humanas de 

Maslow (apud Chiavenato, 1981) para explicar como tais necessidades interferem no trabalho 

e que serviços poderiam ser prestados pelas assistentes sociais. Naquele tempo desconhecia-se 

autores do Serviço Social que abordassem este tema e os estudos de Pereira sobre 

necessidades humanas datam de 2002. 

Outro fato importante e que atendeu à demanda colocada principalmente pelas 

servidoras com filhos em idade pré-escolar, logo na chegada das profissionais ao STF, foi a 

aprovação do projeto de implantação do Programa de Atendimento ao Pré-Escolar. 

 

Ano de 1991 

 

Um fato marcante desse ano foi a exoneração, a pedido, da Assistente Social Inês 

Amaro da Silva, para retornar a Porto Alegre-RS, após várias tentativas de cedência ou 

transferência para outro órgão do judiciário. A justificativa da Direção Geral para não 

autorizar a sua transferência foi a de que a vaga ficaria ocupada e não poderia ser preenchida 

por outro assistente social. O motivo da decisão da colega foi de ordem pessoal. 

Esse fato marcou profundamente a continuidade do trabalho iniciado, pelos vínculos 

afetivos e profissionais construídos pelas profissionais. Tal decisão tornava a autora da 

dissertação chefe de uma Seção sem equipe e diante de uma Organização ainda desconhecida 

e com trabalho pouco (re) conhecido.  

Um fato que evidencia o desconhecimento do papel do assistente social neste período 

foi a solicitação de um Diretor do STF para que a Assistente Social realizasse 

acompanhamento durante a noite a um familiar de um dos ministros que estava hospitalizado. 

Ocorre que, o paciente estava recebendo assistência da família e da equipe de saúde do 

hospital e, portanto, foi argumentado com o diretor que não era necessário tal 

acompanhamento. 

 

Ano de 1992 
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Com a saída da A.S. Inês, solicitou-se o preenchimento da vaga deixada por ela e, em 

28/2/92, houve a posse e o início do exercício do Assistente Social, classificado em sétimo 

lugar no Concurso Público do Tribunal Regional Federal – 4ª Região, de Porto Alegre-RS. 

Percebendo que os sujeitos que chegavam a uma organização desconhecida sentiam 

falta de maior acolhida e informações sobre o contexto de trabalho, implantou-se as 

Entrevistas de Posse, cujos objetivos eram conversar com o servidor recém-chegado no STF 

sobre as suas expectativas e experiências de trabalhos; conhecer o servidor e a composição da 

sua família, e apresentar dados sobre o contexto do STF: organograma, informações sobre a 

cultura organizacional e características da Organização. Objetiva-se também apresentar a 

Seção como um espaço com o qual o servidor pudesse contar para estabelecer boas relações 

de trabalho, bem como para tratar de questões pessoais, familiares que por ventura 

interferissem em seu desempenho profissional. 

Essas Entrevistas de Posse resultaram na participação da Seção de Serviço Social, em 

2000, no Programa de Ambientação do Novo Servidor, elaborado e coordenado pela 

Coordenadoria de Desenvolvimento de Recursos Humanos (CDRH). 

Nesse ano, os Assistentes Sociais encaminharam à Administração pedido de 

supervisão externa para ajudá-los teórica e metodologicamente no redirecionamento do 

trabalho frente à realidade administrativa da Organização, na leitura crítica de seu 

funcionamento e dinâmica, para a revisão do Ato Regulamentar que definia as competências 

da Seção e melhor atendimento das demandas dirigidas ao Serviço Social. Tal supervisão 

justificava-se pelas dificuldades encontradas na realização do trabalho do Serviço Social no 

STF. 

A contratação de supervisão não foi autorizada. Mesmo assim, buscou-se supervisão 

junto ao Departamento de Serviço Social da UnB e, na ocasião, o atendimento foi realizado 

pelo professor Mário Ângelo Silva, no período de setembro a dezembro de 1992.  

 

Ano de 1993 

 

No decorrer desse ano, foi obtida a autorização para os dois assistentes sociais 

participarem no VII Congresso Brasileiro de Serviço Social, realizado em São Paulo. 

Outro fato que mobilizou muito os profissionais nesse ano, foi a elaboração de 

proposta apresentada ao Diretor do Serviço de Saúde e Diretor Geral para criação da Divisão 
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de Serviço Social, uma vez que o chefe imediato havia recebido uma função comissionada 

que correspondia ao de diretor de Divisão.  

Houve abertura de ambos para discutir tal proposta, uma vez que a Seção vinha 

sobrecarregada com a gestão do Plano de Saúde e outros benefícios. Havia visibilidade do 

trabalho e necessidade de ampliação da equipe e maior espaço físico. 

A proposta concorreu com outra apresentada pela chefe da Seção de Assistência 

Psicológica que propunha a criação da Divisão Psicossocial e a subordinação da Seção de 

Serviço Social a tal divisão. Os assistentes sociais tomaram conhecimento dessa proposta 

apenas na reunião com o chefe imediato. Não houve concordância com tal proposta e a 

polêmica foi tamanha que, somada a outras dificuldades, o Serviço de Saúde ficou sem 

Divisão.  

 

Ano de 1994 

 

As dificuldades para realização do trabalho permaneciam e muitas ações de Serviço 

Social foram restringidas pela Administração. 

Diante da necessidade de melhor qualificação para compreender a dinâmica 

organizacional, as relações de trabalho e as questões de “recursos humanos” que chegavam 

para o Serviço Social, os assistentes sociais realizaram o Curso de Especialização em 

Administração de Recursos Humanos na Escola Brasileira de Administração Pública da 

Fundação Getúlio Vargas, Núcleo de Brasília-DF27.  

É importante ressaltar que este curso teve um enfoque administrativo, atendendo, em 

parte, às necessidades de estudo, reflexão e sistematização da prática profissional, tendo sido 

pago pelos próprios assistentes sociais. No ano de 1995, em outra Administração, alguns 

servidores solicitaram o mesmo curso e tiveram o custeio pago pelo STF. Os profissionais 

entraram com um pedido de ressarcimento, mas este não foi autorizado. 

Um fato muito importante desse ano foi a autorização da Administração para a lotação 

de uma técnica judiciária na Seção, após três anos de solicitação. A justificativa para tal 

solicitação foi a grande absorção dos Assistentes Sociais em atividades eminentemente 

administrativas decorrentes da gestão do Plano de Saúde e auxílio pré- escolar, que impediam 

a realização de outros projetos voltados aos servidores . 

                                                 
27 Para a conclusão desse Curso foi elaborada pela autora desta dissertação a seguinte monografia: 

“Reflexões Teórico - Práticas sobre o Sentido do Trabalho no Serviço Público”. 
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O Serviço Social no STF no Período de 1995 a 2000 

Saída do Subsolo, Acesso à Informatização da Seção e Definição do Papel do Serviço 

Social no STF 

 

 Esse foi um período de muito crescimento, fortalecimento, valorização e 

aprendizagens para o Serviço Social do STF. Muitos fatos contribuíram para tal evolução e 

muitas oportunidades surgiram com as mudanças de Administração. Se, por um lado, o 

Serviço Social passava por uma crise de identidade, até mesmo com relação a sua função no 

STF, e também possuía uma sobrecarga de trabalho decorrente da saída de um dos Assistentes 

Sociais, por outro lado, os estudos realizados nesse período, a oportunidade de conhecimento 

e compreensão de uma Coordenadoria que retratava alguns problemas e necessidades sociais 

de outras unidades do STF, levaram o Serviço Social a ter mais clareza do seu papel junto à 

Organização. E, com isso, a abrangência e a visibilidade de ação profissional foram 

ampliadas, e as condições de trabalho melhoraram. 

 

Ano de 1995 

 

Nesse ano, ocorreu o pedido de cedência do Assistente Social que trabalhava na Seção 

de Serviço Social para órgão do poder executivo, a partir de 25/05/95.  

Apesar das dificuldades de obter, na Administração, a autorização para participação de 

eventos de qualificação profissional, obteve-se a aprovação para Assistente Social participar 

do VIII Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, em julho, na cidade de Salvador-BA. 

Um dos fatos marcantes e que inauguram um outro período da história do Serviço 

Social no STF foi a chegada de uma demanda diferente, pois não se tratava de benefícios e 

nem de pleito individual, e tampouco de ações diretamente ligadas à área de saúde. 

Caracteriza-se como uma demanda organizacional que proporcionou maior conhecimento da 

realidade da Organização. Trata-se da solicitação de um Curso de Relações Humanas, que 

chegou de forma desviada e confusa ao Serviço Social, em 1995.  

O Diretor do então Serviço de Atividades Gerais (SAG), atual Coordenadoria de 

Manutenção e Serviços Gerais (CMSG), dirigiu-se à Seção para solicitar um “Curso de 

Relações Humanas” para os empregados terceirizados, devido aos problemas de 

relacionamento que ocorriam entre eles, os servidores e suas chefias. Ele se dirigiu à chefe da 

Seção de Serviço Social, achando que fosse a psicóloga. Após os devidos esclarecimentos, foi 



90 
 

explicado a ele que se poderia contribuir para superação das questões colocadas e se 

apresentaram algumas propostas diferentes de um Curso de Relações Humanas.  

A primeira proposta foi um projeto de investigação diagnóstica, aprovado e realizado 

em 1995, para conhecer as atividades dos setores, compreender as causas dos problemas de 

desempenho, que dificultavam o alcance dos objetivos da Coordenadoria, e buscar o 

equacionamento de tais problemas.  

As demandas aparentes levaram a muitos estudos e colocaram o desafio de realizar o 

que se chamou de primeiro diagnóstico organizacional, um trabalho de pesquisa que envolveu 

todos os trabalhadores dos setores e culminou em dois anos de intervenção, com vínculos 

construídos e até hoje respeitados. Entrar nos meandros do SAG foi como “recortar” o STF e 

entendê-lo em uma de suas partes, possibilitando identificar qual seria o papel do Serviço 

Social nesta Organização. 

Este trabalho se concretizou com supervisão da professora da UnB, Ilma Soares, no 

período de setembro a dezembro de 1995. A busca de supervisão foi anterior à escuta desta 

demanda e aconteceu num período que se encontrou muitas dificuldades para a realização do 

trabalho profissional e que a autora desta dissertação se questionou sobre a necessidade do 

Serviço Social no STF. Portanto, inicialmente, a supervisão ocorreu para discutir as 

dificuldades e buscar subsídios teórico-práticos na superação destas. E, posteriormente, Ilma 

Resende ajudou a elaborar um Plano de Intervenção Diagnóstica para o atendimento da 

demanda relacionada à melhoria das condições e relações de trabalho do SAG, hoje CMSG. 

Conclui-se que a supervisão da UnB, por meio da qual se discutiram e se avaliaram as 

dificuldades da prática profissional, a teoria, a possibilidade de concretização deste projeto de 

investigação diagnóstica e as mudanças na Administração nesse ano, permitiu melhor 

compreender a contribuição da profissão Serviço Social no STF e construir o papel do 

Assistente Social nessa Organização. Desde então, houve o encaminhamento de proposta para 

contratação de outro assistente social. 

 

Ano de 1996 

 

A Intervenção Diagnóstica, acima referida, trouxe conhecimento de variáveis 

organizacionais a serem consideradas na intervenção profissional. Com este trabalho, foi 

possível conhecer as tarefas realizadas pelo setor e compreender os fatores que interferem no 

contexto do trabalho, dificultando o alcance dos objetivos previstos e gerando desmotivação e 
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insatisfações dos servidores. Ainda que este Serviço, na ocasião, fosse composto na sua 

maioria de empregados terceirizados, observou-se que as questões identificadas e apontadas 

tanto pelas chefias (servidores), como pelos terceirizados, também estavam presentes em 

outros setores. 

A supervisão da UnB sugeriu à Assistente Social Elaboração de Plano de Intervenção 

do Serviço Social no STF para apresentar e divulgar os serviços que poderiam ser prestados 

pela profissão. Sua elaboração foi inspirada no trabalho realizado no SAG, o qual havia 

evidenciado várias demandas para o Serviço Social relacionadas à saúde e às relações de 

trabalho. O plano foi elaborado para o período de junho de 1996 a dezembro de 1997 e teve 

como objetivo geral: identificar e intervir nas situações dificultadoras no contexto das 

relações de trabalho entre servidor, empregado terceirizado e instituição, considerando a 

exigência de atendimento das necessidades, expectativas e interesses dos 

servidores/funcionários e a relação de interdependência que mantêm com os fins 

institucionais.  

A partir desse objetivo, foram definidas três frentes interrelacionadas de trabalho, a 

saber: atuação na área de saúde e bem-estar social, atuação para qualificação das relações de 

trabalho e atuação na gestão de benefícios. 

Desde então, as ações do Serviço Social seguem as duas primeiras frentes de trabalho. 

A terceira permaneceu na Seção até 2000.  

Nesse ano foi criado no Supremo o primeiro Programa que teve a efetiva participação 

dos servidores. Trata-se do Programa de Assistência a Pessoas com Necessidades Especiais 

(PAPNE), elaborado pelo Serviço Social com a participação de servidores da área 

administrativa e médica, para atender a reivindicação de um grupo de servidores que possuem 

filhos portadores de patologias permanentes. Tais patologias exigem tratamento integrado de 

várias especialidades que não eram contempladas pelo Plano de Saúde e que apresentam um 

custo significativo para o orçamento familiar. Os portadores de patologia permanente exigem 

além dessas despesas outras referentes as necessidades especiais. Com o Programa, os 

servidores puderam realizar o tratamento de forma multidisciplinar e integrada nas várias 

especialidades que a patologia exigia, escolhendo a Clínica mais acessível para atendimento e 

recebendo ajuda de custo do STF. 

O Programa também se destinou ao tratamento de patologia temporária, compreendida 

como patologia que provoca relevantes conseqüências pessoais, familiares e sociais, 
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associada, porém, à possibilidade de recuperação. A cobertura era para tratamentos que não 

podiam ser realizados nem no STF e nem pelo Plano de Saúde. 

O Serviço Social esteve à frente deste programa até o ano de 2001, quando sua 

administração passou para a Seção de Benefícios. O Serviço Social ainda participa do 

Programa nas fases de triagem, entrevista inicial, elaboração de parecer social, 

acompanhamento dos beneficiários e avaliação do Programa.  

Outro fato marcante para a Seção foi a melhoria das condições de trabalho obtidas 

com a saída do subsolo e a mudança de sala para o 3º andar do prédio sede, em setembro 

desse ano. Tal fato representou maior valorização e reconhecimento do Serviço Social na 

Organização. Esta mudança colocou para a Seção de Serviço Social - uma técnica judiciária e 

uma assistente social -, o desafio de manter a integração com a chefia imediata e os colegas 

do Serviço de Saúde, que permaneciam no subsolo do Anexo I, distante fisicamente da sala do 

Serviço Social.  

Com a melhoria dos espaços físico e profissional, conseguiu-se a informatização da 

Seção: foram recebidos dois microcomputadores. 

Nesse ano, o Serviço Social coordenou, pela primeira vez, uma reunião com os 

colegas da área de saúde para compartilhar o Curso de Formação de Equipes, realizado no 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). A iniciativa contribuiu para a integração 

do Serviço Social com os colegas da Saúde. Nesta reunião foi decidido que a equipe teria 

encontros bimestrais e sociais, fora do STF, em agosto e dezembro.  

Houve o convite da chefia imediata para o Serviço Social presidir uma Comissão de 

Saúde, que elaborou edital de licitação para contratação de empresa de medicina de grupo, 

pois o médico que ocupava esse cargo havia se afastado. Por se tratar de um trabalho que 

envolvia conhecimentos específicos da área médica não se aceitou o convite. Todavia o 

Serviço Social participou da Comissão.  

A melhoria das instalações físicas da Seção de Serviço Social e a conseqüente 

melhoria na qualidade dos serviços prestados por ela, bem como a ampliação da participação 

dos servidores possibilitou abertura de diálogo com a Diretoria do então Departamento 

Administrativo para propor: 

 

1. revisão, atualização e ampliação das competências da então Seção de Assistência 

Social; 
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2. mudança do nome da Seção de Assistência Social para Serviço Social, em função 

da natureza do trabalho realizado e pela mudança na Lei nº 8.662 de 07 de junho de 

1993 que regulamenta a profissão; 

3. criação de uma Seção de Benefícios, de maneira que o Serviço Social pudesse 

atender outras demandas, já que a gestão do Plano de Saúde e do auxílio pré-escolar 

absorvia muito a Seção. 

4. criação de duas vagas de assistente social, uma para trabalhar na Seção de 

Assistência Social e outra para trabalhar na Seção de Benefícios. 

 

Percebe-se, com a presente pesquisa, que, provavelmente, esses foram os anos de 

maiores conquistas e crescimento do Serviço Social no STF. Observam-se saltos de qualidade 

na atuação profissional durante a administração de 1995 e 1996, principalmente pelos 

Administradores que ocuparam os cargos de Diretor-Geral e Diretor Administrativo, os quais 

não centralizaram decisões e permitiram o diálogo e a execução de projetos consistentes 

teoricamente e justificados pelas demandas da prática. É interessante ressaltar que tais 

Administradores se diferenciaram dos anteriores, pois não pertenciam à área do Direito e sim 

à da Administração. Também se entende que a qualificação do espaço de trabalho se deu pela 

busca de capacitação da Assistente Social.  

 

Ano de 1997 

 

Foi a primeira vez que uma mulher ocupou o cargo de Diretora Geral no STF. 

Nesse ano ocorreu a primeira licitação de empresa de assistência médica, após um 

contrato de sete anos com a Golden Cross. O Serviço Social participou ativamente na 

elaboração do projeto básico que fundamentou o edital desta licitação. 

Uma conquista significativa para o Serviço Social foi a aprovação do Programa de 

Estágio Curricular, pela Diretoria Administrativa do STF e pelo Departamento de Serviço 

Social da UnB. Este fato também representou um marco para o STF, pois desde então passou 

a ser regulamentado estágio curricular e extracurricular no âmbito do Supremo e a aprovação 

deste Programa instituiu no STF uma Resolução que passou a regularizar estágios em outras 

áreas do conhecimento. Em dezembro de 2004 o STF contava com, aproximadamente, 120 

estagiários. Para Seção, foi o início de um intercâmbio profissional com a Academia e, por 
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outro lado, a possibilidade de ampliar a equipe do Serviço Social e contribuir com a UnB na 

formação de futuros profissionais. 

A proposta apresentada pelo Serviço Social ao Departamento Administrativo, ainda 

em 1997, e aprovada pela Diretoria, resultou no primeiro Convênio do STF com a UnB para 

receber estagiários de diversos cursos. Em 1998, chegaram as duas primeiras estudantes de 

Serviço Social e retomou-se o trabalho de supervisão de campo, realizado anteriormente em 

Universidades do RS. 

A supervisão de campo junto aos estudantes, desde 1998, e, mais recentemente, a 

participação no Fórum de Supervisores de Estágio fazem pensar sobre a grande distância que 

existe entre a Academia e os diversos espaços ocupacionais da profissão, bem como 

identificar a falta de status do estágio curricular no Departamento de Serviço Social da UnB. 

Por outro lado, pode-se constatar que os debates teóricos promovidos pela UnB, bem 

como os estudos realizados pelos pesquisadores no Serviço Social, e o Curso de Mestrado, 

que permitiu a realização deste estudo, vêm qualificando o “ser” e o “fazer” do Serviço Social 

no STF. Eis um desafio a ser dividido com a Academia, com os profissionais de campo, com 

as entidades representativas da profissão: a maior inter-relação entre teoria e a prática. 

Um fato que causou surpresa para a Seção de Serviço Social foi a autorização da 

Administração do STF para lotar uma Assistente Social de São Paulo, que veio para Brasília 

em licença por motivo de afastamento do cônjuge, conforme faculta a lei. A Seção foi 

comunicada da chegada da Assistente Social poucos dias antes de sua lotação. Mas, admite-se 

que, apesar da entrada atípica da colega, ela contribui no cumprimento das competências da 

Seção, agregando idéias e ações.  

Outra conquista desse período foi a obtenção de mais uma sala de trabalho para 

estagiários e para a nova assistente social. Também se obteve a autorização para lotação de 

mais uma técnica judiciária na Seção, em função da necessidade de maior apoio 

administrativo na gestão dos Contratos de Assistência Médica, Laboratorial e Hospitalar.  

Nesse ano, a Seção administrou três contratos com empresas diferentes, em função da 

transição da Golden Cross para Unimed e posteriormente a empresa Amil. 

O gerenciamento do Programa de Auxílio Pré-Escolar passou a ser realizado por um 

servidor do antigo Serviço de Pessoal. Este benefício passou a ser mais administrativo, desde 

que foi implantado por uma Ordem de Serviço nº 11/94. Até o ano de 1994 havia contratos 

com creches e pré-escolas, administrados e acompanhados pelo Serviço Social. 
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Nesse ano, realizou-se outra etapa da Intervenção Diagnóstica no SAG, que consistiu 

em uma avaliação das mudanças ocorridas nas relações e condições de trabalho, dando 

continuidade ao trabalho iniciado em 1995. Avaliou-se com as equipes as mudanças 

ocorridas, o que mais poderia mudar para melhorar as condições de trabalho, e o que seria 

necessário fazer para tais mudanças. 

Os aspectos relatados pelos entrevistados, após assessoria às chefias, acompanhamento 

social de alguns servidores e mediações na Administração, para discussão de propostas 

durante os anos de 1996 e 1997, foram: 

 

• Na organização do trabalho: melhor organização e planejamento do trabalho; melhor 

distribuição de tarefas; melhor desempenho da equipe; diminuição da pressão no 

trabalho; liberdade de ação; espaço para exposição de idéias à chefia; 

• No gerenciamento: maior conscientização das chefias sobre as necessidades e 

dificuldades do setor e apoio para a sua superação; melhor supervisão dos setores e 

mudança de chefia; 

• Na interação da equipe: maior união da equipe e melhor relacionamento entre os 

colegas;  

• Com relação aos equipamentos e material de trabalho: melhor qualidade e maior 

rapidez no fornecimento do material de trabalho e do equipamento de proteção 

individual; 

• Sobre o espaço físico: aumento do espaço físico e melhorias no ambiente. 

 

Outro fato que marcou a inserção do Serviço Social na área de saúde foi a realização 

de Pesquisa sobre a incidência das Lesões por Esforços Repetitivos (LER)28, também 

conhecidos por Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT), entre os 

servidores do STF, a pedido do Diretor de Saúde. A proposta da Seção havia sido realizar um 

estudo sobre alcoolismo, devido às demandas que apareciam nos atendimentos e situações 

apresentadas pelas chefias; porém, o Diretor de Saúde entendeu que as licenças relacionadas a 

patologias associadas a LER/DORT estavam aumentando muito. Embora tenha se continuado 

                                                 
28 As Lesões por Esforços Repetitivos (LER) “[...]consistem de um conjunto de afecções do aparelho locomotor 
decorrentes de atividades laborativas que acomete músculos, fáscias musculares, vasos sanguíneos, tegumentos, 
tendões, ligamentos, articulações e nervos. (Yeng & et al., 1998: 1). Os Distúrbios Osteomusculares 
Relacionados ao Trabalho (DORT) “[...] referem-se às patologias do sistema músculo-esquelético que 
acometem, principalmente, as extremidades superiores ocasionando ou não degeneração dos tecidos” (Ferreira & 
Mendes, 2003: 66-67).  
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atender aos servidores com problemas relacionados ao abuso do álcool e outras drogas, foi 

necessário redirecionar o tema de investigação e os estudos voltaram-se para LER/DORT. 

 

 

 

Ano de 1998 

 

Por essas razões, nesse ano realizou-se pesquisa com o objetivo de conhecer os fatores 

relacionados ao trabalho e a vida pessoal que favoreciam o aparecimento de sintomas 

relacionados a LER/DORT, bem como a repercussão destes sintomas na vida pessoal e 

funcional do servidor. A pesquisa foi realizada por meio de estudo das licenças médicas do 

ano de 1997, para identificar se haviam patologias associadas a LER/DORT, e entrevistas 

com os servidores que entraram de licença. 

Foi um trabalho longo, realizado com a ajuda das estagiárias. Os principais achados da 

pesquisa, que se encontram registrados no Relatório sobre as Lesões por Esforços Repetitivos 

no STF foram: 

 

1. A LER/DORT é um adoecimento social na medida que seus sintomas levam o 

servidor a ausentar-se do trabalho, pela necessidade de afastar-se da atividade 

repetitiva e por dificultar a realização de tarefas da vida diária, interferindo nos 

cuidados pessoais e na relação com os filhos. 

2. O quantitativo de 17 casos parecia pequeno frente aos 480 servidores ativos, deste 

ano. No entanto, ressaltou-se que os casos poderiam aumentar, se não fosse feito um 

trabalho preventivo junto aos fatores facilitadores para o aparecimento das patologias 

associadas aos DORT. Vale ressaltar, também, que a LER é recuperável, porém, se 

não for instituído precocemente o tratamento adequado e afastados os fatores de risco, 

o adoecimento poderá evoluir para uma síndrome dolorosa crônica, tornando o 

servidor incapacitado para exercer atividade laborativa. 

3. O número de servidores com patologias associadas a LER foi maior do que o 

identificado no mapeamento das licenças, em 1997, ou seja, 17. Tinha-se 

conhecimento de servidores que não entraram em licença, mesmo doentes. 

4. O grupo de entrevistados foi representativo para caracterizar o perfil dos 

servidores acometidos pelos distúrbios osteomusculares, uma vez que abrange 
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diversos setores e diversas atividades que fazem parte da estrutura institucional do 

STF. 

5. Havia necessidade de trabalho urgente do Serviço Social, de forma 

interdisciplinar, pois a maioria dos entrevistados associou o início dos sintomas à 

tarefa realizada por eles, bem como por ter havido agravamento dos sintomas em nove 

servidores, mesmo após o início do tratamento. 

6. Os fatores institucionais facilitadores para o aparecimento das patologias do grupo 

dos DORT estavam relacionados: às tarefas repetitivas, sem realização de intervalo; à 

desinformação quanto aos cuidados com a postura da coluna cervical e ao uso correto 

dos equipamentos; à divisão de tarefas realizadas pelas chefias; à sobrecarga de 

trabalho; ao estresse e à ergonomia inadequada do ambiente de trabalho. 

7. Os servidores com patologias associadas à LER são pessoas comprometidas com o 

trabalho, que muitas vezes protelam o início do tratamento, ou evitam o afastamento 

da atividade laborativa,  para não sobrecarregar os colegas da equipe ou mesmo 

diminuir  a sua produtividade. 

8. Havia necessidade de se continuar divulgando informações sobre a LER, pois 

existe desconhecimento e preconceito em relação a doença tanto, por parte dos 

servidores, como por parte das chefias. 

9. Algumas sugestões dos servidores fizeram parte do Programa de 

Acompanhamento e Prevenção elaborado pelo Serviço Social. 

 

Foi realizada apresentação dos resultados da pesquisa para os ministros, servidores, 

terceirizados em Ciclo de Palestras e elaborado Programa de Qualidade de Vida – 

Acompanhamento e Prevenção de DORT no STF, incluindo dois projetos: Estudo e 

Implantação de Ações na Organização do Trabalho e nas Condições Físico-Ambientais e 

Pausa no Trabalho, com Exercícios de Alongamento, Relaxamento e Orientação Postural. 

Estes projetos foram aprovados pela Administração no ano de 2000. 

Outro fato que merece destaque, pois evidencia certa visibilidade do Serviço Social, 

foi sua participação na discussão da mudança da estrutura organizacional do STF. As 

mudanças que mais influenciaram o trabalho profissional do Serviço Social foram: criação da 

Seção de Benefícios; implantação da Secretaria de Recursos Humanos; desmembramento do 

Serviço de Saúde do Departamento Administrativo, passando a denominar-se Coordenadoria 

de Saúde e Bem-Estar, subordinado à Secretaria de Recursos Humanos. Também faziam parte 
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dessa Secretaria a Coordenadoria de Pagamento de Pessoal, Cadastro e Legislação e a 

Coordenadoria de Desenvolvimento de Recursos Humanos. Houve, ainda, a extinção da 

Seção de Perícia Médica, vinculada ao antigo Serviço de Saúde. 

Observou-se que até ser implantada a área de Recursos Humanos, em 1998, o Serviço 

Social absorveu demandas desta área, mas sempre buscando dar um enfoque de saúde, mesmo 

naquelas questões relacionadas ao trabalho: saúde organizacional, saúde das equipes de 

trabalho, saúde nas relações de trabalho, saúde social.29 

Em virtude da reestrutura organizacional, a Presidência do STF mudou-se para o 

prédio sede, e foi necessário buscar outro local para a Seção de Serviço Social. Assim, a 

Seção passou a ocupar três salas do 2º andar do prédio do Anexo I e foi possível reunir a 

equipe de trabalho num mesmo local, pois as Assistentes Sociais e estagiárias ocupavam salas 

diferentes. A Seção conseguiu organizar, por meio de divisórias, quatro salas: uma para chefe 

da seção, outra para a assistente social cedida, outra para as duas técnicas judiciárias e 

recepção e uma sala para Estágio. Cabe ressaltar que a Coordenadoria de Saúde e Bem-Estar 

(CSBE) continuou funcionando no subsolo deste mesmo prédio.  

Em razão da elaboração dos projetos de prevenção em LER/DORT, o Serviço Social 

saiu em busca de material de estudo e de especialistas no assunto. Assim, aproximou-se da 

equipe multiprofissional do Hospital das Clínicas de São Paulo, em especial de três 

professores médicos da USP: uma fisiatra, um cirurgião e um médico do trabalho. Promoveu-

se a vinda deles para dar palestras aos ministros e servidores no STF, ocasião em que foram 

apresentados os resultados da pesquisa de LER/DORT no STF e os dois projetos citados 

acima. 

Um fato que contribuiu para a capacitação da chefe da Seção atuar nas relações de 

trabalho foi a autorização para participar do Curso denominado APG da Amana – Key. 

Também foi autorizada a participação de uma das técnicas judiciárias no Curso ACS da 

mesma entidade. A Amana-Key é uma organização especializada em “produtos de 

                                                 
29 Embora estes temas não tenham sido objeto desta dissertação, destacam-se produções teóricas do Serviço 
Social que contribuem para reflexão da saúde social e do social na saúde: 

• Saúde como direito social: “[...] realizar um trabalho profissional com os usuários como sujeitos de 
direito, contribuindo para o acesso à saúde como um direito social, exige dos assistentes sociais captar o 
que de social relacionado à questão da saúde, para além da dor, do sofrimento, da informação pontual 
para resolver problemas emergenciais e da“doação” de educação básica em saúde, mínima para 
sobrevivência [...]”(Vasconcelos, 2003:450).  

• Para Freire (2003) o conceito de saúde do trabalhador é concebido como um processo dialético saúde-
doença, mediado pelos diversos aspectos da organização, divisão, processo e relações no trabalho. Seus 
estudos em Laurell e Noriega (apud Freire, 2003: 40) demonstram que o “[...] processo de trabalho é ao 
mesmo tempo social e biopsíquico”. 
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conhecimento” nas áreas de gestão, estratégia e inovação. A sede localiza-se em São Paulo, 

porém sua equipe ministra cursos em capitais do Brasil.  

Outro fato acontecido nesse ano foi a aprovação da alteração do nome da Seção: de 

Assistência Social para Serviço Social. A justificativa apresentada, desde 1993, foi o fato de 

os Conselhos Regionais e Federais deixarem de ser Conselho Regional dos Assistentes 

Sociais (CRAS) e Conselho Federal dos Assistentes Sociais (CFAS) para serem Conselho 

Regional de Serviço Social (CRESS) e Conselho Federal de Serviço Social (CEFESS). A 

mudança foi positiva. No entanto, até hoje permanece no discurso dos servidores e dos 

próprios colegas na Saúde a denominação de Seção de Assistência Social. 

O trabalho desenvolvido pela Seção de Serviço Social passou a ter uma visibilidade 

externa e, nesse ano, recebeu-se convite da Secretária de Recursos Humanos do Tribunal 

Superior Eleitoral para realizar palestra no Encontro dos Profissionais de Saúde dos Tribunais 

Regionais Federais, com o objetivo de sensibilizar as chefias e os profissionais para a 

implantação do Serviço Social no TSE. Esta implantação ocorreu no ano de 2000. 

Conforme já registrado, em 1995, solicitou-se a contratação de outro Assistente Social, 

em virtude da sobrecarga de trabalho para a chefe de Seção. Após várias negociações com a 

Diretoria Geral, ocorreu o retorno do Assistente Social cedido ao poder executivo em 1998, 

entretanto ele não retornou para Seção de Serviço Social, mas ainda ocupa a vaga de 

assistente social. 

 

Ano de 1999 

 

A Secretaria de Recursos Humanos solicitou à chefe da Seção de Serviço Social 

tópicos que deveriam constar do edital do Concurso Público que o STF promoveria para o 

cargo de Assistente Social. Porém não houve autorização da Diretoria Geral para contemplar 

a área de Serviço Social. Até então, haviam sido abertos dois processos solicitando a criação 

de pelo menos uma vaga para Assistente Social face à sobrecarga de trabalho na Seção. 

Houve solicitação da Administração para que a Seção de Serviço Social participasse 

da Comissão que elaborou o Programa de Assistência Odontológica, o qual foi aprovado e 

autorizado no final do ano de 2004. A técnica judiciária e a assistente social da Seção 

participaram intensamente do processo de elaboração do Programa. Avalia-se que a 

experiência do Serviço Social com a gestão do Plano de Saúde foi fundamental para a 

elaboração deste benefício, há muito tempo reivindicado pelos servidores. A Comissão contou 
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também com a participação da chefe da Seção de Assistência Odontológica e o chefe da 

Seção de Benefícios. Os trabalhos da Comissão para elaboração do Programa de Saúde Bucal 

prosseguiram no ano de 2000. 

A chefe da Seção de Serviço Social também foi designada para participar da Comissão 

de Elaboração da proposta de criação da “Secretaria de Serviços Integrados de Saúde”, a 

pedido do Coordenador de Saúde. Participaram, também, a chefe da Seção de Assistência 

Psicológica e duas médicas que coordenavam a Comissão.  

Houve solicitação para a chefe da Seção de Serviço Social representar a 

Coordenadoria de Saúde e Bem –Estar na elaboração do Plano de Ação 2000 do STF. O 

representante de cada área recebia a denominação de “agente de mudança”. Este foi um 

trabalho coordenado pela Diretoria Geral que objetivava o planejamento de todas as áreas do 

Tribunal e maior integração entre as mesmas. Os agentes de mudança participaram de cursos 

e tinham o compromisso de repassar os conteúdos para seus colegas, bem como ajudá-los a 

organizar um plano de ação do setor, que convergiria num planejamento do STF para o ano de 

2000. Esta atribuição permitiu maior integração com as demais áreas da saúde e com outras 

áreas da organização. Foi a primeira vez que se teve conhecimento de um planejamento 

participativo no STF. O trabalho ainda prosseguiu em 2000, sob a coordenação da Assessoria 

de Planejamento e Organização da Secretaria do Tribunal, mas não teve continuidade nesta 

metodologia de trabalho. 

Nesse ano, o Serviço Social do STF recebeu convite de professores do Departamento 

de Serviço Social da UnB para apresentar o trabalho desenvolvido na Seção para alunos das 

disciplinas de Planejamento em Serviço Social e Metodologia do Serviço Social III. 

Obteve-se, novamente, a autorização da Administração para a chefe da Seção 

participar do Curso APG Continuidade na Amana-Key, em São Paulo-SP.  

Ocorreu, ainda, a saída de uma das técnicas judiciárias em agosto, para a Secretaria de 

Informática. Para equacionar a questão de pessoal, a Seção recebeu outra técnica judiciária em 

novembro, que compõe a equipe atualmente. 

 

Ano de 2000 

 

Após cinco anos de reivindicação, foi criada uma nova vaga de Assistente Social. 

Inicialmente foi deliberada pela Administração a contemplação dessa área no Concurso 

Público realizado pelo STF em 2000. Porém, depois foi suspensa a realização de concurso 
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para Assistente Social e foi aproveitado o Concurso realizado naquele ano pelo Superior 

Tribunal de Justiça (STJ). Por esta razão recebeu-se a Assistente Social classificada em quarto 

lugar no Concurso Público do STJ, tendo tomado posse no STF em setembro de 2000. O 

retorno da Assistente Social da Prefeitura Municipal de São Paulo ocorreu antes da chegada 

da Assistente Social concursada pelo STJ. 

Em março de 2000, o Serviço Social foi convidado para participar de um debate no 1º 

Congresso Psicossocial Jurídico do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios 

(TJDFT) sobre o Atendimento Social. Nesta oportunidade, sistematizaram-se algumas 

reflexões e descrições acerca de como vinha se realizando um dos “carros-chefe” da Seção, 

desde sua implantação. Participaram da mesa de debate um Psicólogo do TJDFT que 

realizava atendimentos psicossociais e a professora Ana Magnólia Mendes da Psicologia 

Social e do Trabalho da UnB. O tema abordado foi Benefícios da Psicodinâmica do Trabalho 

para a Instituição Jurídica.  

Embora a Psicodinâmica do Trabalho30 seja uma abordagem mais utilizada pela 

Psicologia do Trabalho, entende-se que esta disciplina contribui para que se tenha uma leitura 

dialética do adoecimento no trabalho e demonstra a importância de variáveis da subjetividade 

humana nas relações de trabalho. Esta disciplina contribui para atuação profissional do 

Serviço Social nos atendimentos individuais, assessoria às chefias e trabalhos com equipes, 

com vistas à promoção de saúde e qualificação das relações de trabalho. 

Por ocasião desse Congresso, apresentou-se o papel do Assistente Social, que foi 

sendo construído no STF a partir da supervisão com Ilma Soares e dos dados levantados com 

a investigação e intervenção diagnóstica realizada no SAG. O desempenho do papel de 

mediador nas relações de trabalho, pelo Assistente Social, implica, necessariamente, 

consideração dos interesses de ambas as partes, a saber: expectativas e necessidades do 

servidor e interesses organizacionais que se traduzem nos objetivos da organização. A 

importância da intervenção do Assistente Social, nesse contexto, se justifica à medida que a 

não-superação dos problemas surgidos no âmbito dessas relações terá repercussões, de forma 

direta ou indireta, nos serviços jurisdicionais prestados pela Organização e dificultará o 

alcance do padrão de vida saudável àqueles que prestam tais serviços. 

                                                 
30 A disciplina Psicodinâmica do Trabalho tem como precursor o psiquiatra, médico do trabalho e 

psicanalista Christophe Dejours. Trata-se de “[...] uma abordagem científica que investiga a saúde no trabalho. 
Privilegia como categoria de análise a relação entre o sofrimento – decorrente das contradições entre o sujeito e 
o contexto de produção no qual o trabalho está inserido – e as estratégias de mediação utilizadas pelos 
trabalhadores para resignificar/superar esse sofrimento e transformar o contexto de produção em uma fonte de 
prazer”  (Ferreira & Mendes, 2003: 33-35). 
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Assim sendo, o trato dos problemas pessoais e familiares dos servidores, bem como 

dos problemas relacionados ao gerenciamento, às equipes de trabalho e à realização das 

tarefas, é integrante das condições necessárias para que a organização atinja seus objetivos. 

As demandas que chegam ao Serviço Social evidenciam que a realidade de trabalho 

influencia a saúde física, psíquica e social dos servidores. Os servidores com patologias do 

grupo de DORT, identificados pela pesquisa mencionada anteriormente, confirmam esta 

afirmação. 

A maioria das situações que chegam ao Serviço Social, para atendimento e 

acompanhamento, exige estudo dialético e intervenção em três variáveis fundamentais, 

tratadas pela Psicodinâmica do Trabalho e pelo Serviço Social: contexto-organizacional — 

aspectos da cultura, normas e regras, valores, estrutura administrativa; organização do 

trabalho, com seus elementos de conteúdo das tarefas e relações socioprofissionais; e 

indivíduo, considerando os aspectos físico, psíquico e social da condição de vida do servidor 

e sua percepção sobre o contexto organizacional.  

Para compreender as causas do adoecimento e das vivências de sofrimento, 

necessitamos ir além da escuta do servidor. É necessária, ainda, pesquisa de sua história de 

vida, de sua história funcional, entendimento do conteúdo de suas tarefas e das relações de 

trabalho que ele estabelece com seus colegas e suas chefias. 

No Atendimento e Acompanhamento Social, atende-se a servidores em tratamento de 

doenças psiquiátricas, de patologias do grupo de LER/DORT, de dependência química e os 

que vivenciam situações difíceis com as chefias, pressão, sobrecarga e insatisfação no 

trabalho.  

 A pesquisa realizada nos registros de atendimento de servidores demonstra que, até 

mesmo nos casos em que existe uma história de vida “facilitadora” para o adoecimento, os 

fatores relacionados à organização do trabalho se fazem presentes no histórico de 

“desadaptação funcional” e no processo de adoecimento de servidores. 

É, por essas razões, que o Acompanhamento Social, para atingir seus objetivos, 

necessita de outras ações, além do atendimento individualizado, tais como: 

 

• Levantamento de dados na pasta funcional e no prontuário médico do servidor; 

• Entrevista com a família, nas situações em que a sua participação pode contribuir 

para o tratamento ; 

• Contatos com outros profissionais que estejam atendendo o servidor; 
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• Discussão com a área médica para definição do período de licença, naquelas 

situações em que o servidor encontra-se impossibilitado de trabalhar; 

• Contato com as chefias e providências para o remanejamento do servidor, nos casos 

de “desadaptação funcional”; 

• Reunião com a nova chefia, nos casos de mudança de lotação do servidor, para 

assessoria e avaliação de sua interação com a tarefa e com o novo setor de trabalho; 

• Mediação junto aos setores e às hierarquias que interferem em decisões relacionadas 

ao servidor em atendimento. 

 

Nos casos de Acompanhamento Social em que o Serviço Social contribuiu para 

melhorar a saúde do servidor e para o retorno ao trabalho, observam-se as seguintes 

condições: 

 

• Decisão do servidor para compreender, ter consciência e querer superar suas 

dificuldades, tornando-se sujeito da sua história; 

• Construção de vínculo de confiança com o servidor por parte do Assistente Social; 

• Disponibilidade dos profissionais de saúde e de recursos humanos para atuar de 

forma integrada, mantendo postura educativa e crítica, em contraposição ao 

paternalismo e protecionismo; 

• Participação da família no processo de reabilitação do servidor; 

• Comprometimento da chefia com o processo de tratamento do servidor, 

flexibilizando normas para facilitar a sua readaptação à tarefa e ao setor e permitindo 

negociação de regras. 

 

A ausência de uma dessas condições, na visão da autora desta dissertação, dificulta o 

Acompanhamento e, conseqüentemente, a superação das dificuldades do servidor. 

Em 2000, a Administração aprovou os primeiros projetos da Seção voltados para a 

prevenção de doenças e promoção de saúde: Estudo e Implantação de Ações na Organização 

do Trabalho e nas Condições Físico-Ambientais e Pausa no Trabalho, com Exercícios de 

Alongamento, Relaxamento e Orientação Postural. Estes foram os primeiros projetos da 

Seção voltados para a prevenção de doenças e promoção de saúde. Apenas o segundo projeto 

foi executado na forma de projeto piloto, o qual teve duração de três meses e envolveu duas 

ações: uma, preventiva, voltada para a Coordenadoria de Taquigrafia, pois na pesquisa 
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realizada pela Seção este foi o setor de maior risco para o desenvolvimento de LER/DORT, 

em função da natureza do trabalho repetitivo. E, outra, voltada para um grupo de servidores 

com sintomas relacionados a LER/DORT. As duas ações foram coordenadas pelo Serviço 

Social e por uma fisioterapeuta contratada para a execução do projeto. Os participantes 

avaliaram que as ações trouxeram resultados positivos para a sua saúde. Foi elaborado 

Relatório contendo a avaliação dos participantes e apresentado à Administração, porém não 

foi autorizada a licitação para contratação do fisioterapeuta para continuidade do projeto e 

este foi arquivado.  

Foi solicitada pela Administração a elaboração de projeto básico para licitação de 

serviços de profissionais das áreas de Ergonomia e Psicologia Social e do Trabalho, a fim de 

executar o primeiro projeto acima referido, porém até o ano de 2004 a licitação não havia 

ocorrido. 

Após várias reivindicações dos participantes do Programa de Assistência a Pessoas 

com Necessidades Especiais (PAPNE), para mudança na sistemática de reembolso, houve 

alteração e o custeio do tratamento passou a ser realizado diretamente na folha de pagamento 

do servidor. Esta mudança trouxe melhor funcionalidade nas rotinas da Seção e também 

melhor forma de ressarcimento dos usuários do Programa.  

No ano de 2000, com a realização do Concurso Público para provimento de cargos 

pelo STF, ingressaram no STF, aproximadamente, 200 servidores. Com a chegada destes 

servidores, foi implantado pela Coordenadoria de Desenvolvimento de Recursos Humanos 

(CDRH/SRH) o Programa de Ambientação aos Novos Servidores. Diante da impossibilidade 

das duas assistentes sociais realizarem as entrevistas de posse deste quantitativo de servidores 

e concomitante convite para o Serviço Social participar do Programa de Ambientação, a 

Seção priorizou as entrevistas de posse dos servidores portadores de deficiência por entender 

que se tratava de demanda específica da Seção. A Psicologia e a Medicina continuaram 

realizando a avaliação para admissão do novo servidor ao STF. 

Desde então, o Serviço Social realiza Entrevista de Posse dos servidores portadores de 

deficiência, encaminhados pela Seção de Seleção de Pessoal, Cargos e Carreiras. A chegada 

de servidores usuários de cadeiras de rodas exigiu da Seção a preparação para atendê-los e 

estudo sobre a sua legislação, resultando na elaboração de Programa denominado Inclusão 

Social da Pessoa Portadora de Deficiência. Este programa contou com a participação de duas 

estagiárias de Serviço Social. O objetivo do Programa é a promoção de ações voltadas para 

melhor adequar o espaço social e o deslocamento das pessoas portadoras de deficiência. 
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Nesse ano houve concessão de auxílio transporte especial para os portadores de deficiência, a 

partir da reivindicação de dois usuários de cadeira de rodas.  

Ainda nesse ano, houve ampliação das frentes de trabalho, com a criação do que se 

chamou de Assessoria às ações socioeducativas promovidas pelo STF. 

Por decisão da Diretoria Geral foi implantado no STF o Programa CESAM31 , sendo 

designada a chefe da Seção para realizar a gestão do Contrato com o Centro Salesiano do 

Menor (CESAM), vinculado à Inspetoria São João Bosco.  

O Programa teve início em outubro de 2000, com dez adolescentes trabalhadores, os 

quais foram lotados no setor da Costura. Esse número foi ampliado gradualmente, passando 

para 15, depois 30, 37 e chegando a 59 adolescentes lotados nas mais variadas áreas do STF. 

As ampliações sempre foram decididas pela Administração e a gestão deste Contrato tem 

duplo enfoque: administrativo e educativo. 

O primeiro enfoque deve-se ao papel de execução e fiscalização da Gestão para que o 

Contrato cumpra com seu objetivo: “[...] promover o desenvolvimento pessoal e profissional 

do adolescente trabalhador, na condição de adolescente assistido, por meio de ações que 

assegurem a aquisição de hábitos, experiências e atitudes indispensáveis à formação humana e 

social, bem como sua inserção no mercado de trabalho”. (Cláusula Primeira do Contrato 

STF/CESAM). Neste enfoque são realizadas atividades de atesto de fatura, atualização de 

dados cadastrais dos adolescentes e de planilha de lotação dos adolescentes, controle de 

crachás, supervisão do patrimônio da sala da educadora e atesto de conta de telefone, 

acompanhamento do pagamento de encargos sociais aos adolescentes pelo CESAM, contatos 

com direção do CESAM e elaboração de pareceres sobre a gestão do Contrato. 

O enfoque educativo é o maior desafio dessa Gestão, pois exige um trabalho conjunto 

do Serviço Social, dos supervisores dos adolescentes e da educadora do CESAM para que o 

contexto de trabalho propicie aprendizagens ao adolescente e contribua para sua formação 

pessoal e profissional. Este enfoque inicia com a discussão do perfil do adolescente para 

educadora realizar a seleção do adolescente ainda no CESAM, ambientação do adolescente no 

STF, ambientação do supervisor, discussão do rodízio de setor dos adolescentes, realização de 

ações de incentivo ao estudo e de melhoria do desempenho escolar, análise das avaliações de 

                                                 
31 O Centro Salesiano do Menor – CESAM é uma entidade ligada à Inspetoria São João Bosco que tem como 
finalidade a educação e evangelização de adolescentes pertencentes à famílias de baixa renda que freqüentam o 
ensino regular. O CESAM capacita esses jovens e os insere no mercado formal de trabalho. Os adolescentes são 
contratados pelo CESAM tendo como amparo legal a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) e o Estatuto da 
Criança e do Adolescente. (folder Salesianos - CESAM Brasília – Educando pelo trabalho: um jeito diferente de 
educar) 
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desempenho do adolescente realizada pelo supervisor e pelo próprio adolescente, mediação 

com os setores para resolução de problemas e superação de dificuldades dos adolescentes, 

acompanhamento de situações individuais dos adolescentes. 

Reconhece-se a importância deste Contrato, não só pelas atividades desenvolvidas 

pelos adolescentes, mas, sobretudo como ação de cidadania na medida em que promove o 

acesso de oportunidade de trabalho e de aprendizagem a adolescentes de baixa renda. 

Outro fato importante desse ano que ocupou as Assistentes Sociais da Seção de 

Serviço Social foi a realização do I Encontro do Serviço Social Organizacional no Judiciário, 

coordenado pelo Serviço Social do STF, STJ, TSE e STM. Neste encontro, conheceu-se o 

trabalho das colegas, houve trocas de experiências, dificuldades e conquistas junto as suas 

organizações.  

Nesse ano, houve nova mudança de espaço físico, pois as salas ocupadas pela Seção 

foram utilizadas pela Secretaria de Documentação e por uma agência da empresa de Correios 

e Telégrafos. O diretor do Departamento Administrativo cedeu três salas de seu Departamento 

para o funcionamento da Seção, no 3º andar do Anexo I, ficando o espaço físico, assim 

distribuído: uma sala para a chefe da Seção, outra para a Assistente Social e as estagiárias e 

outra para as duas técnicas judiciárias.  

O Serviço Social recebeu um terceiro técnico judiciário que permaneceu na Seção por 

apenas três meses (junho a agosto). A saída dele deu-se por solicitação da chefia imediata 

para atuar na área médica.  

Esse foi o último ano que a Seção esteve à frente da gestão do Contrato de Assistência 

Médica, Hospitalar e Laboratorial, até março. A implantação do Contrato UNIMED/STF foi 

realizado em conjunto com a Seção de Benefícios e, desde então, esta Seção realiza a gestão 

do Plano de Saúde e dos demais benefícios.  

Analisa-se que, desde 1990 até 2001, período em que o Serviço Social assumiu a 

gestão do Plano de Saúde, houve melhoras significativas no Contrato de prestação de serviços 

de saúde aos Ministros e Servidores, por meio da ampliação de novos tratamentos e exames 

que foram surgindo, bem como a garantia de atendimento em especialidades consideradas 

marginais no início da década de 1990, como a psiquiatria, por exemplo. Esta avaliação é 

confirmada pelo Assistente Social entrevistado. Realizaram-se, também, estudos e 

intercâmbios com outros órgãos públicos no sentido de avaliar e elaborar uma proposta de 

autogestão de saúde para o STF, com a ajuda dos colegas da área administrativa. Atualmente 
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o STF tem um convênio de saúde, que se pautou nas propostas apresentadas pelo Serviço 

Social e no trabalho de gestão realizado pelos Assistentes Sociais durante dez anos. 

 Nesse ano, o Serviço Social iniciou contatos com a Secretaria de Saúde do GDF para 

implantação do Programa Ambiente Livre de Cigarro. Desde 1998, a Seção vinha propondo 

ao Coordenador de Saúde e Bem-Estar a implantação de programa preventivo de dependência 

química no STF. 

Nessa Administração, foi suspensa a exigência das mulheres terem de trabalhar de saia 

ou vestido, permitindo o uso de calça social com blazer, dando assim um pouco de mais 

liberdade na escolha da indumentária feminina. Este fato representou, também, mais 

informalidade nas relações de trabalho. 

 

O Serviço Social na Secretaria de Serviços Integrados de Saúde ( SIS)  

De 2001 a 2004 

 

 Utilizou-se, como demarcação desse período, a nova mudança de espaço físico da 

Seção e a implantação da Secretaria de Serviços Integrados de Saúde (SIS). Com isso, a Seção 

voltou, como nos seus primórdios, a estar fisicamente com as demais áreas da saúde, pois 

todas as áreas ficaram distribuídas no primeiro andar no prédio Anexo I. Assim, foi possível 

intensificar o trabalho interdisciplinar, mais especificamente com as Seções de Assistência 

Psicológica e de Saúde Ocupacional e Perícias Médica. Alguns atendimentos passaram a ser 

discutido com os médicos da Seção de Assistência Médica, com mais regularidade. 

 Embora o espaço físico tenha melhorado, o trabalho passou novamente por muitas 

dificuldades neste período. Por solicitação das chefias imediatas e avaliações do Serviço 

Social foram remanejados três projetos criados pelo Serviço Social referentes à prevenção de 

doenças e promoção de saúde para área médica. 

Houve a ampliação do Programa CESAM com lotação de adolescentes trabalhadores 

nos Gabinetes de Ministros e Secretarias do STF. Intensificou-se o atendimento aos 

empregados terceirizados, com a aprovação do Programa de Alfabetização de Adultos.  

 

Ano de 2001 

 

Em março de 2001, houve a inauguração da Secretaria de Serviços Integrados de 

Saúde (SIS) e a saída da equipe de Saúde do subsolo. Houve a criação das seções: Saúde 
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Ocupacional e Perícias Médicas e Assistência Materno – Infantil. Desde então, apenas os 

dentistas permaneceram nas instalações do subsolo, tendo mudado para este novo espaço em 

2003.  

A mudança não foi só física; outra conquista da área médica, que constituía uma 

reivindicação antiga, foi a sua separação da Secretaria de Recursos Humanos, tornando-se 

uma Secretaria específica de Saúde e adquirindo maior status no STF. Para o Serviço Social, a 

primeira contribuição foi que a chefia imediata passava a estar subordinada diretamente ao 

Diretor-Geral. Outra avaliação que se faz é que se passou a ter na Secretaria uma identidade 

mais de saúde, embora ainda com um enfoque médico - assistencial.  

Com essas mudanças a Seção de Serviço Social passou a ocupar três salas, estando 

subordinada a uma Coordenadoria de Medicina do Trabalho, Psicologia e Serviço Social 

ocupada oficialmente por um coordenador médico apenas em 2004. Houve orientação do 

Secretário da SIS, para que a Seção continuasse se reportando a ele como chefe imediato e 

não ao médico da Coordenadoria mencionada. 

Nesse ano, foram aprovados pela Administração e implantados pela Seção, os 

seguintes: 

 

• Programa Inclusão Social da Pessoa Portadora de Deficiência, tendo como objetivo 

contribuir no planejamento do espaço físico e na melhoria das relações de trabalho, 

nas dependências do STF, para o deslocamento e para o desenvolvimento do trabalho 

das pessoas portadoras de deficiência. 

• Programa de Atendimento e Acompanhamento Social aos Familiares dos Ministros e 

de Servidores Falecidos, visando prestar apoio, oferecer atendimento social à família, 

comunicar o falecimento no âmbito do STF e contatar a equipe de trabalho, no caso de 

falecimento de servidor ativo. 

• Designação das Assistentes Sociais para planejar e implementar o Programa de 

Aprimoramento Educacional aos Empregados Terceirizados pela Diretoria Geral32. 

Embora a origem formal do programa tenha surgido na Diretoria Geral, havia um 

projeto elaborado por duas estagiárias de Serviço Social para sua implantação no STF 

                                                 
32 Utiliza-se também nesta dissertação a denominação de Programa de Alfabetização de Adultos, para referir-se 
ao Programa de Aprimoramento Educacional dos Empregados Terceirizados, instituído pela Portaria nº 77 de 
12/3/01, por ter sido uma denominação utilizada pelos alunos e professores. Em meados de 2004, ao se pensar na 
continuidade deste Programa passou a concebê-lo como um Programa de Educação de Jovens e Adultos.  
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que chegou a ser apresentado à chefia imediata do Serviço Social para ser 

encaminhado à Diretoria Geral.  

 

Essa ação faz parte das competências designadas à Seção como assessoria às ações 

socieducativas promovidas pelo STF. É um programa voltado para empregados terceirizados 

que não completaram o ensino fundamental. A maioria trabalha na limpeza e na manutenção 

predial. A faixa etária varia de 25 a 69 anos. Na sua maioria são mães ou pais de famílias que 

acordam quatro, cinco horas da manhã, pois moram nas cidades satélites distantes da Praça 

dos Três Poderes, para pegar ônibus e estar no STF às 6h30. Também não saem de casa sem 

deixar pronto o almoço para seus filhos. São mães que não têm recursos financeiros para 

colocar seus filhos na creche, que não dispõem de assistência de saúde e que, para serem 

atendidas na rede pública de saúde, madrugam nas filas de atendimento. Os depoimentos dos 

empregados terceirizados após participarem das aulas evidenciam a mudança no seu jeito de 

ver o mundo, de se relacionar com os colegas e com o chefe. Alegram-se pelo fato de 

conseguir ler o nome do ônibus, fazer contas, escrever carta, ler jornal, ler o nome do 

consultório que estão limpando, ler o nome do adubo que colocam no jardim ou a marca do 

produto de limpeza que utilizam. As aulas aconteceram durante o expediente de trabalho. 

Além das aulas, os terceirizados participaram de vários passeios culturais a lugares 

turísticos de Brasília, que muitos só conheciam de ouvir falar, exposições e cinema. 

Nesse ano, houve a formatura da primeira turma de 48 alunos desse Programa e, 

aproximadamente, 60 empregados terceirizados participaram das quatro turmas do Programa 

no período de 2001 a 2004. 

Outro fato significativo para a Seção foi a mudança da chefia imediata.  

A nova secretária solicitou a um dos cardiologistas que coordenasse a implantação do 

Programa de Tabagismo, que vinha sendo realizado pelo Serviço Social. Decidiu, também, 

passar para Seção de Benefícios a gestão do Programa de Assistência a Pessoas com 

Necessidades Especiais (PAPNE), antes realizado pela Seção de Serviço Social.  

É importante registrar que o Programa de Supressão e Prevenção do Tabagismo ainda 

não foi implantado no STF. Em 2004, os profissionais da SIS participaram de treinamento 

ministrado por profissionais da Secretaria de Saúde do GDF, credenciados pelo Instituto 

Nacional do Câncer (INCA) para implantação do programa Ambiente Livre de Cigarro. 

Ainda nesse ano, para surpresa das Assistentes Sociais, houve a autorização da 

Diretoria Geral para participarem do 10º Congresso Brasileiro de Serviço Social, na cidade do 
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Rio de Janeiro (RJ), o que se considerou um reconhecimento do trabalho realizado pelo 

Serviço Social, já que vinha sendo muito difícil a liberação de dois profissionais para o 

mesmo evento. O principal argumento utilizado pelas profissionais foi a importância do 

evento e sua especificidade para a profissão. 

Em agosto desse ano, houve a saída de uma das técnicas judiciárias a seu pedido, para 

trabalhar na área da sua formação: Contabilidade.  

 

 

Ano de 2002 

 

Nesse ano, houve a ampliação do número de vagas de adolescentes trabalhadores no 

STF de 12 para 30 adolescentes trabalhadores, por decisão da Diretoria Geral. 

Por essa razão, solicitou-se a criação de mais uma vaga de Assistente Social, já que a 

carga de trabalho com a Gestão do Contrato CESAM aumentou. Até dezembro de 2004 não 

houve autorização para esse pleito. 

Com o objetivo de realizar uma ampla divulgação do Estatuto da Criança e do 

Adolescente no STF, já que os adolescentes vinham sendo lotados em diversos setores da 

Organização, implantou-se o Programa de Treinamento e Educação ao Servidor Sobre a 

Doutrina da Proteção Integral e o Adolescente Trabalhador, envolvendo 364 participantes. 

E, além de uma palestra para o Supremo, houve cursos específicos para supervisores, 

adolescentes, servidores e empregados terceirizados da área de Segurança e de Saúde, por 

serem áreas que interagem mais com os adolescentes.  

Ocorreu, ainda, a primeira convocação do Cerimonial para a Chefe da Seção de 

Serviço Social participar da organização e realização da posse do Ministro Presidente. Desde 

então, esse setor vem solicitando ao secretário a liberação da assistente social para tal evento. 

Embora não faça parte das atribuições do Serviço Social, o comparecimento às posses se dá 

com o objetivo de cooperar com um setor que também vem dando contribuição na supervisão 

de adolescentes trabalhadores, bem como com a intenção de conhecer este lado da 

Organização, por meio de seus rituais. 

A partir desse ano, ampliou-se a equipe da Seção com a lotação de um adolescente 

trabalhador, para trabalhar no apoio administrativo da Seção.  

 

Ano de 2003 
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Em maio desse ano, ocorreu nova mudança da chefia imediata da Seção de Serviço 

Social. 

Houve nova ampliação do número de adolescentes trabalhadores, passando de 35 para 

59, com o conseqüente aumento do número de supervisores e setores de trabalho e obtenção 

de melhorias para o Contrato. Entre elas, a contratação em tempo integral de um educador 

para acompanhar os adolescentes e realizar atividades inerentes do contrato. A justificativa 

para o aumento no número de adolescentes foi apresentada pela Assessoria de Planejamento e 

Organização da Secretaria do Tribunal, em função de reestrutura e ampliação dos Gabinetes 

de Ministros, para onde seriam encaminhados dois adolescentes trabalhadores.  

Mesmo com uma educadora em tempo integral no STF, a Seção foi absorvida por 

várias atividades no sentido de atender ao desafio de não tornar o adolescente “mão de obra”, 

mas realizadores de um trabalho educativo contribuindo para o seu desenvolvimento pessoal e 

profissional.  

Nesse ano, aconteceram as primeiras contratações pela empresa terceirizada de 

adolescentes trabalhadores que completaram 18 anos e saíram do CESAM. Também foi o 

primeiro ano que houve no STF a contratação de dois adolescentes trabalhadores portadores 

de deficiência física.  

Fato marcante para a realização dos Atendimentos Sociais foi a mudança de decisão da 

perícia médica quanto à aposentadoria de um servidor que não desejava aposentar-se e tinha 

condições, segundo avaliação do Serviço Social e dos demais profissionais que o tratavam, de 

retornar ao trabalho. Tratava-se de servidor com longo período de licença médica para 

tratamento de transtornos psiquiátricos, que durante o período de agravamento dos sintomas 

psiquiátricos fazia uso de drogas. Esse servidor exigiu um longo período de estudo, 

atendimento e acompanhamento social, bem como trabalho integrado com a família e com os 

demais profissionais que o tratavam.  

Ainda, nesse ano, foi elaborado, por uma das estagiárias e as Assistentes Sociais, 

projeto de pesquisa objetivando organizar banco de dados com informações que permitam 

traçar o perfil social dos servidores do Supremo Tribunal Federal, avaliar os serviços 

prestados pela Seção, identificar necessidades sociais e propor novas ações. Para tanto, optou-

se pela enquete com servidores e o questionário contemplaria os seguintes quesitos: dados 

pessoais, familiares e socioeconômicos, situação de moradia, escolaridade, qualidade de vida, 

relações sociais e familiares, trabalho e serviços prestados pela Seção de Serviço Social. 
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Embora, essa investigação venha sendo prioridade para a Seção, não foi possível a sua 

realização em função da grande carga de trabalho das Assistentes Sociais. 

 

Ano de 2004 

 

Nesse ano, houve a realização da II Feira de Saúde pelas áreas da Secretaria de 

Serviços Integrados de Saúde. O Serviço Social organizou três stands: Envelhecimento 

Saudável, Lazer e Saúde, Álcool, Tabaco e Outras Drogas. Esta Feira de Saúde mobilizou 

toda equipe da Seção durante grande parte do primeiro semestre, colocando-a em contato com 

várias entidades especializadas nos temas dos stands, bem como dando visibilidade aos 

colegas da saúde e aos usuários da Seção sobre alguns temas trabalhados pelo Serviço Social. 

Buscou-se imprimir um marco preventivo em todos os temas e abranger o maior número de 

usuários: servidores, terceirizados, adolescentes trabalhadores e familiares. 

Houve também o maior número de contratações de ex-adolescentes trabalhadores do 

CESAM por empresas que prestam serviço no STF, aproximadamente cinco. Sobre o 

Programa CESAM, obteve-se a aprovação da mudança dos uniformes dos adolescentes 

trabalhadores, uma reivindicação antiga deles, que desejavam um uniforme com melhor 

apresentação pessoal e que acompanhasse as formalidades da organização. Após um ano de 

negociações da gestão do Contrato com o CESAM e Administração do STF, conseguiu-se 

esta mudança. 

Com o objetivo de motivar, incentivar e mobilizar criticamente os adolescentes 

trabalhadores quanto a importância dos estudos para sua formação pessoal e profissional, 

mesmo diante das limitações do ensino público, das dificuldades pessoais e familiares, 

realizou-se várias atividades de apoio pedagógico junto com a educadora do CESAM. 

Por solicitação da Diretoria Geral, a Seção de Serviço Social elaborou Projeto Básico 

para implantação do “Programa de Desenvolvimento Profissional de Adolescentes Aprendizes 

no STF”- Lei do Aprendiz. O Projeto objetiva subsidiar a Administração na elaboração de 

procedimentos com vistas à implantação do Regime de Aprendizagem, a fim de atender à 

solicitação do Ministério Público do Trabalho acerca da Lei 10.09733 de 19 de dezembro 2000, 

que trata da Aprendizagem. 

                                                 
33 A Lei 10.097 de 19/12/00 altera dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) define como 
Contrato de Aprendizagem: “ Contrato de trabalho especial, ajustado por escrito e por prazo determinado, em 
que o empregador se compromete a assegurar ao maior de quatorze e menor de dezoito anos, inscrito em 
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Outra conquista da Seção para os usuários do Programa de Assistência a Pessoas com 

Necessidades Especiais (PAPNE), especialmente para os servidores que possuem filhos 

portadores de patologias permanentes, foi a isenção de sua participação no custeio do 

tratamento a partir de janeiro de 2005. Foi apresentada à Administração proposta de 

mudanças na Regulamentação do programa por acreditar-se que o Estado deve participar na 

cobertura dos gastos do tratamento, permitindo o acesso da pessoa portadora de deficiência a 

uma condição de vida com qualidade. A proposta também se justificou pelas demandas 

recebidas no Programa Inclusão Social da Pessoa Portadora de Deficiência, estudos da 

Política Nacional de Integração da Pessoa Portadora de Deficiência e pela atuação 

profissional do Serviço Social tendo como princípio a garantia de direitos sociais. A proposta 

foi realizada pelo Serviço Social em conjunto com as Seções de Assistência Psicológica e de 

Benefícios. A nova regulamentação, além da isenção, ampliou a cobertura das especialidades, 

incluindo Equoterapia e elevou o valor-teto por especialidade. 

Nesse ano, dois projetos elaborados pelo Serviço Social passaram a ser de 

competência da Seção de Saúde Ocupacional e Perícias Médicas. Em reunião com o 

Secretário da SIS e chefe da Seção de Saúde Ocupacional e Perícias Médicas ficou decidido, 

que os projetos: I. Estudo e Implantação de Ações na Organização do Trabalho e nas 

Condições Físico-Ambientais e II. Pausa no Trabalho, com Exercícios de Alongamento, 

Relaxamento e Orientação Postural - passariam a ser de competência daquela Seção.  

Continua-se com os atendimentos e acompanhamentos sociais de servidores que 

procuram o Serviço Social para orientações ou com sintomas relacionadas às LER/DORT.  

No final desse ano, por iniciativa da Coordenadora de Assistência Médica e 

Odontológica foi realizada na SIS a primeira “reunião científica” com toda equipe de 

profissionais da Secretaria. Cada área expôs o trabalho realizado, suas propostas e principais 

dificuldades. Nessa reunião percebeu-se que a linguagem do Serviço Social estava distante da 

área de saúde, ainda que se tenha intervenção efetiva nessa área, por meio dos atendimentos 

individuais e participação na implantação do programa de prevenção e supressão do 

tabagismo. Nesses atendimentos, aparecem muitas situações de empregados terceirizados com 

problemas de saúde e sem recursos para tratar-se, além de problemas familiares. Já em relação 
                                                                                                                                                         

Programa de Aprendizagem, formação técnico-profissional metódica, compatível com o seu desenvolvimento 
físico, moral e psicológico, e o Aprendiz, a executar, com zelo, e diligência, as tarefas necessárias a essa 
formação” . A Aprendizagem visa, sobretudo, colaborar na formação do adolescente como pessoa, cidadão e 
trabalhador, e na qualificação para o mercado de trabalho, e tem como fundamento a proteção do trabalho do 
adolescente, conforme prevê a Constituição, nos artigos nº 205 e 227, o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, artigos nº 62 e 69, a Consolidação das Leis do Trabalho e suas alterações, e a Lei nº 9.394 de 
1996, que trata das Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
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aos servidores, as problemáticas referem-se aos que estão em tratamento psiquiátrico e de 

dependência química, depressão, fibromialgia, alcoolismo, entre outros.  

As Assistentes Sociais avaliaram que a Seção de Serviço Social atua em outras frentes 

de trabalho, distanciando-se, portanto, da linguagem “clínica”. Particularmente com o 

Programa CESAM, há uma carga grande de atividades inerentes à Gestão do Contrato, 

mesmo tendo um educador no STF. 

Como último destaque desse ano, obteve-se a aprovação pela Administração das 

competências da Seção e das atribuições do cargo de Assistente social. Ambas elaboradas a 

partir das propostas apresentadas pelos profissionais de Serviço Social. Elas constam no 

Anexo C desta dissertação. 

2.3 Breve Síntese dos Quatorze Anos do Serviço Social no STF 

 

A história descrita no item anterior faz parte dos determinantes e condicionantes do 

“fazer” e do “ser” profissional, sendo possível inferir que houve influência no trabalho do 

Assistente Social muito mais por parte dos diretores, do que das Presidências, possivelmente, 

pelo fato do Serviço Social estar mais próximo daqueles do que da Presidência. Entende-se 

que isto ocorreu tanto pela natureza do trabalho do Serviço Social, a qual está mais voltada 

para o atendimento de necessidades sociais dos servidores, do que propriamente para a 

atividade fim da organização. A Seção de Serviço Social é considerada, ao lado de outras 

áreas da Saúde, como área-meio. A estrutura organizacional da Seção possibilita maior 

interlocução com a chefia da área de saúde, com a direção administrativa e a direção geral. 

Nesses quatorze anos, houve momentos de mais autonomia com momentos de menos 

autonomia tanto como trabalhador assalariado e profissional de nível superior. Autonomia que 

sempre foi relativa, pela própria natureza, racionalidade e finalidade da Organização e pela 

vinculação administrativa do Serviço Social à área médica. 

O primeiro período, que vai de 1990 a 1994, embora tenha contado com o trabalho de 

três Assistentes Sociais em diferentes momentos, foi o momento em que as relações e 

condições de trabalho foram mais difíceis. Também foi o período em que se questionou a 

necessidade do Serviço Social no STF. As demandas principais foram os atendimentos 

individuais de servidores e a gestão de benefícios. 

Constituiu, assim, um tempo de conhecimento de demandas, de apresentação do 

Serviço Social ao STF e de busca de construção do trabalho profissional dos Assistentes 

Sociais. Nos últimos anos deste tempo já se visualizava a necessidade de mudanças nas 
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competências da Seção e das atribuições do Assistente Social, embora tenham sido propostas 

no segundo período e aprovadas formalmente no terceiro. 

O segundo período que vai de 1995 a 2000 foi de muitas conquistas com relação às 

condições de trabalho e espaços para apresentar novos projetos. E, provavelmente, tenha sido 

o de maior status da Seção no STF, em que novas demandas apareceram e novas propostas 

foram apresentadas pelo setor. Houve visibilidade dos resultados do trabalho e diálogo com as 

hierarquias superiores. 

A maior dificuldade desse tempo foi obter autorização para criação de mais uma vaga 

de Assistente Social. A Seção esteve muito sobrecarregada, pois foi quando se trabalhou mais 

tempo com apenas uma Assistente Social na Seção. 

Já o terceiro período, que se iniciou em 2001 e terminou em 2004, tornou-se o de 

maior oportunidade para realização de trabalhos interdisciplinares e para o fortalecimento de 

uma identidade do Serviço Social na área da saúde. Por outro lado, também foi um período de 

muita absorção com o trabalho junto aos empregados terceirizados e adolescentes 

trabalhadores, o que distanciou os Assistentes Sociais de projetos voltados para os servidores. 

Avalia-se que as condições de trabalho melhoraram muito em relação a 1990, quando 

se iniciou o Serviço Social no STF. As relações de trabalho com os usuários estavam mais 

fortalecidas, pois o Serviço Social era mais conhecido na Organização, devido aos vínculos de 

confiança que foram construídos ao longo dos anos. 

As demandas que exigiram do Serviço Social maior pesquisa – a investigação 

diagnóstica realizada no Serviço de Atividades Gerais (SAG), de 1995 a 1997 e o estudo junto 

aos servidores que entraram de licença médica em função de patologias associadas a 

LER/DORT, em 1997 e 1998 - deram subsídios ao Serviço Social para compreender melhor 

as demandas organizacionais, àquelas relacionadas à área de saúde, bem como para visualizar 

trabalhos preventivos e não somente com enfoque médico-assistencial, como predominou na 

SIS até 2004.  

Nesse período, o fazer profissional se defrontou com problemas de dependência 

química, sofrimento psíquico, desorganizações financeiras de servidores, pouca atenção aos 

idosos, em contextos familiares de diferentes níveis socioeconômico e cultural. Defrontou-se, 

também, com necessidades sociais que envolvem vários tipos de famílias: com pais e irmãos 

presentes no sentido de ajudar o servidor que passa por algum adoecimento; famílias que, 

mesmo sem um dos cônjuges, em geral sob a responsabilidade da mulher, conseguem com 

seus recursos superar situações difíceis de perdas e doenças. Trabalhou-se, ainda, com 
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famílias frágeis, uma contando com apenas dois filhos adolescentes, com o falecimento dos 

pais, outras onde um adolescente sustenta a família com salário mínimo, por causa do 

desemprego do pai ou da mãe. 

Atenderam-se servidores com situação financeira precária, porém abertas e aceitando a 

ajuda da equipe de saúde para superar problemas de saúde e que hoje vivem com menos 

sofrimento e mais qualidade de vida. Mas, também, defrontou-se com famílias em que, tanto 

os pais, quanto os filhos apresentavam bom status profissional e segurança financeira, porém 

mostravam-se resistentes ao acompanhamento social que as pudessem ajudar a superar 

problemas graves de saúde ou conviverem com o envelhecimento de algum dos membros da 

família.  

Testemunharam-se, também, situações de servidores que adoeceram pelo 

compromisso e dedicação ao trabalho; ministros que trabalharam madrugadas adentro 

estudando os processos; diretores que tentaram modernizar a estrutura administrativa do 

judiciário e servidores que ficavam além do seu expediente para atender as cotas de processos. 

Não raro, atenderam-se servidores que, assim como os Assistentes Sociais, levavam para casa 

“processos”, conflitos, interrogações, equações e desafios do cotidiano de trabalho para tentar 

chegar no outro dia com soluções e alternativas de enfrentamento das diversas e complexas 

situações de trabalho. 

A análise do trabalho profissional do Serviço Social, nesses quatorze anos, num órgão 

de natureza pública, finalidade jurídica e racionalidade formal e legal, permite afirmar que a 

implantação do Serviço Social foi importante para promover a saúde e bem-estar do servidor 

e qualificar as relações de trabalho, resultando assim, numa melhor prestação dos serviços 

jurisdicionais pelo servidor. Também se infere o quanto é significativo para as pessoas a 

prestação de uma assistência social educativa, preventiva e ética. Da mesma forma, constata-

se que atuações simples, às vezes uma palavra, um olhar, um gesto, até ações mais 

abrangentes e técnicas do profissional de Serviço Social, podem interferir na construção de 

um vínculo de confiança, por meio da escuta de uma demanda, do respeito a direitos, do 

fortalecimento de posturas mais democráticas, da defesa da cidadania. O fazer profissional 

pode, de certa forma, mudar a vida das pessoas. Tem-se uma grande responsabilidade pelo 

que se diz, se faz, se acredita e pelo que se omiti ou não se prioriza diante de situações 

individuais, de grupos de trabalho e organizacionais. 
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No decorrer destes anos, também aprendeu-se a importância de reconhecer a 

impotência e os limites nas situações de saúde e nas relações de trabalho, até mesmo para 

preservar a saúde física, psíquica e social do Assistente Social. 

É importante ressaltar que o relato desta atuação profissional evidencia a importância 

que o trabalho tem na vida das pessoas, o investimento que se faz e a repercussão deste 

investimento para o alcance dos objetivos profissionais. Não se pode deixar de enfatizar que o 

trabalho tem o poder de ajudar as pessoas a ter mais saúde, mas também pode fazê-la adoecer.  

Avalia-se que as fases em que o Serviço Social na Suprema Corte mais avançou foram 

aquelas acompanhadas do apoio técnico e político da Administração do STF, do estudo 

teórico-prático, das trocas com outros assistentes sociais e profissionais de outras áreas de 

conhecimento, do fortalecimento de postura corajosa para o enfrentamento das dificuldades, 

da autocrítica constante, do permanente reconhecimento e valorização das conquistas 

profissionais e da humildade para reconhecer o desconhecido, o imprevisível, as limitações e 

as impossibilidades do real.  

Em alguns momentos dessa história, as demandas do Serviço Social foram mais 

relacionadas à doença/saúde dos servidores, outros às suas relações e condições de trabalho e 

ainda outras de interesse da Organização na promoção de cidadania. 

Observa-se, ainda, que, no decorrer desses anos, os elementos da dimensão trabalho e 

profissão do Serviço Social se fizeram presentes, ficando difícil separar uma da outra. Talvez, 

nos momentos em que se buscou oportunidades de formação, como o Curso de Administração 

de Recursos Humanos na FGV, a supervisão em Serviço Social na UnB, o estudo da 

Psicopatologia do Trabalho, os Cursos da Amana-Key que tratavam de liderança, estratégias e 

gestão e o próprio Mestrado em Política Social, tenha se dado mais ênfase ao Serviço Social 

como profissão, no sentido de embasar teoricamente a investigação das demandas, a 

intervenção profissional e refletir junto a outros profissionais e outras áreas de conhecimento 

as formas de enfrentamento das dificuldades, a busca de compreensão das demandas 

implícitas e explícitas e a elucidação de um cotidiano de trabalho complexo. 

Já o balanço que se faz acerca dos elementos que fundamentam a dimensão trabalho 

do Serviço Social evidencia que, em todos os períodos, o Serviço Social no STF atendeu a 

necessidades concretas dos servidores e exigências da Organização que levaram à 

implantação e desenvolvimento de atividades, ações e programas. Nesse sentido, destacam-se: 

os Atendimentos e Acompanhamentos Sociais, o Programa de Assistência a Pessoas com 

Necessidades Especiais (PAPNE), as Entrevistas de Posse, o Programa de Inclusão Social da 
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Pessoa Portadora de Deficiência, os Programas de Prevenção de LER/DORT e o trabalho de 

investigação diagnóstica realizada nas relações e condições de trabalho do antigo SAG, atual 

CMSG. 

Como demandas da Organização que chegaram ao Serviço Social em forma de 

exigências ou diretrizes administrativas e que, muitas vezes, traduziam necessidades dos 

servidores e outras da Administração, resultaram as seguintes ações: Promoção de Palestras 

informativas e educativas sobre Saúde, Gestão do Plano de Saúde por dez anos, Implantação e 

Gestão do Auxílio Pré-Escolar, Gestão do Programa CESAM, Participação da Coordenação 

do Programa de Educação de Jovens e Adultos, Implantação do Programa de 

Acompanhamento Social aos Familiares de Servidores Falecidos, participação em várias 

Comissões para melhoria do Plano de Saúde do STF. 

Além disso, foram desenvolvidos trabalhos criados estrategicamente pelo Serviço 

Social para ampliar sua equipe e qualificar o trabalho profissional como o Programa de 

Estágio Curricular e ações gerenciais para cumprir com as atribuições de chefe da Seção. 

Com relação ao terceiro elemento da dimensão trabalho, acredita-se que a matéria-

prima do Serviço Social no STF seja as necessidades sociais das pessoas atendidas pelo 

Serviço Social. Neste âmbito de trabalho entrariam as relações sociais, principalmente as 

relações de trabalho e familiares e a garantia de acesso aos direitos de cidadania das pessoas 

atendidas pelo Serviço Social. 

Acerca dos instrumentos de trabalho, estes também se repetem nos três períodos: 

atendimentos e acompanhamentos sociais, reuniões, visitas domiciliares e institucionais, 

encaminhamentos, supervisão, leituras, estudos e registros em prontuários médicos, registro 

em fichas de atendimento e atualização de cadastros de recursos sociais. 

É importante registrar que, no decorrer desses quatorze anos, foi necessário construir e 

manter atualizado cadastro contendo a rede de serviços públicos da esfera Federal e Distrital 

para subsidiar encaminhamentos e discussão de situações envolvendo os servidores, 

familiares, empregados terceirizados e adolescentes trabalhadores. Destaca-se entre os 

serviços mais utilizados dessa rede, os seguintes: Programa de Atendimento ao Alcoolismo do 

Hospital Universitário de Brasília; rede de atenção à criança e ao adolescente do Distrito 

Federal; rede de encaminhamento para usuários de drogas e dependentes químicos; rede de 

serviços da Secretaria de Estado de Ação Social (SEAS); serviços de psicoterapia de baixo 

custo e gratuito; sistema de saúde pública da Secretaria de Estado de Saúde do GDF; 
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Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência (CORDE); 

Comunidades Terapêuticas; Grupos de Apoio; serviços de assistência jurídica gratuita. 

Em relação as resultados do trabalho profissional do Serviço Social são de difícil 

mensuração, mas, na avaliação que se faz, destacam-se os relacionados a situações individuais 

e familiares que expressam melhoria da saúde e da qualidade de vida de servidores, 

terceirizados e adolescentes trabalhadores. Salientam-se, ainda, a gestão de benefícios aos 

servidores, buscando contemplar as suas necessidades e resultados envolvendo grupos de 

pessoas dentro do STF, como foi o trabalho realizado no SAG, e orientações a chefias, no 

sentido de que as relações de trabalho fossem de mais respeito às diferenças, de maior 

participação dos servidores e maior compromisso com a finalidade pública do STF. Ademais, 

investiu-se na melhoria de condições de trabalho, seguindo recomendações da Ergonomia, de 

Pausa no Trabalho para prevenção de adoecimentos e melhorias nas condições de trabalho dos 

empregados terceirizados. 

2.4. Análise Comparada entre os Relatórios da Seção de Serviço Social e os 

Relatórios Publicados pela Secretaria do Tribunal 

 

 Os Relatórios anuais são elaborados pelo Ministro Presidente e Direção Geral sobre as 

atividades de cada gestão. Foram pesquisados onze Relatórios dos anos de 1990 a 1997; 1999 

a 2002. Não foram localizados na Biblioteca do STF os Relatórios de 1996, 1998 e 2003. 

Supõe-se que, na ocasião da pesquisa, o de 2004 ainda não havia sido publicado. 

 Ao realizar-se a comparação entre o Relatório elaborado pela Seção e o Relatório 

publicado pela Presidência do STF, encontraram-se algumas situações, como o registro, até 

então desconhecido de elogio às Assistentes Sociais no Relatório de 1990 pela forma de 

administrar o Convênio de Saúde. Outra situação interessante foi o destaque dado pelo Diretor 

Geral ao trabalho de intervenção diagnóstica realizado no antigo SAG, em 1995.  

Dos onze relatórios pesquisados, em três deles as atividades descritas foram as 

mesmas enviadas pela Seção à chefia imediata. Em quatro, a publicação das atividades segue 

parcialmente o Relatório enviado à chefia imediata, pois somente foi feito menção pela 

Diretoria de algumas atividades realizadas pelo Serviço Social. Nos Relatórios de 2000 a 

2002 não há referência nem às atividades da Seção de Serviço Social e nem às atividades da 

Seção de Assistência Psicológica. No que se refere à Seção de Assistência de Enfermagem, é 

feita menção às campanhas de vacinação.  
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Nos Relatórios em que não foram divulgadas atividades do Serviço Social, o destaque 

da área da Saúde foi para os benefícios de auxílio-alimentação, auxílio-transporte, assistência 

pré-escolar e assistência médica e odontológica.  

No Relatório de 1999, o Relatório da Seção de Serviço Social aparece como realização 

da Seção de Assistência de Enfermagem. 

No Relatório do ano de 2000, é feito um destaque pela Diretoria Geral sobre o 

Programa CESAM. A citação do Relatório destaca o seguinte: 

“Parceria com o Centro Salesiano do Adolescente Trabalhador [sic] Por 
meio de parceria com essa entidade de caráter social, o STF passou a contar 
com a força de trabalho adicional de adolescentes carentes, que executam 
algumas tarefas simples e repetitivas, liberando com isso os servidores da 
Casa para a execução de tarefas de maior complexidade, próprias de seu 
cargo efetivo”. (Brasil, 2000: 11). 

Ao final desse balanço documental, pergunta-se o que realmente dá visibilidade à 

Administração sobre os resultados de trabalho do Serviço Social? Como ampliar a divulgação 

do Serviço Social na Organização? 

 No próximo capítulo, apresentar-se-ão os resultados das entrevistas realizadas com as 

chefias do Serviço Social, com os Assistentes Sociais, com os Usuários dos serviços prestados 

pela Seção de Serviço Social e com alguns professores que tematizam o objeto desta pesquisa.  
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CAPÍTULO 3 

 

 

A CONCEPÇÃO E AVALIAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL NA VISÃO 

DAS CHEFIAS, DOS ASSISTENTES SOCIAIS, DOS USUÁRIOS E DOS 

TEÓRICOS 

 

3.1 Chefias 

 

Nesse grupo, entrevistou-se o Ministro que implantou o Serviço Social no STF em 

1990, um Diretor de Secretaria e um dos médicos que foi Chefe Imediato do Serviço Social. 

As entrevistas tiveram objetivos semelhantes, embora contivessem quesitos específicos em 

função do cargo que cada informante ocupa ou ocupou na Organização em estudo. 

 

Ministro 

 

Para o Ministro entrevistado, o Serviço Social no STF foi implantado como 

Assistência Social, como um direito constitucional, ao lado da previdência e da saúde e por 

ser uma área que previne doenças e promove a saúde de forma integral. 

Também se infere de sua fala que o Serviço Social foi implantado no STF como uma 

profissão da Assistência Social que atua na área de saúde ao lado de outras e que o assistente 

social é um profissional. 

As principais razões que levaram o Ministro a implantar a antiga Seção de Assistência 

Social, em 1990, no STF, foram basicamente três. A primeira consistia na sua preocupação 

com a saúde do servidor que, para bem servir à coisa pública, deveria gozar de boa saúde. A 

segunda relaciona-se sua visão de saúde, ancorada no conceito da Organização Mundial de 

Saúde (OMS) que preconiza uma atuação multiprofissional, integral e preventiva. E a terceira 

foi o fato de a Assistência Social ser um direito constitucional da seguridade social, ao lado da 
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previdência e saúde, promulgado pela Constituição de 1988. De maneira que, segundo ele, a 

Suprema Corte do país não poderia deixar de seguir a Carta Magna: 

“A primeira vez que tratei dessa questão, foi quando eu presidi o Tribunal 
Federal de Recursos, no período de 79 a 81 e cuidei também, dentre a 
reorganização dos seus serviços, da parte relativa à saúde. E segui, no 
particular, o conceito geral de saúde da Organização Mundial, entendendo 
que esta questão não é puramente médica, mas tem uma abrangência de 
natureza multiprofissional. Médico, enfermeiro, odontólogo, psicólogo, 
nutricionista como integrantes da equipe de saúde à qual não poderá faltar o 
assistente social, conforme proclamou a Organização Mundial de Saúde em 
1975, tendo em todos a promoção, proteção e recuperação da pessoa, da 
saúde da pessoa, da família e da comunidade. Sendo curial, pois, reconhecer 
a necessidade da presença desses profissionais no planejamento e 
programação das instituições e serviços de saúde. Assegurando-lhes, 
outrossim, uma autonomia técnica no planejamento, organização, execução e 
avaliação da assistência específica que, dentro da equipe, há de caber a cada 
um desses profissionais. Daí a conveniência de se tornar cada vez mais 
harmônica a inter-relação entre as diversas profissões dessa área, os quais 
aplicam, sem dúvida, ciências da saúde e também, no âmbito da assistência 
social com a preocupação da saúde dos funcionários, de seus familiares e de 
todos aqueles que estão no ambiente de trabalho que corresponde, a respeito 
do qual lhe corresponde zelar. [...] O êxito do processo de promoção, 
preservação e restauração da saúde é diretamente proporcional à qualidade 
da assistência à saúde prestada pela equipe interprofissional respectiva. A 
assistência médica curativa implica apenas um aspecto parcial, embora 
importantíssimo, da assistência à saúde. Todo e qualquer processo 
assistencial à saúde deve ser encarado, antes de tudo, como uma atividade 
preventiva, atuando-se segundo níveis de prevenção, promoção da saúde, 
proteção específica, diagnóstico e tratamento precoce, limitação do dano e 
reabilitação. Exato é que não cabe estabelecer uma dicotomia entre os 
procedimentos de assistência preventiva e curativa. O processo há de ser 
sistêmico, vale dizer, todo o sistema de saúde deve manter íntimas e 
adequadas inter-relações e perfeita integração intersetorial, interprofissional, 
multidisciplinar, docente-assistencial e investigatório, preventivo-curativo 
intra e extra-hospitalar, e indivíduo, família e comunidade, visando o homem 
a ser assistido em sua dimensão global, bio-psico-social e espiritual”. 

As demandas identificadas pelo Ministro para o profissional de Serviço Social dizem 

respeito à área de Saúde, mas também à Assistência Social: 

“[...] graves problemas que estavam exatamente a demandar a participação 
do assistente social, que era atender as necessidades, as carências entre os 
servidores, especialmente os de remuneração mais baixa, quanto ao amparo 
de indivíduos desajustados e de situações que precisavam de um 
determinado tipo de tratamento, e o Serviço de Assistência Social chegaria 
até o domicílio dessas pessoas, exatamente para verificar in loco todas as 
necessidades. E criar, para tudo isso, um ambiente de boa convivência dos 
servidores, dos seus dependentes com um indiscutível resultado positivo 
para o serviço da Corte [...] Essa era uma idéia lá do início de 80 e que 
continua perfeitamente válida porque a Constituição de 88 abriu um espaço 
enorme para as políticas públicas [...]” 
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Na maior parte da entrevista, o Ministro refere-se à área de Assistência Social. 

Entretanto, algumas vezes, fez menção ao Serviço Social. A seguir, sua concepção de 

Assistência Social: 

“[...] E a assistência social foi estabelecida ao lado da previdência social e da 
saúde, já agora no conceito um pouco mais largo da saúde como um direito 
fundamental de todos os cidadãos. Então, sem dúvida, a Constituição de 88 
deu ao serviço, à atividade de assistência social uma projeção muito grande, 
a tal ponto que considerou a assistência social abrangente da universalidade 
dos brasileiros, independentemente de serem contribuintes ou não da 
previdência social. Todos têm direito à assistência social, todos têm direito à 
assistência à saúde, todos têm direito a uma assistência social num sentido 
amplo, neste sentido amplo em que se considera o interesse do poder público 
pela vida [...] A assistência social é, pela Constituição, parte do conjunto 
integrado de ações de iniciativas dos poderes públicos e da sociedade que 
compõem a seguridade social, destinados a assegurar os direitos relativos à 
saúde, a previdência e à assistência social”. 

Considerou-se muito interessante a visão do Ministro sobre o interesse do poder 

público pela vida, algo que parece estar esquecido na prestação de muitos serviços públicos 

brasileiros. O depoimento desse Magistrado que dedicou grande parte da sua vida ao serviço 

público evidencia que, apesar de as organizações complexas, formais parecerem tão sem vida, 

posto que burocráticas, ele reconhece a prioridade pela vida. Para o Ministro, o centro de 

interesses do Serviço Social abrange não só o servidor, mas também os dependentes do 

servidor e aqueles que compõem o núcleo familiar; e, ainda: 

“[...] os problemas de proteção à família, de maternidade, de infância, de 
adolescência, de velhice, de desajustes, até de desajustes conjugais e de 
problemas de desajustes familiares, de uma série de problemas de doença, 
alcoolismo, uso de drogas, hoje, lamentavelmente tão grave na nossa 
sociedade. Tudo isso há de ser uma preocupação da assistência social, via o 
exercício dessas funções, do assistente social”. 

Ressalta, ainda, que a atuação do Serviço Social ou de Assistência Social não é mais 

uma espécie de privilégio dentro dos Tribunais, como se falava ainda no início da década de 

80. Esses serviços fazem parte das próprias obrigações de qualquer unidade administrativa 

nos dias de hoje. E explica que ouvia algumas críticas durante sua gestão de que os Tribunais 

não poderiam gastar o seu orçamento com serviços de proteção à saúde, de assistência social, 

creches, etc. 

Como se pode observar, a preocupação do Ministro, ao ampliar a área de saúde, era 

voltada para a natureza pública da organização, no sentido de que o servidor poderia servir 
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melhor ao público, à coisa pública, se tivesse boa saúde. Ou seja, a assistência à saúde como 

condição de eficiência pública 

“[...] é um princípio constitucional. E o que significa dar atenção a esses 
problemas de saúde, de assistência social àquela pequena comunidade, que 
se forma em torno dos serviços de um Tribunal? Qual é a conseqüência 
disso? É levar uma maior eficiência. Porque um órgão cujos funcionários 
com alta percentagem tem sérios problemas pessoais, familiares e da própria 
comunidade em que se integram, comunidade mais restrita, mais próxima, 
eles tendem a ter perturbada a sua produção do serviço e se eles puderem ser 
aliviados, dessas dificuldades, via a ação de um assistente social e dos 
profissionais da área de saúde, ele tenderá a produzir mais, com mais 
segurança, portanto, com mais benefício para toda a Nação. Por isso, é que 
se cuida de um servidor público. Servidor público é alguém que serve a 
todos e ele há de servir a todos bem [...] E ele seguramente não terá 
condições de fazer isso, até condições psicológicas, se ele estiver cheio de 
problemas insolúveis na sua vida. Então, a repartição vem para ajudá-lo e 
vem por atividades, por órgãos especializados, competentes para o exercício 
dessas funções [...]. O funcionário pode ser muito competente, ele ingressa 
por concurso, tira até os primeiros lugares, mas se é uma pessoa com uma 
saúde muito prejudicada ele precisa então de um bom tratamento de saúde, 
uma boa saúde, inclusive mental. E aí surge toda a questão da adaptação do 
funcionário ao serviço, e, no ponto, já intervém o assistente social.”  

A visão do Magistrado reafirma a interface que o social tem com outras áreas da 

organização. Ou seja, para se promover a saúde do servidor não dá para ficar só na área de 

saúde:  

“[...] na inter-relação do assistente social com o departamento de recursos 
humanos, ele é também um assessor naquela área, exatamente para ver quais 
as dificuldades do funcionário [...]”. 

Embora as expectativas do Ministro estivessem voltadas para uma atuação mais 

específica de Assistência Social, os profissionais se valeram da particularidade do trabalho 

profissional do Serviço Social para apresentar seus projetos e programas. Na avaliação 

relatada, por ocasião dessa entrevista, o Ministro avalia que houve correspondência do 

Serviço Social às suas expectativas: 

“[...] as minhas expectativas foram correspondidas nos limites em que elas 
eram possíveis de formulação. Eu não podia ter expectativas de um serviço 
completo, quando nós tínhamos dois assistentes sociais para atender toda 
instituição, e ainda não tínhamos infra-estrutura, pois estava se organizando. 
Mas atenderam plenamente as expectativas no sentido de realização desses 
objetivos já desde o início, e à medida que os serviços foram se estruturando, 
essas expectativas foram plenamente atendidas”. 

Ao ser questionado sobre as mudanças percebidas, após a implantação do Serviço 

Social, o Ministro destaca a implantação e administração de benefícios, em especial o auxílio 
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pré-escolar e o Plano de Saúde. Cita, ainda, como resultados, as palestras sobre prevenção de 

dependência química - alcoolismo, tabagismo – sobre problemas cardíacos e educação 

alimentar promovidas em conjunto com as outras áreas da saúde.  

Em face dessa entrevista, pensa-se que o trabalho realizado pela área de Saúde no STF 

precisaria recuperar um pouco da sua gênese para ampliar a atuação e visão de saúde.  

 

Diretor de Secretaria 

 

O entrevistado explica que é muito difícil delimitar a concepção de Serviço Social, 

pois está muito imbricada com a concepção mais abrangente de saúde, dentro da idéia de 

Serviços Integrados de Saúde e porque o Serviço Social é amplo e complexo. 

No seu entendimento, o Serviço Social faz interface com Recursos Humanos e tem a 

ver com Bem-Estar, Área Motivacional, com a parte nobre e estratégica dos Recursos 

Humanos e não a operacional. Explicou, ainda, que o foco do Serviço Social devem ser as 

metas da gestão, mas ressalta que o Assistente Social se ocuparia com as pessoas que vão 

realizar as metas.  

Destacou que as pessoas têm que estar bem, individualmente no trabalho, mas também 

como parte de um grupo, porque o trabalho é realizado em equipe. 

Avaliou que a percepção do Serviço Social no STF é como Assistência e atribui esse 

entendimento pelo fato da sua raiz no STF, seu nascimento ter sido como Assistência Social. 

Todavia, tem conhecimento que Serviço Social não é só Assistência e nem somente trabalho 

com pobreza.  

Ressaltou, também, que foram feitos projetos pelo Serviço Social e que outras áreas do 

STF entendem que é de sua competência. Na sua percepção, é difícil delimitar fronteiras. 

Lembrou que, inicialmente, o Serviço Social se ocupou muito com o Plano de Saúde e 

o auxílio pré-escolar e, que hoje, o que o ocupa é a Gestão do Contrato CESAM.  

Destacou projetos realizados pela Seção de Serviço Social que, na sua percepção são 

menos assistencialista e mais pró-ativo: Alfabetização de Adultos, CESAM, trabalho feito no 

SAG (1995-1997), Projeto da Pausa no Trabalho, Projeto da Ergonomia, Inclusão Social das 

Pessoas Portadoras de Deficiência. O entrevistado avaliou, ainda, que estes trabalhos retratam 

bem o que é o Serviço Social e o que ele pode fazer no STF. 
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Ao questioná-lo sobre uma particularidade, algo que diferencie o trabalho dos 

Assistentes Sociais em relação aos demais, falou que é um profissional polivalente. É também 

o profissional que se ocupa com o comportamento humano do grupo.  

Para o entrevistado, a profissão tem que servir prioritariamente ao Servidor, 

independente de hierarquia. Avalia que o relacionamento dos Assistentes Sociais com a chefia 

imediata e com os usuários de maneira geral é bom, porque tem tido demandas. Se não fosse 

bom, as demandas não chegariam aos profissionais. 

Percebe-se que, para o entrevistado, o Serviço Social é trabalho e profissão, pois se 

refere a ele desta forma: ora como um trabalho, ora como uma profissão. E sua análise 

confirma parcialmente a hipótese da pesquisa de que o Serviço Social nasceu no STF como 

Assistência Social.  

 

Chefia Imediata 
 

  Ao expor seu entendimento de Serviço Social, admite que houve mudanças na sua 

concepção inicial, ou seja, antes da implantação desta profissão no STF. Atribui as mudanças 

ao trabalho realizado pelos Assistentes Sociais que, segundo ele: “[...] é fruto da vitória que 

foi conseguida step by step. Hoje Serviço Social está num patamar em função das suas 

propostas honestas, de suas propostas sadias”.  

O chefe entrevistado descreve o Serviço Social como serviço dinâmico, mas também o 

descreve como procedimentos: 

“[...] O Serviço Social não é só como eu pensava antigamente – para o 
atendimento a pobreza -. O Serviço Social do Supremo Tribunal ele se impôs 
e ele é o carro chefe de todas as atividades que são representadas nos 
conselhos e reuniões. O Serviço Social está sempre presente e sempre 
trazendo contribuições de muita valia [...]. Depois da implantação no STF vi 
a magnitude dos diversos procedimentos que estavam sendo implantados. 
[...] Eu acredito que se não tivesse o Serviço Social aqui nós não teríamos 
esses benefícios que hoje temos [...]”. 

Ao ser perguntado sobre o balanço das mudanças (positivas ou negativas) e principais 

contribuições do Serviço Social para o STF, avalia que o STF teve ganhos em muitas áreas e 

que a profissão é de grande relevância para a Organização. Destaca a participação 

multidisciplinar do Serviço Social no planejamento de várias ações. 

Para o objeto dessa pesquisa, é importante a referência que o entrevistado faz à 

Assistente Social como um trabalhador. Reconhece que os profissionais obtiveram conquistas 

e reagiram diante das dificuldades e desafios até mesmo pelo seu posicionamento: 
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“[...] você se impôs como um trabalhador exemplar, como uma pessoa de 
alto nível e hoje a gente já tem certeza que as suas ponderações são sempre 
as ponderações de uma imediata aceitação, porque são sempre muito bem 
colocadas [...] Então realmente não sei se houve mudanças; acho que houve 
no início um parco conhecimento e agora eu vejo a diferença. [...] Foi falta 
de conhecimento meu, mas eu acho que sempre foi uma ótima prestação de 
serviço”.  

Essa chefia aponta a questão do desconhecimento do Serviço Social no STF e admite 

que é um dos grandes desafios a ser enfrentado pelos profissionais. Sobre o atendimento das 

suas expectativas relata que a Seção de Serviço Social superou suas expectativas no que se 

refere à eficiência na prestação dos serviços. Relata que os pareceres sempre foram feitos com 

“[...] critérios muito altos, muita justiça e bem elaborados [...]”. 

Sobre as diferenças em relação a outros profissionais da área de saúde, destaca uma 

particularidade interessante do trabalho do Assistente Social, muito embora se refira ao 

“Serviço Social como atividade”. Evidencia que, para sua realização, o Serviço Social usa de 

pesquisa, estudo, raciocínio intelectual, enfim exigências de uma profissão: 

“[...] Eu acho que a característica do assistente social nesses treze anos que 
tenho estado aí acompanhando essa atividade é que o Assistente Social não 
dá uma resposta imediata, ele sempre recolhe a informação, elabora e depois 
traz a situação bastante elaborada e feita de uma maneira muito catedrática, 
muito bem organizada. [...] o Serviço Social é uma equipe que estuda todas 
as solicitações que lhe são oferecidas e nunca resolve imediatamente, sempre 
elabora um parecer muito bem estruturado dentro de uma visão ampla, de 
uma visão correta”. 

Ao falar sobre as contribuições do Serviço Social, ressalta uma visão mais humanista 

de profissão e, talvez, uma visão mais de Assistência Social, do que de Serviço Social: “[...] o 

Serviço Social faz um trabalho de aprofundamento para qualificar os verdadeiros necessitados 

dentro de todos esses programas, eu acho que hoje o Serviço Social ele é imprescindível 

dentro do Supremo Tribunal”.  

Ao se pronunciar sobre o relacionamento dos Assistentes Sociais com usuários, 

chefias e outros profissionais, relata que atualmente percebe respeito ao Assistente Social, 

porque muitas vezes o Diretor-Geral chama um Assistente Social para ouvi-lo e, muitas vezes, 

são aceitas as suas conclusões: “[...] Eu acho que hoje o Serviço Social faz parte realmente 

desse elo, faz parte dessa engrenagem que combina sempre a aprovação da Diretoria Geral. 

Acho que hoje o Serviço Social é, repito, imprescindível dentro da nossa organização”. 

Relata que sente dificuldades de apontar sugestões para o Serviço Social, porém 

recomenda que permaneça “[...] nesse espírito de ajuda, nesse espírito de elucidação, nesse 
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espírito de elaboração correta de todas as ações [...]”. Avalia, ainda, que o trabalho atingiu um 

nível de “excelência”. 

A chefia imediata entende que o Assistente Social no STF deve servir aos doentes: 

“[...] Eu acho que todos nós dentro do Serviço Médico, nós temos que dar 
atenção ao doente [...] aquele que entrou na porta que veio e se apresenta 
com suas queixas, independente se elas são realmente orgânicas, patológicas 
ou muitas vezes somatizadas. Esse paciente é a nossa meta, nós temos que 
dar a ele toda a atenção e o Serviço Social também acompanha aquela pessoa 
que entrou para procurar alívio de seus padecimentos. O Serviço Social 
também está incluído nesse espírito de oferecer a essa pessoa todas as 
facilidades todos os encaminhamentos tudo que possa ser para melhorar esse 
sofrimento. Então, eu acho que o Serviço Social faz o mesmo o que nós 
médicos fazemos, dentro naturalmente de um outro prisma, mais com o 
objetivo sempre de colocar o doente em primeiro lugar”. 

O entrevistado atribuiu as dificuldades do Serviço Social no STF à falta de 

conhecimento e valorização da profissão por alguns diretores da Administração nos primeiros 

tempos do Serviço Social. Atualmente, avalia que ele não tem mais dificuldade “[...] de levar 

avante qualquer pretensão apresentada pelo Serviço Social [...]”.  

Percebe-se que, na sua visão, ora Serviço Social é uma atividade, ora é procedimento. 

Predomina uma visão de Serviço Social como uma “profissão de ajuda”, ainda que seja um 

profissional que pensa, estuda, reflete, considera as questões de forma ampla, trabalha de um 

jeito multidisciplinar, quer participar e participa, e apresenta soluções para problemas.  

Na sua avaliação e expectativa, o assistente social trabalha numa direção integradora, 

harmoniosa.  

 

3.2 Assistentes Sociais 

 

O Assistente Social entrevistado atuou na Seção de Serviço Social no período de 1992 

a 1995. Foi concursado pelo TRF – 4ª Região, de Porto Alegre – RS, concluiu a graduação de 

Serviço Social na PUC de Porto Alegre - RS e fez uma Especialização em Administração de 

Recursos Humanos, pela Fundação Getúlio Vargas de Brasília - DF.  

A Assistente Social entrevistada graduou-se na UnB em 1986 e é Mestre em Política 

Social pelo Departamento de Serviço Social da UnB, desde 1998. Na ocasião da pesquisa, 

trabalhava na Seção de Serviço Social. 

A entrevista com os Assistentes Sociais continha quatro objetivos gerais e doze 

específicos que se inter-relacionam. Estes objetivos serão apresentados em forma de sub-itens. 
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O conteúdo e a forma de realização do Serviço Social no STF, nos respectivos 

períodos: de 1992 a 1995, para o primeiro entrevistado, e de 2000 a 2004, para a segunda 

entrevistada 

 

O Assistente Social ressaltou os seguintes aspectos em sua análise: 

 

• Avaliou como fundamental a criação da Seção de Benefícios, em 1998, retirando da 

Seção de Serviço Social a administração do Plano de Saúde e auxílio pré-escolar. Esta 

foi uma das propostas que a Seção defendeu desde 1993. 

• Considerou pertinente a mudança do nome da Seção, também ocorrida em 1998 

passando de Assistência Social para Serviço Social. Todavia questiona até que ponto a 

mudança do nome produziu mudanças na prática? Traz uma fala interessante, na qual 

ressalta que a denominação de Serviço Social tira o conteúdo de um trabalho voltado 

para o “cuidar” e volta-se mais para um trabalho de promoção. 

 

Para esse entrevistado, a idéia do “cuidar” aproxima o Serviço Social da Assistência. 

Avalia-se que no Serviço Social do STF e, provavelmente, no trabalho profissional 

desenvolvido pelo Assistente Social de modo geral há uma dimensão de “cuidados”, do 

“cuidar”, mas se questiona se a confusão que ocorre entre os conceitos de Assistência Social e 

de Serviço Social decorreria da falta de conhecimento da Assistência Social como uma 

política pública de Seguridade Social, que pode ser emancipatória, promover e garantir 

direitos de cidadania. Percebe-se que, mesmo com a implantação da Lei Orgânica da 

Assistência Social, ela é confundida com assistencialismo, paternalismo e protecionismo. A 

idéia de “cuidar” não deveria trazer a noção assistencialista, pois os “cuidados” podem ser 

educativos, imprescindíveis e de direito. Analisa-se, ainda, que esta noção do “cuidar” é 

inerente, também, a outras profissões da área de saúde. 

A Assistente Social que atua na Seção discorreu sobre o conteúdo e a forma de 

realização do Serviço Social no STF, no período de 2000 a 2004, dividindo sua análise em 

três fases: 
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• Primeira fase (setembro de 2000), quando da sua chegada no STF, relatou que ficou a 

impressão de um “[...] Serviço Social mais burocrático e longe do servidor”, 

explicando que teve tal percepção em função da Seção localizar-se em uma sala no 

local onde funcionava a Secretaria de Administração e Finanças, distante dos demais 

profissionais da Saúde. E, também, porque nesta época a Seção estava vivendo uma 

transição com relação à gestão do Plano de Saúde para a Seção de Benefícios. 

•  Segunda fase: (maio de 2001) mudança de espaço físico, em que todos os 

profissionais de saúde passaram a trabalhar num mesmo andar, por ocasião da 

implantação da Secretaria de Serviços Integrados de Saúde (SIS), e, também, por 

ocasião da designação da Seção para ser a gestora do Contrato com o Centro Salesiano 

do Menor (CESAM). A entrevistada caracterizou esta fase como um Serviço Social 

mais popular, uma vez que percebeu que o acesso à Seção foi facilitado, até mesmo 

pelo fato de o Serviço Social fazer parte da SIS. 

• Fase atual (2004), de sobrecarga de trabalho. Expressou grande preocupação com 

encargo da gestão do Contrato com o CESAM. Analisa que o fato de ter adolescente 

trabalhador em quase todas as Secretarias do STF e na grande maioria dos Gabinetes 

de Ministros, incluindo a Presidência e a Diretoria Geral, dá mais visibilidade ao 

Serviço Social. Por outro lado, os Assistentes Sociais no STF “[...] ficam muito 

marcados e caracterizados como se fizessem somente esse trabalho [...]”. 

 

Também é interessante destacar a visão da entrevistada de que o Serviço Social 

poderia estar vinculado à área de Recursos Humanos.  

Sobre a forma de realização do Serviço Social no STF, percebe-se que a entrevistada 

vai expressando seu pensamento de forma reflexiva, ao falar do “ser” (o que é) e do “fazer” 

(como é feito) o Serviço Social: um Serviço Social que trabalha na direção de garantia de 

direitos, prestando serviços de qualidade, ouvindo o usuário, analisando sua situação, 

pensando nas relações sociais nas quais está envolvido, na totalidade de seu contexto, no 

imediato, aparente, particular, mas também no preventivo, na essência, no geral e no pró-

ativo. 

 

Elementos que caracterizassem o Serviço Social como trabalho e profissão no STF 
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O Assistente Social entrevistado descreve o Serviço Social como profissão, porque 

“[...] tem todos os critérios e atributos de uma profissão regulamentada, com requisitos para 

funcionar; é atividade porque ocupa um espaço dentro da organização. [...] a questão da 

produtividade das pessoas. Acho que o ser humano ele é insuperável. E ele pode se superar a 

cada dia [...] eu acho que esse é um dos elementos importantes da profissão e também acho 

que as organizações são insuperáveis [...], elas se estagnam por causa dos homens [...] as 

organizações são os homens [...]”. 

No entender do entrevistado, o papel do Serviço Social deveria ser o de “[...] mostrar, 

demonstrar, interpretar o que vive determinada parcela de servidores [...] aquela vivência 

pode ser significativa de algumas outras vivências”. 

A Assistente Social destacou a natureza do trabalho como um dos elementos que 

caracterizam o Serviço Social como Trabalho. Percebe que existe um preconceito em relação 

ao Serviço Social no STF, tanto por parte dos profissionais em geral, quanto pelos usuários. 

Ressalta-se que os questionamentos acerca da existência da profissão nesta Organização 

também ocorrem fora do STF, inclusive no meio acadêmico. A entrevistada explica que:  

 “[...] tem uma idéia de que nós atendemos pouco e atendemos situações 
privilegiadas. Eu acho que tem essa idéia na categoria e para os demais 
também. Fica essa questão: O que o Serviço Social estaria fazendo na 
Suprema Corte? [...] Se pensarmos na situação do país (o público atendido 
pelo Serviço Social no STF) é um público privilegiado, porque todos são 
incluídos, então temos que fazer esse corte diferentemente de estar 
trabalhando lá na área da Assistência, que você vai trabalhar com exclusão, 
com a pobreza. [...] eventualmente pode acontecer algum caso, [...] mais não 
é a nossa rotina. Nós não trabalhamos com esse tipo de exclusão, mas com 
outros tipos de exclusões [...]”. 

Analisa que é necessário considerar que o “[...] Serviço Social é para todos”. E as 

necessidades serão diferenciadas da de outras áreas, pois no STF a clientela é muito 

diferenciada. E exemplifica: 

“Nós trabalhamos com uma pessoa da limpeza que ganha trezentos reais por 
mês e com o assessor de ministro que ganha muito mais. São situações em 
termos econômicas extremas [...] Se pensarmos no atendimento (social) a 
gente vai e volta, porque uma coisa é o atendimento para o servidor que por 
mais complicado que seja, [...] do ponto de vista econômico, ele tem uma 
inclusão, ele tem uma cobertura, ele tem um acesso, ele tem plano de saúde 
então são outras situações que nós vamos trabalhar. [...]. Agora com o 
terceirizado temos situações realmente extremadas [...]. Eu acho que eles 
ganham pouco e as condições de trabalho e de vida são muito precárias. Eles 
não têm o dinheiro pra comprar medicação, eles não têm acesso [...]. É bem 
complicado, mas isso é porque trabalhamos com esses dois universos”. 
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Observou-se que a entrevistada também passou a ter idéia de outros conteúdos e 

formas de fazer Serviço Social numa Organização com a natureza, racionalidade e finalidade 

do STF, após seu ingresso no Tribunal. Antes, não imaginava que existiam necessidades a 

serem trabalhadas pela profissão numa Organização onde a maioria da população tem acesso 

à satisfação das necessidades básicas, pelo menos do ponto de vista econômico. 

Outro dado destacado pela entrevistada sobre a natureza do trabalho deve-se ao fato da 

Seção de Serviço Social não atender público externo, ou seja, o atendimento é voltado para os 

próprios colegas de trabalho, havendo alta exigência na qualidade do atendimento. E atribui 

tal exigência à noção de direitos que tem um servidor que passa por um Concurso e que 

também tem acesso a informações.  

Ao lado disso, também avalia que há no STF uma cultura da exigência de qualidade, da 

excelência no atendimento, por parte da Administração. Há que se dar uma reposta para a 

pessoa atendida pelo Serviço Social. Todavia, também identifica que tal exigência advém dos 

próprios profissionais de Serviço Social, destacando que os profissionais são muito exigidos 

em termos de qualidade. E que os atendimentos realizados pela Seção têm um padrão de 

qualidade. 

Sobre a matéria-prima, ou seja, objeto de trabalho do Serviço Social no STF, a 

entrevistada entende que são as necessidades sociais dos servidores e identifica que tais 

necessidades no STF se referem às relações sociais que mantém no trabalho, na família e que 

também estão relacionadas às condições de vida e de trabalho do servidor: “ [...] isso é o que 

nos compete pensar, nessa pessoa e nas relações que ela tem [...]”. A entrevistada relaciona o 

atendimento das necessidades sociais a uma visão de saúde que seja integrada, nos seus 

aspectos biopsíquico e social; interdisciplinar com atendimentos que participem o médico, o 

psicólogo e o assistente social, e não só curativa, mas também preventiva. 

Quanto aos instrumentos de trabalho mais utilizados, destaca os atendimentos, 

encaminhamentos, reuniões e visitas domiciliares e institucionais. 

Como resultados do trabalho, avalia que ao longo dos quatro anos percebe mudanças 

na Seção. Em função das demandas que chegavam, houve a retomada de programas antigos 

que foram incrementados (atualizações no Programa de Assistência a Pessoas com 

Necessidades Especiais (PAPNE) e à criação de novos programas (Inclusão Social das 

Pessoas Portadoras de Deficiência). Por outro lado, considera que se teve muito trabalho com 

alguns programas que sofreram entraves nas decisões e demoraram a serem comunicados de 
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que não eram prioridades da Administração. Citou, como exemplos, os dois projetos 

preventivos de LER/DORT . 

Destacou evolução no PAPNE, que resultou em ganhos para o servidor e, também, o 

avanço para Seção ao passar a parte operacional/administrativa deste Programa para a Seção 

de Benefícios. Outro avanço relatado foi acerca do Programa Inclusão Social para Pessoas 

Portadoras de Deficiência:  

“[...] Acho que estamos quase conseguindo ou temos grande chance de ser a 
Seção de referência para essa população aqui no STF”.  

Com relação às ações socieducativas, fez as seguintes avaliações: quanto ao Programa 

Alfabetização de Adultos, tem-se resultados significativos do ponto de vista de inclusão, da 

cidadania. No entanto, a entrevistada ressalta que se tem o mesmo problema, vivido com o 

CESAM de vinculação, de associação da imagem da Seção a um trabalho de assistência 

social.  

Quanto aos elementos que caracterizam o Serviço Social como Profissão, a 

Assistente Social apresentou as seguintes informações: 

 
• Sobre o estatuto teórico: 

 

Pela fala da Assistente Social, fica claro que a dimensão de profissão faz parte de sua 

concepção. Ela entende que há um saber, uma formação, desenvolvimento de capacidades e 

de habilidades que constroem, influenciam e determinam o olhar, o pensar e o agir do 

profissional de Serviço Social. E destaca como uma das características fundamentais da 

formação do profissional a capacidade de compreender a realidade considerando a totalidade: 

[...] pela formação a gente acaba indo além, eu acho que a gente foi formada pra ver além, pra 

ver a totalidade [...]. 

Para ela, tanto o Curso da Graduação como o Curso do Mestrado construíram, 

formaram sua visão de mundo, de homem, sua ideologia. O conhecimento que ela adquiriu 

formou-a Assistente Social, embora sua trajetória profissional nas áreas da Saúde e da 

Assistência também lhe trouxeram aprendizagens, reflexões e contribuíram para o seu 

trabalho profissional. 

 

• Sobre o Código de Ética e a Regulamentação da Profissão: 
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Para a entrevistada, há um compromisso ético de profissão, constatado no trabalho 

realizado pela Seção com o portador de deficiência. Explica que facilitar o acesso dos 

portadores de deficiência ao auditório e ao elevador é fundamental, porém o Serviço Social 

também precisa estar atento às relações de trabalho deste servidor e às suas necessidades 

humanas como pessoa.  

 

• Sobre o Estatuto profissional: 

Várias vezes, a entrevistada menciona a categoria de Assistentes Sociais, quando se 

refere à profissão. Também fica evidenciada em sua análise que o Assistente Social no STF 

tem seu lugar, seu espaço, sua representatividade, embora não se tenha um trabalho forte em 

conjunto com os outros profissionais da área de saúde. 

 

A quem o Assistente Social serve? 

 

Ao responder esta questão, o Assistente Social apontou alguns elementos do trabalho e 

da profissão de Serviço Social e demonstrou que o que se busca realizar como trabalho 

profissional no STF vai ao encontro da percepção deste entrevistado, com relação aos 

servidores e à Organização. Ele consegue traduzir o alcance que a Seção de Serviço Social se 

propõe a ter com o trabalho: “[...] Acho que tem de servir aos servidores, integrando a 

Administração porque não tem como fazer trabalho isolado [...]”. 

O entrevistado lembra que, no período em que trabalhou na Seção chegavam pedidos 

da Administração para que o Serviço Social fizesse “vaquinha” entre os diretores para 

resolver problemas financeiros de servidores. E ressalta que: 

“[...] o papel social da Organização é além desse conteúdo. A Suprema Corte 
define a vida das pessoas em função dos seus julgamentos [...] são tratadas 
questões que determinam o rumo do país [...] esse Poder da República tem 
um conteúdo expressivo [...]. Atrás do STF tem pessoas. E são pessoas que, 
como qualquer outro trabalhador, têm que ter qualidade digna, têm que ser 
respeitado no trabalho, ter condições. Não é lápis, papel, computador, não é 
isso que eu estou falando [...]”. 

O entendimento do Assistente Social sobre o foco do Serviço Social no STF está 

relacionado com a visão do Ministro que implantou as profissões de Serviço Social, de 

Enfermagem e de Psicologia na Organização. E também se relaciona às necessidades sociais 

como foco de atendimento proposto pela Assistente Social entrevistada. Ela acrescenta que o 
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Serviço Social deve servir a todas as situações que estejam ou tenham algum tipo de risco de 

acesso ou perda de direitos do cidadão. 

Os dois entrevistados discorrem sobre as necessidades humanas voltadas para o 

trabalho, que Pereira (2002: 78) conceitua como Necessidade Humana Intermediária 

relacionada ao ambiente de trabalho. Para a autora, esse ambiente é um dos espaços que 

compõe o habitat do indivíduo e que, com freqüência, afeta sua saúde. A autora cita três tipos 

de riscos à saúde do trabalhador, que podem derivar das suas condições de trabalho: “[...] 

jornada prolongada, ambiente inseguro, oferecendo risco de acidentes e doenças de trabalho, e 

formas de trabalho suscetíveis de limitar a autonomia do trabalhador, dando lugar a depressão, 

a ansiedade e falta de auto-estima”. 

 

Mudanças que os Assistentes Sociais imprimiriam na Seção de Serviço Social e 

principais demandas a serem trabalhadas 

 

Os dois entrevistados propuseram mudanças na gestão do Contrato CESAM. A Gestão 

deste Contrato se caracteriza como uma demanda da Organização, e não diretamente dos 

usuários, já que a idéia da chegada de adolescentes trabalhadores no STF, em 2001, partiu do 

então Diretor Geral. Não foi uma idéia do Serviço Social.  

Quanto a isso, o Assistente Social entrevistado argumentou que o fato de o Serviço 

Social envolver-se com a Gestão do CESAM passa uma idéia de que: 

“[...] o negócio do Assistente é cuidar de adolescente, de menor. É um 
trabalho de menor natureza, por isso falei que eu não vejo o assistente social 
[...] acho que (o Serviço Social no STF) tem que mostrar/ demonstrar alguma 
outra coisa [...] talvez aquele negócio de postura, [...] eu ouvi bons 
comentários [...] a exigência para compra dos móveis ergonômicos [...]”. 

O entrevistado também acha problemático o atendimento de terceirizados na Seção. 

“Acho que os terceirizados tem que ser atendidos por pessoas terceirizadas acho que o 

Serviço Social, a Saúde e o Treinamento (refere-se ao RH) não devem atender. [...]” 

A Assistente Social mostrou-se muito preocupada com a absorção da Gestão do 

CESAM e, na sua avaliação, diminuiria a participação da Seção na Gestão do Contrato: 

“ Se eu tivesse que fazer a mudança seria diminuir esse encargo do 
CESAM.[...] Eu acho que o grande dilema da Seção hoje é como manter a 
qualidade desse Contrato, mas diminuindo nossa participação, porque à 
medida que se participa do CESAM se deixa de fazer as coisas do 
atendimento. Reconheceu que a Gestão do Contrato com o CESAM alcança 
seus objetivos, na medida que dispensamos o devido atendimento aos 
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adolescentes, supervisores - dando esse tom de formação e não de mão de 
obra; então isso demanda muito trabalho [...]”. 

Analisou que é interessante para o Supremo ter esse projeto social e que os servidores 

e terceirizados são beneficiados indiretamente, na medida que os adolescentes ajudam na 

realização de alguns trabalhos. Levanta como alternativas para mudar essa situação, a 

delegação de atividades da Gestão para o apoio administrativo da Seção e também a 

possibilidade de lotar um estagiário de Serviço Social para atuar na Gestão desse Contrato. 

Avaliou que, sem essas alterações, não se terá “fôlego” para realizar ações com os servidores, 

embora observe que é mais fácil o Supremo não ter mais esse Contrato do que o Assistente 

Social não fazer mais a gestão. Ela acha muito difícil um outro setor assumir a gestão com a 

qualidade de atendimento técnico e legal que se dá ao acompanhamento dos adolescentes 

trabalhadores. 

Sobre o atendimento aos terceirizados, relatou que acaba sendo uma exigência da 

própria realidade que os envolve. Explica que: 

“[...] o terceirizado tem carência de atendimento, carência de recursos, então 
obviamente que a gente abre para atender essa demanda, porque ele não tem 
onde buscar um outro local, diferentemente do servidor que pode buscar 
outras fontes, outros recursos.[...]. A gente atende aqueles [servidores] que 
nos procuram, aqueles que são encaminhados, mais a gente não está fazendo 
um atendimento mais de prevenção e nem um atendimento de um alcance 
que seja mais amplo, a gente não está conseguindo fazer isso” . 

A outra mudança que imprimiria seria o trabalho interdisciplinar. Na sua análise, 

apesar do fato de fisicamente se estar próximo das demais áreas de saúde e, estruturalmente, 

fazer-se parte da SIS, ainda é pouco o trabalho em conjunto com as demais áreas. Analisou 

que se consegue ter uma atuação mais próxima da Psicologia, mas em algumas situações 

específicas não como rotinas. Avaliou que esses fatos ocorrem em função “[...] das chefias e 

das dificuldades dos profissionais trabalharem em equipe”. 

 

Os fundamentos teóricos e metodológicos que norteiam o Serviço Social no STF 

 

O Assistente Social relatou que predominou uma influência da visão de Serviço Social 

de Empresa, com enfoque da área de saúde no trabalho. Ressaltou que se tratava de “[...] uma 

visão de empresa não muito fechada, porque o enfoque da área era saúde, não nesse sentido 

cartorial, mais no sentido de saúde do trabalhador”. Também lembrou que se utilizou os 

autores da psicopatologia do trabalho. 
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A Assistente Social relatou que apesar da Graduação não ter contribuído diretamente 

na sua formação para trabalhar com outros tipos de população, sem ser a população pobre, ela 

admite que foi a percepção teórica adquirida na graduação e durante sua trajetória profissional 

que a ajudou a ver as diferenças, as desigualdades e a exclusão: 

“[...] A UnB não me formou pra trabalhar com esse Serviço Social que eu 
trabalho hoje, de forma alguma, assim a formação foi para trabalhar com os 
pobres e não com essa exclusão de todas as formas[...].Pela modernidade do 
mundo se vê o mundo de outra forma. A percepção teórica (da graduação) 
me ajuda a ver as diferenças, as desigualdades, a exclusão [...]. Mas a  minha 
formação acadêmica não foi pra trabalhar com esse tipo de clientela que 
trabalho hoje [...]”. 

Percebe-se que os fundamentos do método histórico-estrutural norteiam sua forma de 

analisar e trabalhar as demandas sociais, as necessidades explícitas e implícitas. Destacam-se, 

principalmente, os fundamentos metodológicos da totalidade, da contradição. Também ficam 

evidenciados os fundamentos teóricos preconizados no Código de Ética, principalmente a 

garantia de direitos e de acesso aos serviços prestados pela Seção de Serviço Social. 

A entrevistada destaca, ainda, a contribuição do Mestrado em Política Social do 

Departamento de Serviço Social da UnB, concluído em 1998. Observa que após dez anos de 

sua formação na Graduação encontrou outra configuração de Departamento e que sentiu 

muita diferença em relação à Graduação. Destaca que após o Mestrado conheceu outras 

formas de ver o mundo: 

“[...]Eu acho que na graduação, eu tive uma base teórica, no entanto, em 
termos da prática profissional, foi uma formação deficitária [...]. Com o 
Mestrado eu aprendi a estudar, eu aprendi a ler, eu aprendi a elaborar,[...] eu 
já levei pro Mestrado a base teórica que eu tinha e o Mestrado me deu esse 
outro lado, esse salto, em termos de elaboração. Eu aprendi a construir, a 
sistematizar conhecimentos”. 

 

Análise dos profissionais sobre os objetivos aos quais o Serviço Social se propõe; 

as atribuições do Assistente Social; as competências da Seção Serviço Social na 

Instituição; as dificuldades e conquistas vivenciadas e as demandas de trabalho 

(institucionais e dos usuários) 

 

Concorda-se com o Assistente Social ao afirmar que o período de 1992 a 1995 foi o 

mais difícil para o Serviço Social nestes quatorze anos, porque a Diretoria Geral desconhecia 

o trabalho do Serviço Social e se mostrava resistente em conhecer a profissão e até 
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compreender as razões de sua implantação no STF. O próprio chefe imediato confirmou esta 

situação em sua entrevista, expressando a dificuldade da Administração em aceitar propostas 

do Serviço Social.  

O Assistente Social lembrou que, naquele tempo, “[...] conquistar um pouco de espaço 

era conquistar um grande espaço no sentindo literal, porque as dificuldades eram bastante 

grandes [...]”. Identificou como uma conquista a participação do Serviço Social nas licitações 

das empresas contratadas para prestação de serviços de saúde aos Ministros e Servidores. 

Outra conquista foi à inserção da especialidade médica de psiquiatria nos editais de licitação, 

uma vez que o atendimento psiquiátrico era muito deficiente. Reconheceu que, apesar de 

algumas resistências por parte das empresas prestadoras de serviços de saúde, o Serviço 

Social conseguiu implementar o Plano de Saúde, organizando, melhorando e ampliando a 

prestação de serviços aos usuários. 

Já a Assistente Social avaliou que as competências da Seção e as atribuições do cargo 

são cumpridas e que os Assistentes Sociais têm clareza do que lhes compete. No que se refere 

aos objetivos, relatou que a Seção vem alcançando parcialmente os objetivos a que se propõe, 

porque “[...] precisa atender mais ao servidor [...]. Tem situações que a gente está mais 

próxima do terceirizado e estamos muito envolvidos com o contrato do CESAM”.  

Como conquista, destacou a possibilidade de iniciar uma atividade e ir até o fim: 

“[...] aqui conseguimos, com todo os limites, planejar, propor e executar. Eu 
acho que essa é a grande conquista. [...] estamos indo bem, acho que a Seção 
está bem. Eu acho que poderíamos trabalhar mais na linha de aumentar e 
melhorar o atendimento ao servidor. [...] Eu acho que temos que passar por 
uma transição e talvez estejamos na transição. Nós vamos ter que criar outra 
configuração, em termos dos próprios papéis das pessoas que trabalham aqui 
[...]. Temos que rever estes papéis. Têm algumas coisas que estão muito 
concentradas na gente e que não dá certo, nos sobrecarrega”. 

 

As dificuldades mencionadas pela entrevistada referem-se ao Programa CESAM e às 

dificuldades próprias da Instituição: “[...] nem tudo o que a gente gostaria de fazer, faz e nem 

tudo que a gente pensa que deveria ser feito, é feito. Têm as dificuldades próprias como 

qualquer Organização. Trabalhamos com colegas de trabalho, atendemos colegas de trabalho 

[...]”.  
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Análise dos Assistentes Sociais sobre a capacidade de propor à área de Saúde e à 

Administração Superior projetos que garantam direitos e atendam necessidades dos 

usuários  

 

O Assistente Social avalia que, no período em que trabalhou na Seção, não havia essa 

possibilidade, embora tenha destacado mudanças e conquistas obtidas pela Seção de Serviço 

Social no período de 1992 a 1995.  

Já a Assistente Social percebe que é possível apresentar propostas, embora nem tudo o 

que seja proposto seja aceito.  

 

Avaliação das condições de autonomia para organizar e desenvolver o fazer 

profissional 

 

Na avaliação do Assistente Social, a autonomia foi muito restrita, no período de 1992 

a 1995, tanto para organizar quanto para desenvolver o trabalho. Já a Assistente Social 

entende que a autonomia por parte dos profissionais é sempre relativa. Reconheceu que há 

interesses, recursos e conflitos que estão em jogo. Avaliou que os profissionais de Serviço 

Social dispõem de autonomia restrita à área de atuação. 

 

Status profissional do Serviço Social no STF e o reconhecimento do trabalho por 

parte do usuário e da Instituição 

 

O entrevistado respondeu que, do Gabinete do Ministro, que se encontra lotado, não vê 

o Serviço Social no STF. Avaliou que sua percepção deve-se ao fato de o Serviço Social estar 

mais voltado para atendimento dos terceirizados e à Gestão do Contrato dos adolescentes 

trabalhadores. 

 A Assistente Social expôs outra percepção. Avalia que há respeito e reconhecimento 

por parte da Instituição da função do Assistente Social, mas não um reconhecimento do 

potencial do profissional. Especificamente na SIS, há um status do Serviço Social pelo 

compromisso e qualidade no atendimento.  

 



140 
 

Situações em que, costumeiramente, o usuário e a Administração recorrem ao 

Assistente Social e situações que estes dão preferência ao atendimento do Assistente 

Social quando poderiam recebê-lo de outros setores 

 

Na avaliação do Assistente Social, foram as situações relacionadas ao Plano de Saúde 

que particularizavam mais a atuação do profissional de Serviço Social, durante o período de 

1992 a 1995. 

E, para a Assistente Social, as situações encaminhadas ao Serviço Social com mais 

freqüência são os atendimentos aos empregados terceirizados, ressaltando que predomina a 

idéia que o “Serviço Social atende tudo e a todos”. Acrescentou que a Seção passa uma 

imagem de “porta aberta de garantia de direito, de garantia de acesso” e, por esta razão, os 

usuários entendem que serão ouvidos, orientados ou receberão alguma resposta. Caso o 

Serviço Social não possa atendê-lo, irá encaminhá-lo para um lugar onde poderá ter sua 

demanda atendida.  

 

Existência de “monopólio de tarefas” ou “monopólio legal e real de um conjunto 

de práticas” pelo Assistente Social no STF 

 

Esta pergunta não foi discutida com o Assistente Social, mas se infere, pelas outras 

informações prestadas, que ele poderia entender que o “monopólio de tarefas” permitido pela 

Administração, no período de 1992 a 1995, foi a administração de benefícios, em especial, o 

Plano de Saúde. 

A Assistente Social respondeu que “[...] seria monopólio do Serviço Social no STF 

garantir direitos”. Destacou o programa Inclusão Social para Pessoa Portadora de Deficiência, 

o qual trabalha nessa linha.  

 

O Comprometimento do Serviço Social no STF é maior com as necessidades 

implícitas e explícitas dos usuários ou com as demandas da Organização? 

 

O Assistente Social avaliou que o comprometimento foi maior com as demandas dos 

usuários. E a Assistente Social interpretou que, pela nossa sobrecarga de trabalho, acaba-se 

trabalhando mais com as dificuldades explícitas, embora tenha analisado que, em algumas 

situações, se consegue antecipar ou em ir além e ampliar o trabalho. Deu o seguinte exemplo: 
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“[...] com o portador de deficiência havia uma demanda específica, em 
função da chegada de novos servidores portadores de deficiência, mas em 
função disso acho que se ampliou, ao solicitarmos a mudança do auditório 
para facilitar acesso dos servidores usuários de muletas ou cadeira de rodas. 
[...] Eu acho que até pela nossa formação, você (o assistente social) sempre 
vai além, você sempre tem que ir além. Eu não vou ficar preocupada só com 
o auditório, ou só com o acesso ao banheiro. [...] eu tenho que pensar em 
outras situações acho que aí entra a questão social mesmo [...] vamos pensar 
em relações de trabalho e a própria situação da pessoa, como ela está se 
sentindo[...] quais as expectativas que ela tem”. 

Afirmou que na situação que a Seção se encontra hoje, não teria como trabalhar mais 

as necessidades implícitas. E observou que:  

“[...] se não houver uma provocação ou da Administração, ou de colegas, ou 
de outros setores, ou do próprio servidor, percebe que dificilmente as 
Assistentes Sociais farão novas proposições, porque não têm como [...] 
Então acaba que, pela sobrecarga, você vai naquilo que está te exigindo, fica 
sendo muito pontual”. 

Por fim, perguntou-se sobre que demandas implícitas poderiam ser trabalhadas, e ela 

respondeu: 

“[...] conseguir fazer alguns atendimentos ao servidor mais integrados com 
médicos, com a enfermagem, com a nutrição, com psicologia [...] ou mesmo 
ações mais em conjunto, acho que seria essa demanda especial, uma 
demanda implícita [...]. Seria bem interessante a gente conseguir fazer 
atendimento a hipertensos, a diabéticos e obesos, por exemplo”. 

 
Contribuição do Serviço Social para o alcance da finalidade pública da 

Instituição 

 

O entrevistado entende que o Serviço Social poderia contribuir para a divulgação de 

informações da área de saúde e de outros temas que possam trazer repercussões para a vida de 

quem trabalha no STF. Considera que os Assistentes Sociais poderiam traduzir para a 

Administração as “queixas” dos servidores que, não sendo consideradas, analisadas, 

compreendidas interferem nas condições e relações de trabalho, bem como no alcance da 

finalidade pública da Organização. 

Ressalta que não se pode concentrar nas pessoas que ocupam determinados cargos as 

queixas. Mencionou a Secretaria Judiciária como uma das principais Secretarias da área-fim e 

de onde vêm muitas queixas. Todavia, observa que tal secretaria tem tido que enfrentar o 

problema da rotatividade de servidores, argumentando que do Concurso de 1999/2000, 

aproximadamente 80% dos servidores já saíram do STF. Entende que o problema está na 
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estrutura que a Secretária gerencia e na grande rotatividade de servidores. Observa, ainda, que 

isto acarreta um gasto enorme para a Organização. Também sinalizou algumas queixas de 

servidores desta área, em razão do processo vivenciado com a implantação do ISO 9001. 

A Resolução nº 210 de 3/10/00 institui o Programa de Qualidade no STF34. O processo 

do ISO 9001 iniciou-se, no STF, em 2001, e foi implantado com o objetivo de garantir padrão 

mínimo de qualidade dos serviços prestados. As Secretarias envolvidas foram a Judiciária, 

Informática e de Documentação.  

A questão que se coloca é como o Serviço Social pode participar de programas como 

estes para ajudar a Organização a cumprir com sua função pública, de forma eficiente e 

eficaz, considerando, também, as necessidades e dificuldades dos servidores e das chefias 

advindas destes processos de trabalho. Até mesmo, para que a qualidade na prestação dos 

serviços seja garantida, mas também se ressalte o papel do servidor público na busca destes 

padrões, sem prejuízo da saúde dos envolvidos no processo. 

A Assistente Social explica que, embora faça parte dos objetivos da Seção contribuir 

com a finalidade pública da Instituição, não são todos os atendimentos que contemplam esta 

questão. Vai depender da natureza do atendimento, das demandas trazidas pelo usuário “[...] 

Se o atendimento foi motivado por questões do trabalho, relações de trabalho acho que a 

gente pode retomar por aí [...] pode lembrá-lo do seu papel, ver a sua função, (re) ver qual é o 

seu papel aqui dentro”.  

 
Condições e relações de trabalho do assistente social no STF 

 

O entrevistado analisou que no período que trabalhou na Seção, as relações de trabalho 

aconteciam muito em torno da hierarquia. Lembrou, também, que era um “[...] Tribunal 

pequeno e as pessoas se conheciam, [...] as pessoas que estavam em posição de mando se 

conheciam e as coisas se resolviam dessa maneira. [...] Hoje as pessoas são respeitadas mais 

profissionalmente”. 

Para a Assistente Social, as condições de trabalho são muito boas e semelhantes aos 

demais profissionais da SIS. Sobre as relações de trabalho destacou que são marcadas pela 

hierarquia e formalidade. 

                                                 
34 O Programa de Qualidade no STF tem como objetivos: celeridade dos serviços, satisfação dos usuários, 
eliminação de desperdícios, racionalização de procedimentos, desenvolvimento de equipes, valorização dos 
servidores e melhoria das condições de trabalho. A Portaria nº 290 de 8/11/02 institui a estrutura funcional do 
Programa e define atribuições do Núcleo da Qualidade e a de nº 95 de 28/6/04 designa os membros do Comitê e 
ratifica o enunciado na Política da Qualidade. 
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A relação do Assistente Social com a racionalidade formal e legal da organização, sua 

finalidade jurídica e natureza pública 

 

O Assistente Social avaliou que não poderia fazer uma análise sobre esta questão no 

momento atual. Um elemento importante apontado por ele foi a alienação, quando lhe 

perguntei o que poderia ser feito no STF para que as pessoas conseguissem ter mais noção do 

papel do servidor público, participassem e compreendessem a finalidade pública do STF, ou 

seja, qual a participação de cada um no produto final do trabalho realizado pelo STF? E 

também o que poderia ser feito para que o servidor se sentisse mais imbuído do status de 

servidor público?  

Ele relatou que tem servidores que não sabem o que são estas coisas: “[...] Não é 

porque estão em Gabinete que as pessoas sabem o que acontece [...] Tem gente que vai lá, faz 

a digitação e vai embora e pronto. [...] É uma lógica totalmente diferente [...]”. 

A Assistente Social refere-se a esse quesito quando expressa a percepção diferenciada 

em relação à qualidade do atendimento de um usuário da rede pública do GDF, e o 

atendimento realizado no STF. Na primeira situação caracteriza como frágil a noção de 

atender bem ao cidadão usuário. Já na segunda situação atribui à cultura do STF afirmando: 

“[...] nós somos servidores do Supremo, tudo tem que ter uma resposta, 
qualquer pedido do servidor tem que ter uma resposta, ele tem que ser 
ouvido, ele tem que ser analisado[...] eu não sei onde começa e onde termina 
essa exigência, eu não sei se é da Seção ou é do Supremo”. 

Analisa-se que essa exigência vem da racionalidade formal e legal, da natureza pública 

e da finalidade própria e única do Supremo na prestação dos serviços jurisdicionais. Observa-

se que a exigência de qualidade na prestação dos serviços se faz presente em outras unidades 

da Organização. Também se percebe pela fala da Assistente Social que há uma exigência da 

sua chefia imediata, a chefe da Seção de Serviço Social. Há que se reconhecer, ainda, que a 

entrevistada, pelo seu compromisso ético, político e científico exige muita qualidade na 

realização de seu trabalho. Portanto, caracteriza-se essa exigência como algo circular, vem da 

formação dos profissionais, vem da finalidade da organização onde se trabalha e também é 

uma exigência da sociedade, em função da natureza pública, hierarquicamente superior, da 

organização em estudo. 

 

3.3 Grupo dos Usuários 
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Utilizou-se a denominação usuários para se referir aos sete entrevistados que receberam 

algum tipo de serviço da Seção de Serviço Social. Selecionou-se um grupo de servidores, 

empregados terceirizados e adolescentes trabalhadores. Os critérios que guiaram a seleção dos 

entrevistados já foram explicitados na Introdução desta dissertação.  

Os usuários entrevistados receberam diferentes serviços na Seção e receberam a 

designação por letras de A à G: 

 

• A vem recebendo atendimento social na Seção há dois anos e suas demandas 

relacionam-se a problemas de saúde.  

• B é participante do Programa de Assistência à Pessoas com Necessidades 

Especiais (PAPNE), desde 1996. 

• C participou de um trabalho de investigação diagnóstica para chefias e equipes 

sobre as condições e relações de trabalho, realizado pela Seção de 1995 a 1997. 

• D participa do Programa Inclusão Social para Pessoas Portadoras de Deficiência, 

desde sua posse no STF, em 2000. 

• E é supervisor de adolescente trabalhador, desde 2003. 

• F é um adolescente trabalhador atendido na Seção em função de um grave 

problema familiar. 

• G é um participante do Programa de Educação de Jovens e Adultos desde 2002. 

 

Contribuição do Serviço Social para a melhoria de suas condições de 

trabalho, relações familiares ou sociais 

 

Para todos os entrevistados ocorreram melhorias pessoais, familiares e relacionadas ao 

trabalho, após o atendimento no Serviço Social ou da sua participação em algum dos 

programas da Seção. Os relatos evidenciam contribuições recebidas para superação dos 

problemas de saúde, familiares e referentes às relações e condições de trabalho.  

“Melhorei bastante da depressão [...] agora eu sinto que sou gente eu 
pensava que eu nem era gente de tanto problema que eu tinha eu não dava 
mais importância pra nada [...] acho a minha família mais unida.[...] no meu 
trabalho melhorou cem por cento, porque eu era uma pessoa muito isolada, 
até aqui no meu trabalho eu ficava no meu canto [...] eu achava que as 
pessoas nem gostavam de mim [...]”. (Usuário A) 
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“[...] O benefício recebido por meio do PAPNE interferiu de forma positiva 
nas relações familiares. Influenciou muito. O tratamento da minha filha é um 
tratamento caro”. (Usuário B) 

[...] as contribuições do Serviço Social foram solução para muitos problemas 
relacionados aos terceirizados. [...] porque eles tinham as suas deficiências 
em termos de material, em termos de uniforme, até mesmo no ambiente de 
trabalho por não ser um ambiente agradável. [...] você iniciou um trabalho, 
você buscou ouvir as pessoas, você deu a oportunidade pra que elas se 
manifestassem [...] a partir daquele momento ali é que eu mesmo comecei a 
enxergar mais adiante, tem coisa que a gente precisa realmente acertar, que 
estava oculto e que aflorou naquele momento [...] Houve melhoria na 
condição de trabalho, proporcionando ao terceirizado um ferramental mais 
adequado, o uniforme mais adequado, mais confortável. Isso foi objeto de 
crítica deles na época [...] as copeiras reclamavam que não tinham touca, 
nem luva pra se proteger [...] a partir daquele momento ali nós buscamos os 
equipamentos de proteção individual [...] então hoje nós temos ali no 
contrato vários tipos de equipamentos de proteção individual, de uniforme, 
de equipamentos, que trazem ao empregado maior conforto, maior 
desempenho, maior produtividade. Também foi muito fruto lá daquele 
trabalho que identificou realmente essa deficiência que eles tinham. [...] 
(Usuário C). 

[...] Eu fui integrado já no trabalho e isso trouxe uma dignidade, ou seja, me 
trouxe dignificação aqui no Supremo Tribunal Federal, um ambiente de 
trabalho onde eu exerço a minha profissão. Isso repercutiu num todo, ao 
trabalhar comigo nessa parte houve um reflexo num todo é assim que vejo. 
(Usuário D ). 

[...] então eles vêm e acrescentam muito, porque eles não estão aqui só para 
aprender, eles estão aqui mesmo para trabalhar, respeitando-se os limites é 
claro[...]. (Usuário E) 

[...] Tinha muito problema em casa [...] A Assistente Social soube dar uma 
assistência muito boa. Eu conversei com a educadora sobre os problemas e 
ela me indicou que poderia ser conversado com pessoal do Serviço 
Social.(Usuário F) 

[...] a gente aprende mais a conviver com as pessoas [...] tinha trabalho pra 
pegar um transporte; hoje eu pego pra qualquer lugar aqui dentro de 
Brasília.[...] Converso mais com os netos, conto uma história diferente, até o 
jeito de contar uma história muda. (Usuário G) 

 

Ocorrência de satisfação pelo Serviço Social das demandas dos usuários 

 

Dos sete usuários entrevistados, seis avaliaram que houve ocorrência de satisfação de 

suas demandas e um avaliou que a satisfação foi parcial. 
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Os que avaliaram que suas demandas foram atendidas relataram as seguintes 

mudanças: o problema de saúde deixou de ser naturalizado; foi obtido benefício pela 

servidora para tratamento de sua filha com patologia permanente; houve melhorias nas 

condições e relações de trabalho dos terceirizados; os problemas apresentados à gestão do 

Contrato, envolvendo adolescentes trabalhadores, foram trabalhados e superados; houve 

melhoria do desempenho escolar do terceirizado, após atendimento pelo Serviço Social que 

conheceu sua história, seus problemas de saúde e tarefas desempenhadas no STF. 

O servidor que apontou que sua demanda foi parcialmente atendida se referiu à falta 

de rampa para acesso ao auditório e à inadequação da rampa que liga a garagem ao prédio 

onde trabalha, para usuário de cadeira de rodas. 

 

Ocorrência, ou não, de mudança, ensejada pelo Serviço Social, na sua concepção 

de direitos e deveres de cidadania relacionada à finalidade da instituição em que 

trabalha 

 

Todos os usuários entrevistados apontaram alguma mudança que, direta ou 

indiretamente, se aproxima da concepção de direitos e de deveres de cidadania e também 

relatam como se vêem diante da finalidade da organização. 

A usuária em atendimento social relatou que, ao descobrir seu valor como pessoa e 

começar a tratar seu adoecimento físico, emocional e social, afirma não ter mais medo do 

marido “[...] eu era uma escrava agora não me sinto mais assim[...]”. 

A participante do acompanhamento social realizado por meio do Programa de 

Assistência a Pessoas com Necessidades Especiais (PAPNE), passou a conceber o benefício 

para o pagamento das despesas do tratamento de sua filha portadora de patologia 

permanente35 não mais como favor, mas como um direito para poder exercer plenamente suas 

atividades e função como servidora pública:  

“[...] Se eu recebo um suporte do órgão que me emprega, eu tenho mais 
disponibilidade interna, eu tenho mais ânimo, eu tenho mais tranqüilidade 
pra prestar o meu serviço ao público [...] eu sou uma servidora pública feliz, 
satisfeita com meu emprego. [...] Eu tenho um lugar que me pagam um 
salário que eu considero justo, razoável. Eu posso até querer ganhar mais, 
mas ele é um salário digno constitucionalmente falando e tenho um suporte. 

                                                 
35 Quadro de toxiplasmose congênita, microcefalia e microftalmia. 
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Eu sei que tem pessoas com quem eu posso contar e com quem eu posso 
dividir os meus problemas. Isso com certeza me faz ficar mais tranqüila e me 
faz produzir melhor porque se a gente fica preocupada com outras coisas, a 
produção da gente no trabalho com certeza cai e, por outro lado, eu acho que 
tem outro efeito: faz com que eu queira passar pra aquela pessoa que vem 
buscar um atendimento aqui no Supremo, que é o público usuário, um 
trabalho tão bem feito quanto ao que eu recebo aqui [...]” 

Esta foi à idéia inicial do Ministro Néri ao ampliar a área de saúde, implantando o 

Serviço Social: oferecer serviços de qualidade para que os servidores também servissem bem 

ao público. 

O usuário que trabalha na gestão de um dos contratos de prestação de serviços 

destacou que: 

“[...] a partir do momento que o serviço de limpeza e conservação é bem 
prestado, o usuário (aqui este chefe se refere ao público interno e externo do 
STF), encontra um banheiro limpo, uma sala limpa, tem um ambiente 
saudável e agradável; eu vejo que a sociedade vai ver com bons olhos a 
prestação de serviço jurisdicional que o Supremo Tribunal presta [...]”. 

Esse usuário relatou que os terceirizados têm muito orgulho de trabalharem na 

Suprema Corte e, na sua maioria, “[...] assumem o trabalho de corpo e alma. Inclusive 

assumindo um pouco da função pública que é atinente ao servidor”. 

Também se perguntou a este gestor o que mudou na relação dos empregados 

terceirizados que participaram do Programa de Educação de Jovens e Adultos. Ele respondeu 

“[...] que o conhecimento intelectual leva ao despertar do senso crítico [...]”. E que, muitos 

empregados terceirizados que participaram daquele programa “[...] tiveram ascensão 

profissional, deixando de estar num mundo estagnado, num mundo sem sonhos, sem objetivos 

e vendo que se ele se esforçar vai conseguir crescer, ele vai conseguir outro progresso[...]; a 

evolução motiva, porque se ele está estudando ali é porque ele tem vontade de crescer. 

Analisa-se que, para muitas pessoas, o crescimento dos terceirizados depende mais 

deles mesmos do que das oportunidades do contexto que eles estão envolvidos. Percebe-se 

que o direito à educação para que a cidadania se consolide ainda parece não ser uma realidade 

quando se vê na Suprema Corte do país trabalhadores com dificuldades de assinar o próprio 

nome e também de ler e escrever.  

Acredita-se que essa situação pode se repetir em outros órgãos públicos, onde 

terceirizados com precárias condições de vida e talvez precárias condições de trabalho 

prestam serviços às organizações de natureza pública. 
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O participante36 do Programa Inclusão Social da Pessoa Portadora de Deficiência disse 

que a entrevista de posse no Serviço Social durante sua ambientação e sua participação nas 

ações do Programa demonstrou preocupação do STF e respeito frente às suas limitações 

físicas; houve melhoria no acesso às instalações e contribuição para sua melhor ambientação 

ao setor de trabalho. Todavia, sente-se lesado no seu direito de ir e vir no STF, pelas 

limitações impostas, em virtude da barreira arquitetônica no auditório. “[...] Pelo menos aqui 

nesse campo restrito, nessas quatro paredes do Supremo Tribunal Federal não deve haver injustiça, é o 

guardião da Constituição e todos os artigos devem ser cumpridos sim e um deles diz respeito ao direito 

de ir e vir [...]”. 

Sobre a finalidade pública da Organização, afirmou que se sente parte da Organização 

e percebe que seu trabalho contribui com o alcance da sua finalidade. 

“[...] Nós também fazemos a justiça do país, isso aqui funciona porque tem 
alguém que paga, porque tem alguém que recebe algum material [...] nós 
fazemos parte da justiça do país. Se todos nós fizermos a nossa parte, lá na 
frente vai ter essa repercussão. É claro, evidente, que o voto é dele (do 
Ministro), mas não podemos esquecer que seus assessores trabalham e que 
outras pessoas trabalham pra eles [...]”. 

A supervisora dos adolescentes trabalhadores destacou sua preocupação com relação à 

formação deles e ressaltou que o que mudou na sua concepção de direitos e deveres de 

cidadania diz respeito à doutrina da Proteção Integral e o Adolescente Trabalhador. Ou seja, 

no Programa CESAM prevalece à idéia do adolescente ser uma pessoa de direitos e em 

desenvolvimento. Exemplifica a divulgação realizada pelo Serviço Social sobre a Portaria37 

que define limites de peso na movimentação e distribuição de processos pelos adolescentes 

trabalhadores. 

Uma das adolescentes destacou que se sentiu mais encorajada ao receber informações 

sobre seus direitos diante de situações de violência sexual intrafamiliar que viveu, para ter 

uma vida melhor, gozar de mais saúde e realizar seus sonhos. E sobre o trabalho que realiza 

no STF tem a seguinte concepção: 

“[...]  Eu acho que hoje a gente tem uma certa importância aqui dentro, acho 
que conseguem enxergar isso. Não que o Supremo pararia se nós fizéssemos 
uma greve, mas o trabalho ficaria mais lento. Então acho que consegui 
conquistar um espaço muito grande aqui.[...]. Se a gente não entregar o 

                                                 
36 Sofreu acidente automobilístico aos quatro anos que resultou em paraplegia. É usuário de cadeira de rodas. 
 
37 Portaria nº 20 de 13/9/01 (com alterações dadas pela Portaria nº 04 de 21/3/02) do Ministério do Trabalho e 
Emprego que trata da descrição dos locais e serviços considerados perigosos ou insalubres para menores de 18 
anos.  
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processo, não tem como ser julgado, não tem como dar andamento ao 
processo, e assim os trabalhos que nós realizamos são muito sérios”. 

 A fala dessa adolescente também ilustra o comprometimento que eles assumem ao 

ingressar no STF e a valorização da oportunidade de trabalho como meio de formação pessoal 

e profissional. 

 Um empregado terceirizado participante do Programa de Educação de Jovens e 

Adultos respondeu que mudou sua concepção de direito, porque: 

“[...] eu aprendi como procurar o meu direito, reivindicar o meu direito [...] 
os direitos do cidadão [...] tinha medo de procurar, mais hoje a gente já sabe 
como procurar já sabe onde procurar, onde buscar os seus direitos [...] hoje 
eu sei que existe o direito para todos os cidadãos brasileiros [...] nós todos 
somos brasileiros mais nem todos sabiam [...]”. 

 

 

Percepção do Serviço Social pelos Usuários 

 

Esse tema está diretamente ligado ao objeto desta pesquisa e foi tratado com os quatro 

grupos de entrevistados. Para a maioria foi uma das questões mais difíceis de responder.  

Dos sete usuários entrevistados, um se referiu mais ao Serviço Social como um 

trabalho, porém também se referiu à profissão em alguns momentos. Um dos usuários se 

referiu à profissão como “[...] Serviço Social, Assistência Social, Trabalho Social e Área 

Social [...]”. Os demais utilizaram em sua fala a denominação Serviço Social. Um dos 

entrevistados se aproxima muito da concepção trabalhada na dissertação, o que é interessante, 

pois é o entrevistado com menor instrução. 

Alguns dividiram sua percepção em dois momentos: antes e depois de receber 

atendimento na Seção de Serviço Social.  

Quase todos passam uma idéia da profissão com duas dimensões: de ajuda, como algo 

humanista, e uma dimensão mais técnica, admitindo a existência de um profissional com 

conhecimentos e habilidades para trabalhar as demandas sociais. 

Também as concepções variam de trabalho mais adaptativo, integrativo a trabalho 

mais numa direção transformadora da sociedade: 

 “[...] Eu diria que o Serviço Social foi uma coisa carismática muito 
importante, uma coisa muito boa maravilhosa porque ajuda muita gente, tira 
muita gente do buraco[...]”. 
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“[...] eu acho que o Serviço Social trabalha efetivamente para o servidor [...] 
eu vejo vocês correndo atrás pra trazerem mais benefícios pra gente [...]”. 

Um dos usuários faz a seguinte distinção: antes e depois de conhecer o trabalho do 

Serviço Social no STF. Afirmou que antes de ingressar no Supremo não teve nenhum contato 

com Assistente Social e que, portanto, entendia que o objetivo do Serviço Social “[...] era 

buscar integrar o cidadão [...] não deixá-lo isolado [...] o Serviço Social faz com que ele seja 

participativo ativamente [...] seja ativo nas relações da sociedade”.  

Após conhecer o Serviço Social no STF, relatou que: 

“[...] mudou sua percepção porque era uma área morta e a partir do momento 
que eu vi vocês iniciando aquele trabalho (se refere ao trabalho de 
investigação diagnóstica) eu vi que realmente é importante você tratar o lado 
social da pessoa [...] nós tivemos casos aí no nosso grupo de limpeza que a 
pessoa tinha problema de alcoolismo [...] e antes de descartar o cara se 
tentou recuperar, infelizmente não conseguiram, mas o primeiro passo foi 
esse tentar recuperar [...] despertou ali na minha área essa vontade de tentar 
recuperar as pessoas, de acreditar que é possível ela voltar à normalidade”. 

Outro usuário percebe o Serviço Social realizando um trabalho mais adaptativo: “O 

Serviço Social tem por fim a integração da pessoa na sociedade, [...] inserir a pessoa no 

contexto socioeconômico, na sua família. [...]. É a inserção do ser e seus familiares num 

ambiente socioeconômico da sociedade e a integração, a inserção desse ser”.  

Em outro momento, o usuário relata que espera muito do profissional de Serviço 

Social e coloca-o num compromisso com a transformação da sociedade: 

“Hoje eu vejo a nossa sociedade que ficou uma sociedade de 
descartabilidade [...]. Hoje nós amamos os objetos e usamos as pessoas [...]. 
A gente vê que a sociedade é muito hipócrita; nesse sentido, o Serviço Social 
tem um papel fundamental de tentar mudar essa sociedade, a sociedade não 
muda se o ser não mudar, é difícil, é complicado. O assistente social tem um 
papel fundamental no nosso país e essas pessoas que sofrem esse tipo de 
discriminação é que são as primeiras pessoas a serem atendidas pelo Serviço 
Social. Elas não são doente, doente é a sociedade. Essa é que deveria ser 
tratada pelos psicólogos, médicos e Serviço Social, essa parte da sociedade e 
não os excluídos. [...] Se hoje eu não mais servir por algum tipo de doença 
[...] (a instituição) vai colocar outro e não quer saber. Então hoje nossa 
sociedade está assim, os produtos são descartáveis, os carros não duram 
nada, não passam de dois anos, os celulares a mesma coisa”. 

Outra entrevistada relatou sua concepção explicando primeiramente suas expectativas 

em relação aos Assistentes Sociais e depois sua concepção de uma profissão que ouve, 

respeita o sigilo, dá conselhos e ajuda a encontrar caminhos diante das dificuldades. Ressaltou 
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que o Serviço Social consegue identificar as diferenças entre as pessoas e trabalhá-las. Esta 

usuária se referiu aos Assistentes Sociais como profissionais que dão orientação técnica: 

 “[...] às vezes a gente tem dificuldades, que a gente precisa de ter uma outra 
pessoa pra te ouvir, discutir e dizer - está acontecendo isso e isso, pra onde 
eu posso ir, qual o caminho que eu vou criar e tudo.[...] a gente tem muito 
servidor, muito terceirizado, e onde você lida com muitas pessoas, cada 
pessoa é de um jeito, então não dá pra dar um tratamento igual, porque as 
pessoas não são iguais, então cada um você sabe que se comporta de uma 
forma [...] você precisa dar atenção [...]. Eu vou procurar profissionais que 
vão me ajudar nessa área, que vão me orientar, eu preciso resolver um 
problema que estou achando difícil sozinha, tem alguém que pode me dar 
algum suporte, tem alguém que possa orientar-me tecnicamente [...]”. 

Outra entrevistada divide seu entendimento sobre o Serviço Social antes e depois de 

receber o atendimento na Seção. Afirmou que antes de conhecer as Assistentes Sociais da 

Seção “[...] pensava que o Serviço Social era para menino carente, assim, que não tem 

condições, que não tem propósito de vida [...] uma assistência mais a eles [...]. No entanto, 

após ser atendida na Seção relata que o conceito da profissão mudou e apesar de relatar 

dificuldade para expressar tal conceito definiu como “[...] assistência, ajuda, companheirismo, 

força, incentivo, assim tudo relacionado ao que há de bom no ser humano [...] pra gente 

crescer”.  

O entrevistado que chegou mais próximo da conceituação de Serviço Social adotada 

nesta dissertação foi um dos entrevistados que possui baixo nível de instrução, pois não tem o 

ensino fundamental completo. Também, causou surpresa para autora desta dissertação sua 

visão ampliada dos diferentes espaços sócio-ocupacionais que o Assistente Social pode atuar, 

bem como demonstrou a percepção das diversas classes sociais para as quais se volta o 

trabalho do profissional:  

“[...] no meu entender eu só sei que o Serviço Social está em todas as 
classes (destaque nosso), tanto nas classes altas como nas classes médias e 
nas classes baixas, mas principalmente nas classes baixas e é justamente 
onde mais precisa [...]..Eu vejo o Serviço Social dentro do Supremo Tribunal 
Federal; eu vejo Serviço Social dentro dos hospitais; dentro das funerárias, 
que encontra um pobre lá que não tem como fazer um sepultamento e o 
Serviço Social está lá junto [...] eu vejo o Serviço Social dentro dos 
presídios, educando aquelas pessoas; educando adolescentes que não tiveram 
adolescência [...] Eu vejo o Serviço Social na parte dos idosos.[...] O Serviço 
Social está em muitas áreas, mexendo com muitas coisas ajudando muitas 
pessoas, na área de saúde na área de lazer [...] é um trabalho digno tem muita 
utilidade [...] O Serviço Social é um serviço educativo (destaque nosso), é 
um serviço de educação você chega lá sem saber das coisas e sai de lá 
sabendo [...]”. 
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Razões que levaram os usuários entrevistados a procurar o Assistente Social 

 

Nas respostas desse quesito, apareceu um pouco da particularidade da profissão, bem 

como algumas características que, no ponto de vista dos usuários, o Assistente Social possui e 

por causa delas se diferencia dos demais profissionais que atendem a demandas relacionadas à 

saúde-doença e às relações de trabalho: garantia de receber atendimento e de um atendimento 

comprometido com as necessidades dos usuários; respeito aos direitos de cidadania e às 

limitações dos usuários; fortalecimento das potencialidades do usuário, acompanhado da 

preocupação em conhecer os seus problemas; escuta atenciosa.  

Um dos entrevistados qualifica “o social” como uma busca de uma sociedade mais 

saudável para viver. 

“Olha é diferente aqui no Serviço Social porque chego aqui angustiada, até 
choro aqui e aquelas palavras dela, me dão conforto. Eu tenho toda aquela 
segurança, porque você é muita bem recebida e as pessoas quando são bem 
recebidas se sentem outra pessoa, você pode vir um caco lá de fora, mas 
chego aqui você se sente uma pessoa importante, então a diferença é essa”. 

“[...] Eu me sinto mais próxima do assistente social [...] Eu acho que o 
profissional da área de Serviço Social demonstra solidariedade maior, é 
como se ele tivesse capacidade de se colocar no lugar de quem o está 
procurando. E isso gera um compromisso maior da parte dele com aquela 
pessoa”. 

“[...] eu não sei se é porque eu já conheço você e tenho mais liberdade [...], 
mas outras áreas acabam sendo mais distantes, a relação aqui é uma relação 
aberta. Não sei se é característica da atividade de vocês de conhecer 
realmente o que está acontecendo com a pessoa, mas a diferença está no 
atendimento [...] na atenção de vocês, na forma de ouvir que é fundamental”. 

“[...] É claro que a pessoa recuperada fisicamente dá o primeiro passo pra 
algo mais, esse algo mais eu chamaria de Serviço Social onde aí entra o 
Serviço Social com o amparo e o auxílio de integração desse ser saudável 
numa sociedade [...] é aí onde o Serviço Social se diferencia. Nós sabemos 
que a sociedade, o mundo lá fora é totalmente diferenciado do que está 
escrito em livros [...] é justamente aí que entra o Serviço Social com essa 
mudança, até mesmo da conscientização da sociedade e aí que eu vejo a 
diferença do Serviço Social”. 

Um dos entrevistados esclareceu que, embora não tenha conversado com outros 

profissionais sobre a demanda específica que lhe trouxe à Seção de Serviço Social, ficou com 

a percepção “[...] de que o Serviço Social é mais companheiro [...] assim toda vez que a gente 

precisa, ele sempre está lá, estão sempre acompanhando a gente”. 
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Outro usuário respondeu que o diferencial é “[...] o atendimento, porque eu tenho 

certeza de que se eu precisar de uma força aqui, vocês me encaminham imediatamente ao 

lugar competente [...]”. 

 

Sugestões dos Usuários para o Serviço Social 

 

 A maior parte dos usuários entrevistados propôs mais divulgação do Serviço Social no 

Tribunal, pois há desconhecimento da profissão de maneira geral, entre as chefias do Serviço 

Social e entre os usuários para os quais prestam-se os serviços. Mas também apareceram 

outras sugestões muito interessantes para a qualificação dos serviços prestados pelo Serviço 

Social no STF. 

A sugestão de uma das usuárias surpreendeu a autora desta dissertação, pois visualiza 

e expressa com muita sabedoria a importância do poder e da autonomia para o exercício 

profissional. Sua leitura simples e prática da vida é oriunda muito mais da educação informal 

do que da formal, pois apenas cursou as primeiras séries do ensino fundamental e há muito 

tempo. Ela sugere que se trabalhe para conquista de mais legitimidade na hierarquia 

organizacional, com intuito de se realizar um trabalho mais abrangente na organização e, 

conseqüentemente, atendendo mais gente “[...] Eu diria pra vocês subir mais de cargo e fazer 

uma coisa maior pra gente, pra atender mais pessoas [...] que peguem um cargo mais alto pra 

poder ajudar mais gente. [...] Porque você tendo mais condições você pode ajudar mais 

pessoas”. 

Outra entrevistada sugeriu mais divulgação do Serviço Social no STF: “[...] Talvez a 

gente não saiba de que forma ou em que área o Serviço Social pode trazer benefícios pros 

próprios servidores. Eu diria pra vocês divulgarem mais, pra que todo mundo tome 

conhecimento”. 

Outro usuário também sugeriu divulgação: 

“[...] Eu bato muito na tecla divulgação, pro Tribunal conhecer o trabalho 
que você tem e os recursos que vocês podem oferecer [...] trabalhar, 
mostrando realmente que a atividade de vocês é pra cuidar de pessoas, cuidar 
realmente de profissionais que são seres humanos, que tem problemas e que 
esses problemas muitas vezes afetam o desempenho da atividade do 
profissional e, muitas vezes, não é percebido no ambiente de trabalho e 
acaba comprometendo a produtividade, acaba promovendo o stress”.  
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Outro usuário sugeriu o custeio de próteses e órteses para servidores e seus 

dependentes pelo Programa de Saúde que o STF dispõe. Outra sugestão foi a realização de um 

trabalho com os servidores e com as chefias, para tratar da resistência em reconhecer e aceitar 

a deficiência de maneira geral. Ressaltou que os servidores precisam desejar ser ajudado, pois 

não basta ter um Programa voltado para os portadores de deficiência “ [...] também é 

necessário que o portador de deficiência física, o assistido precise querer ser assistido, pois 

isso também é um outro problema”. 

Esse mesmo usuário disse que apesar de só ter elogios, não ter críticas ao Serviço 

Social no STF, acredita que a Seção poderia ter maior abrangência no seu trabalho. Avaliou 

que a limitação de recursos que o STF dispõe para ações junto aos portadores de deficiência 

física ou mesmo junto aos filhos dos servidores que têm alguma patologia poderia ser melhor.  

Outra usuária sugeriu que o Serviço Social tenha mais contato com os adolescentes 

trabalhadores: 

“[...] Acho que a gente só deveria ter mais contato, realizar mais projetos com 
a gente, oficinas, informações [...] No ano passado eu me lembro que 
participamos do STF-MIX, da Feira de Saúde, das posses dos Ministros [...] 
nem que seja só uma reunião pra falar como é que você está no colégio. 
Nessas reuniões os adolescentes poderiam propor algumas coisas também. 
[...] Assim eu gostei muito do atendimento da Seção. Acho que vocês estão de 
parabéns. É uma seção que ajuda muita gente, pelo menos quem precisa, é 
muito bacana contar aqui com esse apoio”.   
 

A entrevistada concluiu sua sugestão agradecendo a oportunidade de dar a entrevista 

para a pesquisadora, pois foi uma forma dela pensar mais sobre o seu trabalho e expor o que 

pensa sobre o Serviço Social. 

Outro usuário sugeriu que se seguisse com o trabalho que se faz: “[...] É só seguir em 

frente, ter fé em Deus que o trabalho vai bem [...] a senhora não tem que mudar nada acho que 

o que tinha que mudar já mudou, é só colocar o trabalho em dia [...] já está se formando”. 

Outra usuária sugeriu que os estagiários também sejam administrados pelo Serviço 

Social, assim como o Programa dos Adolescentes Trabalhadores.  

“[...] Eu acho que realmente é um trabalho muito bom que vocês fazem e não 
encontro nenhuma dificuldade, quando eu quero tratar com vocês é na hora 
[...] Eu não tive problema de ter que trocar um adolescente, como eu já tive 
problema com estagiário [...]; gostaria muito que eles pudessem voltar a 
trabalhar comigo como terceirizados [...]”. 

Sugeriu, ainda, que tivesse uma cláusula no Contrato estabelecido com as empresas 

terceirizadas, para que os adolescentes trabalhadores ao completarem 18 anos, pudessem ser 
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engajados como empregados dessa empresa: “[...] Sugiro que tenha um percentual de 

aproveitamento dos adolescentes trabalhadores, porque a gente perdeu adolescentes 

excelentes [...]”. Esta sugestão já foi levada para o Secretário da SIS que compartilha da idéia, 

porém foi informado que administrativamente não há fundamento legal para se fazer essa 

exigência. 

Uma sugestão de um dos entrevistados foi a necessidade de se investir na proteção de 

saúde e valorização do empregado terceirizado. Ressaltou que a empresa contratada “[...] 

enxerga em cada empregado uma ‘cifra’”. Solicitou a ajuda do Serviço Social para mudar esta 

situação para que a empresa veja o seu empregado realmente como ser humano: 

“[...] ela precisa enxergar o lado social [...] os terceirizados estão trabalhando 
no mesmo ambiente que a gente, acho que a gente não pode fazer vista 
grossa [...] precisamos exigir da empresa algumas ações sociais. Também 
sugere realizar um trabalho de administração de recursos humanos dos 
terceirizados, por meio de promoção de palestras e outras atividades”. 

 A questão dos empregados terceirizados é complexa e se constitui num desafio das 

organizações em geral. O que se visualiza como possibilidade de trabalho do Serviço Social é 

assessorar os gestores destes contratos, para que as empresas melhorem as condições de 

trabalho e a proteção social de seus empregados. A partir do momento que eles trabalham na 

mesma Organização, entende-se que, de algum modo, se é co-responsável pela situação de 

seu trabalho.  

 

3.4 Professores e Dados Obtidos em Publicações  

 

Entre os teóricos que possuem produção a respeito do objeto de estudo dessa 

dissertação, selecionaram-se três: professores Vicente Faleiros da UnB, Potyara Amazoneida 

P. Pereira da UnB e Ana Maria Vasconcelos da UERJ. Os professores Faleiros e Pereira 

foram entrevistados. Selecionaram-se, também, publicações de Pereira que discorrem sobre o 

objeto em estudo; a obra de Faleiros - Estratégias em Serviço Social – que complementou sua 

entrevista e uma das obras de Vasconcelos - A Prática do Serviço Social: cotidiano, formação 

e alternativas na área da saúde - por ser resultante de sua pesquisa sobre a prática de 

Assistentes Sociais nesta área.  

 

Concepção de Serviço Social dos Professores 
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Na obra pesquisada, Vasconcelos (2003) refere-se, muitas vezes, ao Serviço Social 

como uma profissão e outras vezes como um tipo de especialização do trabalho, como uma 

disciplina e como uma atividade ou ocupação inscrita na divisão social do trabalho, a saber: 

“ Profissão que se caracteriza por responder, no quadro da divisão social e 
técnica do trabalho a demandas sociais e prático-empíricas. (ibidem: 101). 
[...] Se os capitalistas sempre tiveram presente a necessidade de organização 
com vistas à defesa dos seus interesses, os assistentes sociais não consideram 
a demanda por organização por parte dos trabalhadores como uma demanda 
para uma profissão chamada Serviço Social (destaque nosso). 
(ibidem:.429)” 

“[...] Atividade ou ocupação (destaque nosso) especializada da qual se 
podem tirar os meios de subsistência – inscrita numa modalidade de divisão 
social do trabalho. (ibidem: 104).[...] Tipo de especialização do trabalho na 
sociedade (não como um ramo do saber na divisão de trabalho entre as 
ciências) (ibidem:124)”. 

“[...] o Serviço Social é uma disciplina (destaque nosso) que aponta para 
respostas a demandas colocadas por sujeitos sociais, cujo objetivo principal 
não é produzir teoria. (ibidem:130)”.  

Entende-se que, embora a autora não considere como objetivo principal do Serviço 

Social produzir teoria, esta é inerente à caracterização de disciplina que se propõe a ser 

científica.  

Para Faleiros, “[...] o Serviço Social é uma instituição, estabelecida dentro do 

capitalismo. Não é uma evolução da ajuda”.Concebe o Serviço Social como uma atuação que 

deve ser teoricamente situada nos conflitos sociais principalmente no enfrentamento das 

relações de poder. A partir desta concepção elaborou o paradigma da correlação de forças. 

Afirma que hoje a sua concepção de Serviço Social está situada numa complexidade das 

relações que “[...] não se define apenas pela relação burguesia-proletariado, mas se define pela 

diversidade, heterogeneidade das relações, como por exemplo: as relações de gênero, as 

relações de raça, etnia, as relações da sexualidade, as relações regionais”. 

Para Pereira (2004: 5), além de o Serviço Social ser trabalho e profissão, acrescenta mais 

uma dimensão, a de ser também uma disciplina científica que adota questões para 

investigação:  

“[...] trabalho, que assumiu – pelo menos no Brasil – status de profissão, a 
qual deve ter particularidades que a diferenciam de outras profissões que 
certamente também são trabalho. E disciplina científica dotada de um saber 
particular, de método, categorias analíticas centrais e construções teóricas 
próprias”.  
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Existência de polaridade na identificação do Serviço Social brasileiro como 

profissão ou trabalho 

 

Na obra analisada de Vasconcelos e na entrevista realizada com Faleiros, não se 

identificou uma tematização sobre a polaridade na identificação do Serviço Social brasileiro. 

Entende-se que, os dois autores, abordam as dimensões de forma inter-relacionada ao 

discutirem outros temas do Serviço Social. 

A autora que tematiza tal polaridade é Pereira (2004), argumentando que as polaridades 

se acentuaram com o Serviço Social contemporâneo. Para ela, existe atualmente uma 

discussão que identifica o Serviço Social como trabalho, processos de trabalho e se afasta da 

dimensão de profissão. Ela afirma que, ao se desconsiderar o Serviço Social como profissão, 

deixam-se de lado elementos dessa dimensão que fazem parte do fazer profissional, tais 

como: o saber transmitido na formação de futuros Assistentes Sociais; a regulamentação legal 

da profissão; o aparato de representatividade dos profissionais, por meio dos Conselhos; e o 

Código de Ética que direciona o projeto ético-político da categoria. 

 

Argumentos a favor ou contra a identificação do Serviço Social como trabalho ou 

como profissão 

 

Pode-se inferir que a identificação do Serviço Social como trabalho está presente na 

constatação realizada por Vasconcelos ao reconhecer que o projeto institucional está a serviço 

do capital.  

Pelo estudo realizado, o fato de o projeto institucional estar a serviço do capital faz parte 

da dimensão do trabalho, também relacionada à autonomia relativa do profissional 

assalariado:  

“[...] nos deparamos não só com a falta de projeto para o trabalho 
profissional, mas paralelamente e pela mesma razão, com a subserviência 
e/ou capacidade de captar e dar transparência e significado a um projeto 
institucional a serviço do capital, que, mediado pelas políticas sociais – no 
caso a política de saúde -, tem na prática burocrática, na ausência de uma 
prática profissional de qualidade e/ou numa prática de baixa qualidade, sua 
funcionalidade. [...]” (Vasconcelos, 2003: 431). 

Para Faleiros, o que caracteriza o Serviço Social como trabalho é o fato de ele ter 

surgido num contexto capitalista e como tal é marcado pela relação salarial: “[...] a relação 

salarial é a relação de compra e venda da força de trabalho, e o Serviço Social se situa de 



158 
 

formas diferentes nessa relação”. Todavia ressalta que, enquanto trabalho, não é o mesmo 

trabalho em todos os contextos. Exemplifica que há diferenças na relação de trabalho de um 

Assistente Social concursado de um Tribunal - setor público – com a relação de trabalho do 

Assistente Social numa empresa privada. A qualificação da relação de trabalho muda e isso no 

ponto de vista do entrevistado faria o trabalho ser diferente. No entanto, a dimensão de 

profissão do Serviço Social não muda: “[...] Em todas as áreas onde ele é trabalho ele tem em 

comum o que é uma profissão, seja na empresa privada, seja na empresa pública, seja no setor 

público”. O professor afirma que, quando um trabalho é reconhecido como profissão, ele 

passa a ser encarado num contexto de responsabilidade legal e ética. 

Para Faleiros, o principal argumento a favor da identificação do Serviço Social como 

profissão é o fato de ele ser regulamentado por Lei. Mas ressalta que isso não quer dizer que 

todas as profissões tenham o mesmo poder. A subordinação e a autonomia da profissão 

dependerá também das relações de poder que o profissional exercerá com o seu empregador, 

com o seu patrão: 

[...] nem todas as profissões tem o mesmo poder, por exemplo, o médico 
hoje, com a instituição do Ato Médico, quer se sobrepor a outras profissões. 
Então, como existe trabalho e trabalho, existe profissão e profissão [...]. 

Faleiros destacou que nem todo trabalho é profissão. Mas toda profissão é um 

trabalho. Explica que um trabalho que não é profissão seria uma ocupação, como por 

exemplo, o trabalho de uma dona de casa. 

Pereira reconhece que a polêmica da polaridade do Serviço Social como trabalho e 

como profissão diz respeito à valorização contemporânea da categoria trabalho pelo Serviço 

Social. E essa valorização decorre do fato de ela representar um contraponto à antiga 

tendência de encarar-se o Serviço Social apenas como profissão, descolada de suas 

determinações fundamentais: 

 “Assim, em vez de se pensar o Serviço Social como mera profissão, pensa-
se hoje no Serviço Social como especialização do trabalho coletivo, situado 
na divisão do trabalho (‘sócio-técnica’ do trabalho, no discurso corrente) no 
capitalismo. [Nessa concepção] o exercício profissional está inserido no 
processo de trabalho capitalista, em que a prática do assistente social torna-
se um componente desse processo ao lado da matéria-prima a ser 
transformada e dos instrumentos de trabalho que potenciam o trabalho 
humano (extração direta do pensamento de Marx)”. (Pereira, 2004: 4) 

Pereira (ibidem) não se coloca contra os argumentos que concebem o Serviço Social 

como trabalho, no entanto chama atenção para o abandono analítico (e não indicativo) que a 



159 
 

categoria profissão vem sendo relegada: “[...] se, além de considerarmos o Serviço Social um 

trabalho, entendermos que esse trabalho alcançou status de profissão, teremos que ampliar o 

leque de estudos do Serviço Social”.  

Para a professora, falar de trabalho profissional: 

“[...] é falar do fenômeno da profissionalização, que foi se tornando evidente 
na medida em que a divisão do trabalho foi assumindo maior complexidade 
(e isso vem acontecendo desde o começo do século XX). É falar também de 
poder, de status, no contexto da sociedade, que constitui uma arena onde 
classes e grupos (entre eles os profissionais) lutam pela hegemonia”. 
(Pereira, 2004: 4). 

Argumenta, ainda, que, mesmo sendo trabalho, o Serviço Social sempre aspirou a ser 

profissão e não só no Brasil. E, para tanto, ele, à semelhança de outras profissões, não hesitou 

em perseguir cinco objetivos: 

 

a) “ter o monopólio da ocupação do assistente social;  

b) controlar a entrada de pessoal nesta ocupação; 

c) fiscalizar o exercício da profissão;  

d) controlar o treinamento dos futuros agentes; 

e) estabelecer competências e habilidades que lhe são próprias”. (Pereira, 2004: 5) 

 

Esses objetivos das profissões em geral também são argumentos favoráveis propostos 

pela professora para se refletir a dimensão de profissão do Serviço Social. 

Uma outra reflexão realizada por Pereira (2001, 2003), e que tem relação com a 

concepção de Serviço Social como trabalho, diz respeito à questão social, preconizada como a 

matéria-prima que compõe um dos elementos do processo de trabalho do Assistente Social 

segundo as atuais Diretrizes Curriculares. 

Embora não seja objeto desta dissertação aprofundar cada elemento do processo de 

trabalho, mas, sim, a dimensão trazida por esses elementos – o trabalho – os estudos de 

Pereira sobre a questão social trazem aspectos para refletir a dupla dimensão do Serviço 

Social como trabalho e profissão.  

Seu argumento de que “[...] a ausência de decisivas problematizações políticas dos 

indigentes desafios atuais [...]” não a faz perceber a presença de uma explícita questão social, 

e muito menos de uma nova questão social (Pereira, 2003: 118). 

Um dos aspectos importantes da reflexão da autora para esta pesquisa é a análise 

materialista-histórica que ela faz com a questão social, identificando os seus elementos 
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estruturais e históricos. Assim, afirma: “[...] de um lado, a questão social é constituída de 

fatores estruturais, que independem da ação política de sujeitos em dadas circunstâncias; e, de 

outro, contém ações deliberadas e conscientes de sujeitos que querem mudar a sua história”. 

(Pereira, 2003: 112). 

Para a autora, a questão social “[...] é produto e expressão da relação contraditória entre 

esses dois elementos, ou como ela diz, sucintamente, é produto e expressão da contradição 

fundamental entre capital e trabalho historicamente problematizada. (ibidem: 112). Explica 

em sua argumentação que não considera a existência, hoje em dia, de uma questão social 

explicitada. E isso não significa que deixe de considerar que:  

“[...] os graves desafios atuais são produtos da mesma contradição entre 
capital e trabalho que gerou a questão social no século XIX, mas que, 
contemporaneamente, assumiram enormes proporções e não foram 
suficientemente problematizados. O próprio conceito de exclusão social 
contribui para esta indefinição política, pois, além de ele ser indiferenciado, 
oculta o conceito de classe social, que está na base da questão social, e o 
status, que sempre fez parte do repertório dos direitos de cidadania. Isso 
coloca um problema político e teórico sério, pois, como falar de questão 
social com ausência de classes e sem a perspectiva de direitos?” (Pereira, 
2003: 119) 

Outra contribuição importante para esse estudo é a necessidade, identificada pela autora, 

como a importância, de “[...] se ficar a par do processo político de transformação de 

‘problemas’ (ou de ‘estados de coisas’ naturalizados) em questões que exigem resoluções 

públicas, porque, a meu ver, é esse processo que exige do Serviço Social como profissão 

decisivo entendimento e participação”. (ibidem: 119) 

Concorda-se com a autora que a política e a teoria são formas de resolução das questões. 

Mas como as implicações teóricas e políticas da questão social se apresentam na prática dos 

assistentes sociais? 

Pereira (ibidem: 120) destaca as seguintes configurações que a resolução de questões 

podem assumir na política, que segundo a autora, não tem compromissos inarredáveis com a 

verdade: 

“[...] atender efetivamente a uma questão; atender em parte a uma questão; 
adiar o atendimento efetivo da questão; substituir a questão por uma 
alternativa; desqualificar a questão, dizendo que ela é uma falsa questão; 
negar a evitabilidade das condições que deram origem à questão; relegar a 
questão a um benevolente esquecimento; reprimir os atores envolvidos na 
questão”.  
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Já na teoria, que, segundo a autora, tem compromisso com a verdade, a resolução pode 

assumir as seguintes formas: “[...] problematizar mais ainda a questão posta, com o apoio da 

pesquisa; oferecer respostas provisórias e hipotéticas à questão posta; e dar explicações 

efetivas à questão posta, que nunca são cabais” (Pereira, 2003: 120).  

Concorda-se com Pereira ao afirmar que o Serviço Social defronta-se com ambos os 

conjuntos de questões.  

O estudo de caso realizado evidenciou que são as questões políticas que mais requisitam o 

Serviço Social, pois é nesta dimensão que se encontram as relações de poder, as competições 

entre as profissões e as definições de estratégias de ação. A pesquisa também demonstrou que 

o Serviço Social no STF avançou e obteve resultados quando considerou as questões no 

enfoque teórico e político. Para fins desse estudo, é importante alicerçar a análise da relação 

entre questão e política. Para isso, destacam-se dois conceitos-chave: 

“a) Problemas (ou questões potenciais, porque constituem a condição prévia 
para o aparecimento de uma questão): são identificados com necessidades e 
demandas ainda constantemente adiada. Assumem, geralmente, a forma de 
‘estados de coisas’ naturalizados que, apesar de produzirem efeitos 
negativos, não mobilizam forças políticas para o seu enfrentamento. Daí 
serem também considerados ‘não-questões’; 

“b) Questões: são necessidades e demandas socialmente problematizadas por 
atores sociais estratégicos e com poder de pressão, que crêem poder fazer 
algo para mudar o ‘estado de coisas’ prevalente e se mobilizam porque 
possuem condições de promover a incorporação de seus pleitos na agenda 
pública”. (Pereira, 2003: 120) 

São esses argumentos, sinteticamente apresentados, que levam Pereira afirma que: só 

quando um problema se transforma em questão é que as políticas, como estratégias de ação, 

surgem. 

A autora afirma, ainda, que a distância entre a prática, o debate teórico e a política, da 

questão social, pode levar o trabalho profissional a grandes riscos de perpetuação de situações 

sociais que precisam ser transformados. Então, é melhor encará-las e compreendê-las. 

 

Conhecimento de autores brasileiros ou estrangeiros que trabalhem com a concepção 

inter-relacionada de Serviço Social como trabalho e profissão 

 
Para Faleiros, a contribuição marxista foi importante, porque contextualizou as 

relações do Serviço Social. Ressaltou que muitos autores são “profissionalistas”, mas não se 

declaram como tais, porque eles descontextualizariam a atuação do Serviço Social. 
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Como autora brasileira que trabalhou a concepção inter-relacionada de Serviço Social 

como profissão e trabalho, no Brasil, mencionou Balbina Ottoni Vieira, embora seja uma das 

teóricas que trabalhou o Serviço Social numa perspectiva funcionalista, que vê o Assistente 

Social como um profissional da produtividade, da felicidade sem contextualizá-lo: “Ela diz 

que a função do Serviço Social é tornar as pessoas produtivas e felizes”.  

Como autoras estrangeiras, citou Jane Adams e Berta Willes que trabalharam numa 

concepção do profissional de forma contextualizada. 

Pereira relatou que não conhece autores brasileiros ou estrangeiros que trabalhem de 

forma inter-relacionada a concepção de Serviço Social como trabalho e profissão: 

“Vejo hoje a prevalência da categoria trabalho sobre a de profissão, mas esta 
não está descartada do discurso dominante. Ela aparece sempre como um 
recurso descritivo e não explicativo, ou de forma adjetiva e não substantiva. 
Sobre ela não incidem maiores reflexões porque isso poderia significar uma 
desconexão do Serviço Social dos seus determinantes estruturais. Mas, no 
meu ponto de vista, essa desconexão só ocorrerá se a profissão for tratada 
separada da categoria trabalho assalariado”.  

Para ilustrar o argumento de Pereira, destacou-se uma das publicações de Serviço Social 

pesquisada para demonstrar a freqüência do uso do substantivo profissão e do adjetivo 

profissional. Trata-se da obra de Netto (2001)38, teórico que discorre sobre o projeto 

profissional do Serviço Social, que no conjunto da obra faz 32 referências ao substantivo 

profissões e 61 referências ao adjetivo profissional, junto de substantivos como: história, 

estatuto, intervenção, formação, atores, papel, estratégia, complexo, marco, funcionalidade, 

universo, projeto, exercício, passado, segmentos, institucionalização, conduta, disciplina e 

renovação. 

 

Possibilidade de consideração do Serviço Social como trabalho e como profissão ao 

mesmo tempo e fundamentos dessa consideração 

 

Em Vasconcelos, a consideração de trabalho e profissão ao mesmo tempo se faz 

presente ao longo da publicação pesquisada, pois ela utiliza a denominação de trabalho 

profissional. A seguir destaca-se uma destas menções, onde se faz presente à dimensão de 

profissão ao se referir à competência teórica, ética, política e técnica e à dimensão do trabalho 

como a produção do profissional: “[...] Gozamos de uma relativa autonomia na sua condução, 

autonomia que só pode ser exercitada a partir da construção e exercício de uma competência 

                                                 
38 Obra pesquisada: Capitalismo Monopolista e Serviço Social. 
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teórica, ética, política e técnica de todos estes segmentos mediando debate teórico e trabalho 

profissional” (2003: 511). 

Outra citação abordada pela autora na qual aparece o Serviço Social como trabalho e 

profissão ao mesmo tempo se refere aos resultados da pesquisa realizada por ela com 

profissionais de Serviço Social da área de saúde no Rio de Janeiro, em 1998:  

“É o trabalho cotidiano dos assistentes sociais no seu conjunto que vem 
determinando a estrutura do Serviço Social como profissão, uma estrutura 
dependente, que subalterniza. Mas, pela avaliação que realizam do trabalho 
profissional, os assistentes sociais, em sua maioria, mostram-se mais 
preocupados com o status não alcançado com uma profissão de nível 
superior do que desagrado ou inquietação em relação à falta de qualidade do 
seu trabalho (destaques nosso) (Vasconcelos, 2003: 434)”. 

Ao comparar essa citação com os achados do estudo realizado no Serviço Social do 

STF, concorda-se que o cotidiano de trabalho dos assistentes sociais interfere na estrutura do 

Serviço Social como profissão. Esse cotidiano, por sua vez, é influenciado pelas demandas 

diferenciadas que chegam ao Serviço Social, pelo apoio recebido da chefia imediata e da 

Administração para execução de novos projetos e pela aprovação ou não de mudanças na 

estrutura da Seção – competências e atribuições - para o melhor alcance das exigências 

organizacionais e objetivos profissionais. No entanto, as informações levantadas na pesquisa 

evidenciam que os Assistentes Sociais estão preocupados tanto com a conquista de mais 

status profissional, como com a qualidade do trabalho realizado. E isso, de certo modo, atende 

o alerta de Pereira (2004: 5) que é preciso “[...] estabelecer relação entre a profissão, o Estado 

e o mercado de trabalho, e pensar em como fazer para que a profissão não se mantenha a 

serviço do poder estatal (o Código de Ética profissional do Serviço Social parece ter tentado 

enfrentar este problema quando explicita o compromisso da profissão com a classe 

trabalhadora)”. 

A autora ressalta que não é à toa a recente tendência de desprofissionalização das 

profissões, sob o neoliberalismo. 

Entende-se que, para Pereira (2004), a discussão da concepção de Serviço Social como 

trabalho e profissão de forma inter-relacionada permitirá a construção de um Serviço Social 

mais científico, crítico e articulado com a realidade atual. O fato de se privilegiar uma 

dimensão em detrimento da outra pode deixar de lado elementos de uma ou de outra 

impedindo, assim, uma análise mais abrangente e complexa do Serviço Social. 
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O que se perde e o que se ganha do ponto de vista teórico e prático ao se desconsiderar o 

Serviço Social só como trabalho ou só como profissão, e como trabalho e profissão 

 

Vasconcelos (2003: 124) evidencia a dicotomia entre teoria e prática, submetendo o 

enfrentamento desta dicotomia à ruptura de práticas conservadoras e de dominação e 

condicionando esta ruptura a um projeto de profissão: 

“A superação da dicotomia entre teoria e prática, como um processo que se 
põe de forma permanente para o conjunto da categoria dos assistentes sociais 
que tem como objetivo uma ruptura com práticas conservadoras e de 
dominação, depende da elaboração de um projeto de profissão, a partir de 
uma análise criteriosa da realidade, que referencie e fundamente uma 
formação e uma ação profissional crítica e consciente, demanda uma 
articulação projetada, permanente e sistemática entre academia e meio 
profissional. Isso vem em resposta à necessidade de superar o modo 
positivista de pensar e agir no Serviço Social, em que aos assistentes sociais 
cabe intervir na realidade e à academia e/ou debate profissional cabe a 
produção de conhecimento. Aos interessados em romper com essa dicotomia 
– seja no debate, na formação ou no exercício profissional – coloca-se a 
necessidade de apropriação e interlocução permanente com o marxismo”.  

Entende-se, assim, que, da mesma forma que é necessário à relação dialética entre 

teoria e prática para ação profissional crítica e consciente, se faz necessária também uma 

relação dialética das dimensões trabalho e profissão. Portanto, não basta somente ter projeto 

de profissão, é necessário também ter condição de realizar o trabalho nos marcos de uma 

profissão pensada e refletida. Talvez seja esse entendimento que esteja presente no seguinte 

pensamento da autora: 

“ [...] uma profissão, mesmo com projeto definido, mas sem uma prática de 
qualidade na direção pretendida, só pode ter como conseqüência a 
subserviência e a dependência; para questionar e enfrentar este estado não 
basta pensar o Serviço Social na sua base teórica sem um projeto claro de 
ação que traga respostas no enfrentamento concreto com as práticas 
subalternas, subservientes, conservadoras. É por isso que não tem sentido a 
discussão abstrata de objeto, de especificidade, de funções que só se definem 
historicamente, ou seja, se definem na história produzida pelo Serviço Social 
a partir do exercício profissional mediado pela formação e debate teórico. 
(ibidem:114). 

Para Vasconcelos (2003: 469-471), a busca de rompimento com a subalternidade 

histórica da profissão não depende somente de leis – Regulamentação da profissão, Código de 

Ética – enquanto defesa do espaço profissional e da qualidade do trabalho, assim como as 

possibilidades de um trabalho de qualidade não estarão asseguradas pelo desejo dos 

assistentes sociais. O que dá ao assistente social a possibilidade de vencer a subalternidade, 
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definir seu campo de trabalho, propor projetos e negociar com a instituição a sua viabilidade é 

o conhecimento contínuo e cumulativo da realidade trabalhada e as demandas que ela coloca. 

É importante, também, segundo a autora, publicizar a demanda que passa pelo Serviço Social 

em todos os fóruns profissionais e fóruns que representem os interesses dos usuários. 

Para Faleiros, a expressão trabalho é milenar. Ressalta que existe trabalho na Bíblia. 

“[...] Deus disse: ‘Ganharás o pão com o suor do teu rosto’. Há muitos tipos de trabalho e há 

muito tempo: trabalho rural, trabalho do feudalismo, trabalho do capitalismo e trabalho 

autônomo, então eu acho que falar de trabalho não é nenhuma novidade. [...]”. 

Para o entrevistado, é fundamental olhar o Serviço Social como trabalho de uma 

maneira crítica, questionando que tipo de trabalho. 

Entende-se que tal questionamento faz brotar necessariamente, para o entrevistado, a 

dimensão de profissão, porque é um trabalho profissional e esse trabalho está inserido em 

relações complexas, em relações econômicas.  

Para Faleiros, a maior perda em identificar o Serviço Social como trabalho é reduzir a 

concepção de trabalho às condições de trabalho, ou seja, a horários, aos salários, aos 

processos determinados de cima para baixo, como no taylorismo.  

Exemplifica que, no Canadá, faz vinte anos que está se analisando o burnout no 

Serviço Social. Explica que os Assistentes Sociais canadenses estão de certa forma olhando as 

condições de trabalho específicas do Serviço Social, “[...] porque nós temos todo o 

esgotamento de trabalhar com situações muito angustiantes”. De maneira que ficaria 

descontextualizado “olhar só as determinações do capitalismo”, deixando de lado “as relações 

com o usuário, as relações profissionais, as organizações e principalmente as relações de 

poder”. 

Na perspectiva da complexidade das relações, o entrevistado argumenta que sua 

proposta é olhar o “fazer” nas condições específicas e não olhar as condições descartando o 

fazer: 

[...] é preciso olhar as relações de poder nas condições de trabalho e ver as 
co-determinações e não uma determinação reducionista: do social pelo 
econômico, do político, da super estrutura pela a infra-estrutura, mas ver 
essa dinâmica social do papel do ator da história como diz Marx no Dezoito 
Brumário - os homens fazem a história, mas a fazem em condições 
determinadas”. 

 Faleiros também ressaltou que, ao se reduzir o Serviço Social ao trabalho, gera-se uma 

confusão entre militância política e trabalho profissional. No seu entendimento, há uma 
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terceira dimensão que se articula também às dimensões de trabalho e profissão que é a da 

militância.  

Ele explica que se confunde muitas vezes a ação do Assistente Social com ação do 

Sindicato. Há uma interface entre as lutas sindicais com as lutas para melhoria das condições 

de trabalho, mas há outras questões que não passam pelo Sindicato e não devem passar. O 

Sindicato tem suas limitações.  

Para o entrevistado, a questão passa também pela mediação do Serviço Social no 

processo de mudança não só da situação individual, mas das condições coletivas dos 

trabalhadores, e esse processo é muitas vezes confundido com a afirmação de que o Serviço 

Social está só adaptando, está somente corrigindo situações isoladas. Faleiros exemplifica que 

não é o fato de atender uma demanda, por exemplo, de alcoolismo que vai adaptar o 

trabalhador ao sistema, pelo contrário. O fato de o trabalhador estar mais lúcido, mais 

consciente dele mesmo sem o alcoolismo vai dar melhores condições pra ele trabalhar, até 

mesmo nas entidades representativas da sua categoria profissional. 

O argumento de Faleiros tem base na concepção de totalidade, de complexidade das 

relações que o trabalhador estabelece com a empresa, seja pública ou privada, com a família e 

com a sociedade. O autor evidencia, ainda, a necessidade e a importância de ser profissional, 

pois tal condição é que permitiria “[...] defender os direitos humanos, a ética e não defender o 

emprego e o bolso apenas, por isso as relações com o Estado, com as políticas sociais e com a 

dinâmica concreta da vida são fundamentais, porque a mediação entre uma necessidade e uma 

política é um caminho enorme”. 

O entrevistado explica que, de um lado, está a pessoa que tem necessidade do 

benefício e, de outro, o Estado que tem normas complexas para atribuição desse benefício. 

Para obter o benefício a pessoa passa por mediação extremamente complexa; e essa mediação 

é conflituosa e envolve o trabalho profissional do Serviço Social.  

Nessa argumentação chama atenção para outra perda, ao se considerar apenas a 

dimensão trabalho: 

[...] nós temos mediação principalmente com os desempregados, aqueles no 
setor de saúde, no setor de assistência, no setor da infância, no setor do 
idoso, vamos chamar de setor, mas são dimensões da vida. São pessoas 
desempregadas. Então o Serviço Social não pode estar focalizado só em 
quem está empregado. 

Outro argumento do entrevistado que evidencia perda na identificação do Serviço 

Social apenas como trabalho, e que aproxima o Serviço Social da concepção funcionalista 
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adaptativa, é a visão de demandas. No seu entendimento as demandas para o Serviço Social 

“[...] vêm de pessoas que estão fragilizadas nas suas relações cotidianas, seja pela falta de 

recursos, pela ansiedade, pela dificuldade de relacionamento, pela doença, pela infelicidade”. 

Portanto, as demandas não seriam apenas aquelas advindas “[...] da função do Serviço 

Social de controle do capital sobre o trabalhador, mas vendo a população com a qual a gente 

trabalha numa relação de força, que está fragilizada, mas também constituída de uma relação 

de poder”. Com isto o Serviço Social ampliaria seu foco de atuação, tendo maior diversidade 

de situações. 

 Conclui-se que, para Faleiros, criar-se-ia um reducionismo ao identificar o Serviço 

Social apenas com o trabalho, ou seja, reduzir-se-ia a visão de trabalhador ao salário; a 

dimensão complexa de trabalho às condições de trabalho; a atuação do Assistente Social às 

relações entre capital e trabalho e, conseqüentemente, às demandas originadas da reprodução 

da força de trabalho.  

Esse entendimento teórico dá sentido e significado à prática profissional que vem 

sendo construída na organização em estudo. 

 Entende-se que, para Pereira (2001:57), o que se ganha ao considerar o Serviço Social 

como trabalho e profissão é que as profissões fazem parte do rol dos atores estratégicos que 

poderiam transformar problemas - resultantes do confronto entre necessidades em questões. 

Por isso, a autora também caracteriza “[...] as profissões como atores sociais que 

devem contribuir para a problematização de ‘estados de coisas’ para que eles se publicizem e 

sejam enfrentados na arena política”. 

Já o que se perde ao se desconsiderar uma das dimensões é impedir que: 

 [...] diante dos desafios atuais, os campos cognitivo e ativo das profissões 
sociais sejam alvo de transformações significativas, desafiadoras de 
consensos estabelecidos e indicadoras de renovações teóricas e práticas. No 
bojo dessas transformações os profissionais têm que se questionar, de se 
colocar em causa, de praticar o exercício da autocrítica, ao mesmo tempo em 
que questionam o contexto em que atuam [...]. Isso porque, o conteúdo desta 
profissão vem requerendo profunda e ampla mudança. Tal conteúdo vem se 
mostrando cada vez mais complexo e ao mesmo tempo em que menos 
conhecido, já que o patrimônio teórico elaborado até o presente não é 
suficiente para dar conta das relações, processos e estruturas ainda pouco 
estudadas ou desvendadas e para instrumentalizar a prática. E este é um dos 
desafios mais prementes para o Serviço Social” (Pereira, 2001: 60). 

Portanto, o que se perde ao se desconsiderar o status de profissão é que tal condição 

apóia o Serviço Social com embasamento teórico nutrido por contínuas e sistemáticas 

investigações da realidade. Assim, ao se retirar este status, se retiraria também a pesquisa, 
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“[...]como parte integral e intrínseca da profissão, esvaziando o Serviço Social de pertinência 

científica e, portanto, de status de profissão de nível superior” (Pereira, 2005: 6). 

 No capítulo seguinte, será feita uma análise conclusiva retomando a pergunta de 

partida da pesquisa, as questões derivadas, o registro etnográfico dos quatorze anos do “ser” e 

do “fazer” Serviço Social no STF, os dados coletados nas entrevistas e o referencial teórico 

utilizado nesta dissertação. 
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ANÁLISE CONCLUSIVA 

 

 

O estudo realizado na Seção de Serviço Social do Supremo Tribunal Federal 

demonstra que o Serviço Social constituído na Suprema Corte nos últimos quatorze anos foi 

trabalho, conforme conceituação de Marx, Iamamoto, Pereira, Faleiros, Vasconcelos e 

profissão seguindo os elementos apontados por Pereira, Faleiros, Netto, Wilding, Barbosa. 

O registro etnográfico realizado pela pesquisadora e análise das entrevistas com as 

Chefias, com os Assistentes Sociais e com os Usuários dos serviços da Seção de Serviço 

Social trazem elementos de uma e de outra dimensão. 

O Serviço Social no STF nasceu no bojo da Constituição de 1988, tendo sido 

implantado para por em prática ações de Assistência Social e de promoção de saúde que 

visassem o bem estar do servidor para que este pudesse melhor cumprir com seu papel de 

servidor público. Ao longo dos quatorze anos, os Assistentes Sociais valeram-se de 

particularidades do Serviço Social como profissão para realizar o seu trabalho e contribuir 

com o alcance da finalidade social da Organização. 

Até a realização deste estudo, desconheciam-se as razões do Ministro entrevistado 

para implantar o Serviço Social no STF. O que se sabia era da sua iniciativa para ampliação 

do atendimento da área de Saúde no Supremo. Após a pesquisa, analisa-se que o Ministro que 

implantou o Serviço Social no STF compreendeu o sentido do trabalho e da profissão de 

Serviço Social, numa Organização com a racionalidade, a natureza e a finalidade do Supremo. 

Fez isso ao perceber o Serviço Social como uma profissão que trabalha ao lado de outras para 

o bem estar físico-psíquico e social e ao reconhecer que a profissão contribui para que o 

servidor público esteja bem para cumprir com sua função de bem-servir ao interesse público. 

Do ponto de vista administrativo e de funcionalidade da Organização, avalia-se que o 

Diretor de Secretaria também teve tal compreensão. Entende que a profissão deve servir ao 

Servidor, independente da hierarquia, que o foco do Serviço Social deve ser as metas da 

Gestão e que o Assistente Social se ocuparia com as pessoas que vão realizar as metas. 
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As chefias entrevistadas reconhecem que a manutenção e fortalecimento do espaço do 

Serviço Social no STF justificam-se pelas demandas contínuas que chegam aos Assistentes 

Sociais. É a chefia imediata quem, por estar mais próxima do cotidiano de trabalho dos 

Assistentes Sociais, percebe melhor o “ser” e o “fazer” do Serviço Social. Reconhece as 

dificuldades superadas e os espaços conquistados. Avalia, ainda, que o trabalho do Serviço 

Social atingiu o nível de excelência.  

Com relação às entrevistas com os Assistentes Sociais, é difícil a comparação das 

percepções de um e de outro, pois os períodos de trabalho foram diferentes. O conhecimento 

do Serviço Social no STF em 1992/1995 era menor do que em 2000/2004. As condições de 

trabalho dos profissionais melhoraram de 1992 para 2000 e a autonomia relacionada à área de 

atuação aumentou, ainda que tenha sido sempre relativa e integrada a um trabalho 

interdisciplinar. Em 1992, na Seção de Serviço Social não havia equipe de trabalho; já em 

2000 a equipe contava com cinco pessoas. O reconhecimento do trabalho pela Instituição 

quase não existia em 1992/1995. Já a Assistente Social avaliou que há respeito e 

reconhecimento do trabalho por parte da Instituição. Acrescenta, ainda, que na Secretaria de 

Serviços Integrados de Saúde (SIS), o status alcançado pelo Serviço Social se deve pelo 

compromisso e qualidade do trabalho realizado. No entanto, este estudo demonstrou a 

necessidade de se ter maior legitimidade junto aos servidores da área-fim, tendo em vista a 

natureza e significado do seu trabalho para finalidade da Organização. 

Da caracterização realizada pelos Assistentes Sociais entrevistados acerca dos 

elementos da categoria trabalho, destacou-se a matéria-prima a ser trabalhada nesta 

Organização, que, no entendimento dos profissionais, são as necessidades sociais dos 

servidores e as demandas da Organização advindas da sua racionalidade formal-legal e 

natureza pública. Os elementos da profissão destacados pelos entrevistados foram a 

capacidade e habilidade do Assistente Social para compreender e trabalhar com a 

complexidade das relações sociais e a dinâmica organizacional. Destaca-se, também, a 

formação profissional voltada para a interdisciplinaridade e requerida na atuação profissional. 

Apontaram, ainda, o aparato regulamentar da profissão e a representatividade conquistada no 

STF pelo compromisso ético.  

Sobre a concepção de Serviço Social apresentada pelos entrevistados, é difícil agrupá-

las. Pode-se pensar que cada qual tem uma concepção a partir da experiência ou vivência que 

teve com os profissionais do STF ou pelo conhecimento de projetos, serviços prestados pela 

Seção de Serviço Social. Há, ainda, um grande desconhecimento da profissão - desafio 
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colocado para todos os profissionais, para as Unidades de Ensino e entidade representativas 

da profissão. O avanço que se identificou foi na mudança de percepção de alguns 

entrevistados quanto ao conceito de Assistência Social e Serviço Social. É bem provável que, 

no STF, tanto a política pública da seguridade social quanto o trabalho profissional de Serviço 

Social sejam identificados nos programas, projetos e ações dos Assistentes Sociais. 

Uma das chefias mencionou os seguintes trabalhos que, no seu entendimento, tem a 

“cara” da profissão no STF: os dois projetos do Programa de Acompanhamento e Prevenção 

de LER/DORT: “Pausa no Trabalho e Ergonomia”; a Intervenção Diagnóstica realizada no 

antigo SAG, hoje CMSG em 1995/1997; o Programa da Inclusão Social dos Portadores de 

Deficiência; o Programa de Educação de Jovens e Adultos. 

Acredita-se que a mudança que houve no Código de Ética do Serviço Social, em 1993, 

imprimindo à profissão menos uma visão de “bem comum” e humanista e mais uma dimensão 

de garantia e ampliação de direitos e de cidadania, influenciou para que fossem priorizadas 

ações voltadas à garantia de direitos, seja nas ações com os adolescentes, com os portadores 

de deficiência, com os usuários do Programa de Assistência a Pessoas com Necessidades 

Especiais – PAPNE-, seja nos Atendimentos e Acompanhamentos Sociais.  

As chefias, de modo geral, avaliam que o Serviço Social atendeu às expectativas 

Institucionais. Reconhecem a conquista de um espaço de trabalho no STF. Por outro lado, 

100% dos usuários entrevistados relataram que ocorreram melhorias pessoais, familiares e 

relacionadas ao trabalho. Para 85 % deles houve a satisfação de suas demandas, sendo que 

para 15% o atendimento da demanda foi parcial. Outro dado interessante é que para 100% dos 

usuários houve mudança na concepção de direitos e deveres de cidadania. 

Com relação à particularidade do trabalho do Assistente Social no STF, foi apontada a 

interdisciplinaridade, pela interação que se busca com as demais áreas da Saúde. Foi 

apontada, também, a interface percebida do Serviço Social com a área estratégica de Recursos 

Humanos e a polivalência que o profissional demonstra na Organização. Para os Assistentes 

Sociais entrevistados, a particularidade do Serviço Social foi associada ao “monopólio de 

tarefas” que se buscou identificar, por ser destacado, pela Sociologia das Profissões, como um 

dos seus elementos constitutivos das profissões. Avaliam que de 1992 a 2000 foi a Gestão de 

Benefícios em especial o Plano de Saúde, e no período de 2000 a 2004 foram trabalhos 

envolvendo os empregados terceirizados e o Programa CESAM. É importante registrar 

também que o “carro-chefe” nestes quatorze anos do Serviço Social foram os Atendimentos e 

Acompanhamentos Sociais.  
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Já os usuários entrevistados, apontam como particularidades do Serviço Social: a 

garantia de atendimento, o respeito aos direitos de cidadania, o entendimento das limitações 

do usuário e o fortalecimento de suas potencialidades e a escuta atenciosa. Todos sugeriram 

mais divulgação dos serviços prestados pelo Serviço Social no STF.  

Ainda que a pesquisa junto aos Assistentes Sociais, com produção científica sobre o 

objeto da pesquisa, tenha envolvido um pequeno número de profissionais e publicações 

analisadas, é possível inferir que há polarização na concepção da identidade do Serviço Social 

brasileiro, a partir do momento em que ele foi definido como trabalho em contraposição a sua 

tradicional identificação como profissão. Todavia, a pesquisa comprovou que os profissionais 

que se referem ao Serviço Social como trabalho, não desconsideram que seja também 

profissão, porém não a tematizam e quando o fazem é de forma adjetiva e não explicativa e 

substantiva - não obstante o reconhecimento de sua regulamentação, do Código de Ética, do 

projeto ético-político, da representação por meio dos Conselhos Regionais e Federais e das 

Unidades de Ensino que prepararam futuros Assistentes Sociais. – Da mesma forma, a 

categoria dos Assistentes Sociais não deixa de almejar em muitos espaços sócio-ocupacionais 

maior status pelo alcance do trabalho realizado e mais legitimidade para realização do projeto 

profissional. Portanto, não se pode negar que é uma profissão. 

Também não se pode negar que foi um mérito o Serviço Social reconhecer que é uma 

profissão relacionada ao trabalho. E que além de trabalho, profissão o Serviço Social é 

também disciplina científica dotada de um saber particular, de método, categorias analíticas 

centrais e construções teóricas, como afirma Pereira (2004). 

Ao se desconsiderar o Serviço Social como trabalho ou como profissão, ocorrem 

perdas do ponto de vista teórico e prático. Não admitir que é trabalho é não reconhecer a 

condição de trabalhador assalariado do assistente social, é descontextualizar a profissão de 

Serviço Social de seus condicionantes e determinantes social, econômico, político e cultural 

oriundos do modo de produção capitalista. Por outro lado, desconsiderar o Serviço Social 

como profissão, é negar um status obtido desde sua criação, é desvalorizar o estatuto teórico, 

competências e habilidades necessárias para realização do projeto profissional; é esquecer a 

legitimidade e amparo legal conquistados, esvaziar o Serviço Social de pertinência científica, 

retirando-lhe a pesquisa como instrumento de investigação e intervenção profissional. 

Os achados desse estudo evidenciam que o Serviço Social ocupou, nesses quatorze 

anos, um lugar como trabalho e como profissão na Suprema Corte do país. Desde sua 

implantação a Organização abriu o mercado de trabalho para quatro profissionais. As 
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condições e relações de trabalho foram tendo seus altos e baixos, como ocorre nas 

organizações de maneira geral e como ocorre com a realidade que é não linear e sempre exige 

a razão astuciosa para compreendê-la e vivenciá-la na sua complexidade. 

O trabalho profissional teve limites para crescer, para avançar, ainda que tenha 

alcançado um lugar de respeito, de reconhecimento e representatividade em relação aos seus 

usuários, colegas da Saúde, Administração, colegas de outros Tribunais e outras Instituições 

com quem se realizaram intercâmbios de experiências. 

Não se pode esquecer que a prática profissional discutida nesta dissertação ocorre em 

uma Organização de natureza pública, racionalidade formal-legal e finalidade jurídica. Essas 

características também explicam as exigências de trabalhos mais integradores, que contribuam 

para o funcionamento eficiente e eficaz da Organização. Por outro lado, isto não significa que 

os profissionais percam de vista o seu compromisso com os princípios da liberdade, da 

defesa intransigente dos direitos humanos, da ampliação e consolidação da cidadania, da 

equidade e justiça social, da busca para eliminação de todas as formas de preconceito, entre 

outros. Esses são compromissos da profissão de Serviço Social, e que estão diretamente 

relacionados com a função social da Suprema Corte na prestação dos serviços jurisdicionais à 

sociedade. 

Num tempo passado, chegou-se a questionar a necessidade do Serviço Social no STF, 

conforme já mencionado. Os achados desta pesquisa evidenciaram que a profissão de Serviço 

Social na Suprema Corte pode contribuir para a prestação dos serviços jurisdicionais por meio 

de duas frentes de trabalho: uma voltada para a prevenção de doenças de ordem física, 

psíquica e social dos seus servidores e, a outra, para a qualificação das relações de trabalho 

baseadas no respeito, participação e responsabilidade. As duas frentes contemplariam as 

necessidades sociais dos servidores para bem cumprir com as exigências organizacionais. E 

estas frentes não podem prescindir de um estudo aprofundado das particularidades existentes 

no trabalho realizado pela área-fim da Organização.  

Este estudo confirmou, também, que o Assistente Social tem habilidades e 

capacidades para mediações com situações complexas, contraditórias e que advém de 

questões de saúde, de família, de relações de trabalho e para trabalhar em equipe 

interdisciplinar, não só na área de Saúde, mas também na área de Recursos Humanos, na 

Gestão de Pessoas. 

Outra conclusão da pesquisa é a necessidade de se produzir mais teoria que contribua 

para fundamentar, refletir e sistematizar trabalhos profissionais como o descrito neste estudo. 
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O cientista político Boron (2001: 358) ao analisar a crise pela qual vem passando a teoria 

social destaca que se está diante de um “siécle antiteórico”. Ressalta o autor que, não é 

somente na cultura que há um mal-estar com as características ainda mais marcadas do 

diagnóstico que Sigmund Freud esboçara no início da década de trinta: “[...] no campo das 

ciências sociais também há um mal-estar na teoria e com a teoria”. Este é outro desafio 

colocado para os profissionais e para a Academia. 

Conclui-se que produzir conhecimento é uma tarefa difícil, assim como pensar, ser 

crítico, construir argumentos, reconstruir, criar e inovar. Talvez por isso, as práticas 

profissionais se repitam tanto, sem mudanças. Trata-se de um desafio a ser perseguido com 

método e ética. 

É importante registrar, também, o reconhecimento da necessidade de aprofundar-se o 

estudo teórico e a reflexão sobre a concepção de Serviço Social como trabalho e profissão; os 

estudos sobre o poder, pela interferência que este tem sobre o trabalho profissional; e, por fim, 

a necessidade de se fortalecer o trabalho em equipe interdisciplinar e o sentido do trabalho do 

servidor público. 

 

________________________ 
 
Post-Scriptum 

 

A análise efetuada sobre o Serviço Social no STF poderia parar no parágrafo anterior, 

mas faz-se necessário inserir este post-scriptum para relatar um fato não previsto no início da 

pesquisa: a extinção de Seção de Serviço Social e a sua unificação com as Seções de 

Assistência Psicológica, de Saúde Ocupacional e Perícias Médicas numa única Seção 

denominada de Saúde Funcional.  

Essa unificação faz parte de uma reorganização que foi iniciada no STF em 2005, 

envolvendo revisão da estrutura organizacional, da gestão de pessoas e dos seus processos de 

trabalho.  

Ainda que a fusão das seções tenha alterado parcialmente as atribuições dos 

Assistentes Sociais e parte das competências da Seção de Serviço Social foram absorvidas 

pela Seção de Saúde Funcional, a mudança provocará descontinuidade no desenvolvimento e 

crescimento da Seção de Serviço Social. Considerando os resultados desse estudo, esta 

reorganização leva a uma mudança de rumo inesperada que poderá trazer alterações na prática 
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profissional do Serviço Social e, talvez, causar uma dispersão do foco nas necessidades 

sociais dos servidores e na identidade da profissão no Supremo Tribunal Federal. 

Por outro lado, talvez, diante dessas mudanças, se consiga divulgar mais a 

contribuição da profissão de Serviço Social entre os Ministros e servidores, já que a Seção de 

Saúde Funcional se voltará prioritariamente para os servidores. Talvez, consiga-se realizar a 

Pesquisa do Perfil Social que vem sendo pensada desde 2002, para melhor conhecer as 

necessidades sociais dos servidores, avaliar os serviços que vinham sendo prestados pela 

Seção de Serviço Social e identificar demandas para embasar programas de promoção de 

saúde no trabalho. Outra oportunidade será a de fortalecer o trabalho interdisciplinar.  

Está fora do escopo desse estudo uma análise desta reestruturação. Um novo estudo 

deverá ser feito para investigar o processo e os resultados destes novos rumos. Trata-se de um 

novo tempo e com espaços diferentes para a continuidade do projeto ético-político e científico 

da profissão e para a história do Serviço Social na Suprema Corte.  
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APÊNDICE A: Roteiros de entrevistas 
 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA nº 01 
 

Entrevistado: Ministro  

 

Objetivo 

 

Conhecer as razões da implantação do Serviço Social no STF, as expectativas do 

Ministro e a correspondência, ou não, do trabalho realizado com suas expectativas. 

 

Quesitos 

 

1. Razões que o levaram a implantar o Serviço Social no STF nos anos 1989/1990. 

 

2. Concepção do Serviço Social para o Ministro e expectativa do trabalho a ser realizado. 

 

3. Correspondência ou não do trabalho realizado pelo Serviço Social com a expectativa 

do Ministro, durante a sua presidência. Aspectos correspondentes ou que poderiam ser 

diferentes. 

 

4. Mudanças percebidas na área de Saúde, onde ficou lotado o Serviço Social, e no STF 

como um todo, após a implantação do Serviço Social. 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA nº 02 
 

Entrevistados: Diretor de Secretaria do Tribunal e Chefia Imediata 

. 

Objetivo: 

 

1. Conhecer sua percepção do Serviço Social de modo geral, da particularidade do 

trabalho do assistente social no STF, em relação às demais áreas profissionais, bem 

como sua avaliação da serventia do Serviço Social na Instituição. 

 

Quesitos: 

 

• Concepção do Serviço Social. 

• Percepção inicial e atual do trabalho do assistente social no STF. 

• Balanço das mudanças (positivas ou negativas) na trajetória do Serviço Social na 

Instituição em termos de contribuição para: a área de saúde, os usuários e o STF de 

modo geral. 

• Percepção de diferenças entre o trabalho do assistente social e o dos demais 

profissionais. 

• Avaliação a respeito da serventia do Serviço Social na Instituição, com indicação de 

quem prioritariamente a profissão deve servir. 

• Avaliação do relacionamento dos assistentes sociais com a Instituição, as chefias 

(incluindo a imediata), os demais setores profissionais e os usuários. 

• Fornecimento de sugestões para o trabalho do assistente social no STF. 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA Nº 03 

 
Entrevistados: Assistentes Sociais do STF 
 
Objetivos: 
 

1. Conhecer o conteúdo e a forma de realização do Serviço Social no STF. 
 
2 Identificar na sua fala os elementos que caracterizam o Serviço Social como trabalho e 

como profissão no STF. 
 
3 Identificar na sua fala a quem o assistente social serve. 

 
4 Conhecer quais as mudanças que imprimiria na Seção de Serviço Social e quais seriam 

as principais demandas a serem trabalhadas. 
 
Quesitos: 
 
• Fundamentos teóricos e metodológicos que norteiam o Serviço Social no STF 
• Objetivos aos quais o serviço Social se propõe; as atribuições do assistente social; as 

competências da Seção Serviço Social na Instituição; as dificuldades e conquistas 
vivenciadas e as demandas de trabalho (institucionais e dos usuários) 

• Capacidade de propor à área de saúde e à Administração superior projetos que 
garantam direitos e atendam necessidades dos usuários. Possibilidade de 
implementação desses projetos. 

• Condições de autonomia para organizar e desenvolver o fazer profissional.  
• Status profissional do Serviço Social no STF: reconhecimento do trabalho por parte do 

usuário e da Instituição. 
• Situações em que, costumeiramente, o usuário e a Administração recorrem ao 

assistente social.  
• Situações em que o usuário e a Administração dão preferência ao atendimento do 

assistente social quando poderiam recebê-lo de outros setores profissionais. 
• Existência de “monopólio de tarefas” ou “monopólio legal e real de um conjunto de 

práticas” pelo assistente social no STF. 
• Comprometimento maior do Serviço Social no STF: com as necessidades implícitas e 

explícitas dos usuários ou com as demandas da organização? 
• Contribuição do Serviço Social para o alcance da finalidade pública da Instituição. 
• Condições e relações de trabalho do assistente social no STF. 
• Relação do assistente social com a racionalidade formal e legal da organização, sua 

finalidade jurídica e natureza pública. 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA Nº 04 
 
Entrevistados: usuários do Serviço Social no STF 

 

Objetivos: 

 

1. Conhecer o significado e o alcance do trabalho profissional do assistente social no 

STF para os usuários, tendo como referência suas demandas e necessidades. 

 

2. Quesitos 

 

• Ocorrência, ou não, de contribuição do Serviço Social para a melhoria de suas 

condições de trabalho, relações familiares ou sociais. Que tipo de melhorias?  

• Ocorrência, ou não, de satisfação pelo Serviço Social de suas demandas 

apresentadas. 

• Ocorrência, ou não, de mudança, ensejada pelo Serviço Social, na sua concepção 

de direitos e deveres de cidadania relacionada à finalidade da instituição em que 

trabalha.    

• Percepção do usuário do que seja o Serviço Social. 

• Razões que o levam a procurar o assistente social no STF, e não o psicólogo, o 

médico, o recursos humanos, ou sua chefia. 

 

3. Coleta de sugestões. 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA E/OU DE COLETA DE INFORMAÇÕES  NAS 
PUBLICAÇÕES DE INFORMANTES SELECIONADOS Nº 05 

 
Entrevistados: Assistentes sociais com produção teórica sobre o objeto da pesquisa 

 

Objetivos: 

 

1. Detectar a existência, ou não, de polarização na concepção da identidade do Serviço Social 
brasileiro, a partir do momento em que ele foi definido como trabalho em contraposição a sua 
tradicional identificação como profissão. 

 
2. Identificar os argumentos a favor e contra a identificação do Serviço Social ou como 
trabalho ou como profissão e procurar descobrir a existência de uma visão que o considere ao 
mesmo tempo trabalho e profissão, e com que fundamentos.  
 
3. Aferir de que forma esta discussão pode contribuir para a construção de um Serviço Social 
científico e crítico e o que se perde do ponto de vista teórico e prático ao se desconsiderar a 
sua identidade com o trabalho ou com a profissão. 

 
Quesitos: 

 
• Concepção de Serviço Social do entrevistado.  

 
• Percepção da existência de polaridade na identificação do Serviço Social brasileiro 

como profissão ou trabalho. 
 
• Argumentos a favor ou contra a identificação do Serviço Social como trabalho ou 

como profissão. 
 
• Possibilidade de consideração do Serviço Social como trabalho e como profissão 

ao mesmo tempo e fundamentos dessa consideração. Conhecimento de autores 
brasileiros ou estrangeiros que trabalhem com a concepção inter-relacionada de 
Serviço Social como trabalho e profissão. 

 
• Relação dessa discussão com a construção de um Serviço Social mais científico, 

crítico e articulado com a realidade atual. 
 

• O que se perde e o que se ganha do ponto de vista teórico e prático ao se 
desconsiderar o Serviço Social só como trabalho ou só como profissão, e como 
trabalho e profissão? 
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ANEXO A: Organograma do STF 
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ANEXO B: Organograma da Secretaria de Serviços Integrados de Saúde  
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ANEXO C: Competências da Seção de Serviço Social e Atribuições do Assistente 

Social do Supremo Tribunal Federal 

 

1. Competências da Seção de Serviço Social 

A seguir relacionam-se as competências da Seção que estavam em vigor no período da 

realização deste estudo. Elas são resultados de propostas realizadas pelos Assistentes Sociais 

desde 1993 e foram sendo atualizadas no decorrer dos anos de trabalho pelos profissionais 

que atuam na Seção. Observa-se que houve avanços em relação às competências designadas 

para a Seção de Assistência Social mencionadas anteriormente quando se descreve os 

primeiros tempos do Serviço Social no Tribunal.  

À Seção de Serviço Social compete: 

• planejar, propor, elaborar, coordenar e executar programas e projetos na área 

de Serviço Social; 

• desenvolver estudos e pesquisas referentes às necessidades e aos problemas 

que interferem no desempenho dos servidores, apresentando alternativas de 

soluções; 

• prestar consultoria nos problemas relacionados às relações de trabalho e 

desadaptação funcional, em sua área de atuação; 

• prestar atendimento e acompanhamento social aos servidores e dependentes 

nas situações profissionais, pessoais e familiares; 

• prestar acompanhamento social aos servidores em licença médica, por motivo 

de acidente de trabalho ou doença, em especial nas situações que exijam 

envolvimento da família e da chefia no tratamento, na reabilitação e na 

reintegração ao trabalho; 

• prestar apoio e orientação aos familiares dos ministros e servidores falecidos; 

• contribuir para o planejamento do espaço social, nas dependências do STF, e 

para a circulação das pessoas portadoras de necessidades especiais; 

• assessorar e contribuir com ações socioeducativas desenvolvidas pelo STF que 

visam à promoção da cidadania; 
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• realizar estudo socioeconômico com servidores e seus dependentes para fins de 

benefícios e serviços sociais; 

• informar e orientar os ministros, servidores ativos e inativos, dependentes e 

pensionistas sobre os benefícios e programas sociais do Tribunal; 

• analisar processos e elaborar pareceres técnicos ou similares na sua área de 

atuação; 

• desenvolver outras atividades típicas da Seção. 

 

2. Atribuições do Cargo Assistente Social 

 

 O profissional de Serviço Social ocupa cargo de Analista Judiciário Área de Apoio 

Especializado em Serviço Social. A descrição sumária do cargo que consta no documento da 

Secretaria de Recursos Humanos é: realizar atividades de nível superior, de natureza técnica, 

relacionadas ao planejamento, à coordenação, à supervisão e à execução de tarefas que 

envolvem o Serviço Social, entre outras atividades. 

Suas atribuições são: 

• planejar, propor, elaborar, coordenar e executar políticas, programas e projetos na área de 

Serviço Social, bem como campanhas de educação para a saúde integral; 

• desenvolver estudos e pesquisas referentes às necessidades, aos problemas que interferem 

no desempenho funcional dos servidores e viabilizar a implantação de alternativas de 

soluções; 

• prestar assistência nos problemas relacionados às relações de trabalho e nas situações de 

desadaptação funcional e de reabilitação funcional; 

• prestar atendimento e acompanhamento social, inclusive em casos de reabilitação e de 

reintegração ao trabalho; 

• prestar acompanhamento social aos servidores em licença médica, inclusive em casos de 

reabilitação e de reintegração ao trabalho; 

• contribuir para o planejamento do espaço social, nas dependências do STF, e para a 

circulação das pessoas portadoras de deficiência; 

• realizar estudos socioeconômicos com servidores e dependentes para fins de benefícios e 

serviços sociais; 
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• realizar atividades relacionadas ao planejamento, à execução e ao monitoramento de 

projetos, programas e planos de ação, bem como campanhas de educação para a saúde 

integral; 

• participar de atividades internas e externas relacionadas à prevenção das doenças e à 

promoção da saúde e do bem-estar; 

• analisar e instruir processos e elaborar pareceres e outros documentos de informações 

técnicas; 

• analisar, elaborar, atualizar e propor melhorias em normas e procedimentos pertinentes à 

área de atuação; 

• acompanhar e analisar sistematicamente a legislação relacionada à área de atuação; 

• utilizar equipamentos disponíveis, sistemas e recursos informatizados, na execução das 

atividades; 

• realizar outras atividades inerentes à área de atuação e/ou formação.  

 

Na descrição da complexidade das tarefas, consta que o cargo “ [...]é constituído em 

grande parte de tarefas de natureza complexa, existindo tarefas rotineiras dependendo da 

unidade onde se dá a lotação do cargo”. E como especificação do cargo são destacadas as 

seguintes exigências para atuação no STF: “[...] graduação em Serviço Social e registro no 

Conselho Regional da categoria”. Não é necessária experiência profissional. E entre 

responsabilidades exigidas do profissional, destacam-se: “[...] por pessoas, informações, 

documentos, materiais e equipamentos”.  
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ANEXO D: Folder da Seção de Serviço Social  

 

 


