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RESUMO 

 

Esse Trabalho Final de Curso (TFC) procura compreender um fenômeno contemporâneo que 

vem se naturalizando, ainda que distintamente, pelo mundo, advindo da transferência da 

responsabilidade do Poder Executivo em atender as necessidades sociais dos/as 

trabalhadores/as para o Poder Judiciário: a judicialização das expressões da questão social. 

Essas necessidades são expressões da questão social aqui compreendida como produto das 

relações sociais estabelecidas entre capital e trabalho, as quais demandam historicamente (em 

contextos e condições sociais particulares) respostas institucionais por parte do Estado, 

especialmente por meio das políticas sociais. Neste sentido, será analisado como, no âmbito 

brasileiro, por meio da adoção do ideário neoliberal, foi criado um cenário favorável para a 

instauração do referido fenômeno, com objetivo de analisar se ele surge como uma resposta 

conservadora do Estado às expressões da questão social. Para isso, realizou-se uma pesquisa 

bibliográfica sobre o tema e sobre os conteúdos nele envolvidos, como a questão social, 

direitos sociais, políticas sociais, neoliberalismo, conservadorismo, etc. Além disso, ao 

procurar refletir sobre o significado da judicialização, a pesquisa identificou com conclusão, o 

seguinte: esse fenômeno pode contribuir significativamente para uma ampliação das 

demandas postas ao Judiciário, de modo a abarrotá-lo e, consequentemente, levando o Poder 

Judiciário a se tornar um legitimador de desigualdade social. 

 

Palavras-chave: Judicilização. Questão Social. Direitos Sociais.



                                                            ABSTRAT 

 

This Final Course Work (TFC) seeks to understand a contemporary phenomenon that has 

been naturalizing, albeit distinctly, around the world, arising from the transfer of the State's 

responsibility to meet the social needs of workers to the Judiciary: judicialization expressions 

of the social question. These needs are expressions of the social issue understood here as a 

product of the social relations established between capital and labor, which historically 

demand (in particular social contexts and conditions) institutional responses by the State, 

especially through social policies. In this sense, it will be analyzed how, in the Brazilian 

context, through the adoption of the neoliberal ideals, a favorable scenario was created for the 

establishment of the aforementioned phenomenon, with the objective of analyzing whether it 

emerges as a conservative response by the state to the expressions social question. For this, a 

bibliographical research was carried out on the subject and on the contents involved in it, such 

as the social issue, social rights, social policies, neoliberalism, conservatism, etc. In addition, 

when seeking to reflect on the meaning of judicialization, the research concluded the 

following: this phenomenon can significantly contribute to an expansion of the demands 

placed on the Judiciary, in order to overwhelm it and, consequently, leading the Judiciary to 

become a legitimator of social inequality. 

 

Keywords: Judicialization. Social Issues. Social Rights. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Como uma estudante universitária de Serviço Social e, concomitantemente, de Direito, 

quando tomei a decisão de cursar as duas graduações, mesmo longe de decidir exatamente 

qual caminho profissional seguir realmente, certeza era a de que gostaria de ser uma 

profissional que tivesse agregado os saberes das duas áreas e pudesse da melhor forma aplicá-

los no meu dia a dia.  

 Esse pensamento me acompanhou durante ambas as graduações e também durante 

minha escolha de objeto desta monografia. Apesar de inicialmente ter escolhido outro objeto 

(alienação parental) que acabou por ser muito específico e inviável nas condições que a 

pandemia da covid-19 me oferecia, durante as leituras me deparei com um novo objeto, até 

então desconhecido por mim, a judicialização das expressões da questão social. Esse novo 

objeto apareceu na hora mais oportuna possível, envolvendo questões sobre as quais me 

interessei muito durante a graduação de Serviço Social, como a área sociojurídica em si, 

questão social, capitalismo, políticas sociais, garantia de direitos, etc. E para minha surpresa 

trata-se de um tema, academicamente não muito explorado pelos profissionais da área. 

 A judicialização das expressões da questão social é um fenômeno contemporâneo que 

se apresenta mundialmente, como uma consequência da transferência de responsabilidade do 

Poder Executivo para o Poder Judiciário no trato das expressões da questão social, levando a 

classe trabalhadora à busca por efetivação de seus direitos no Sistema Judiciário, quando 

negligenciados por governos neoliberais conservadores e, por consequência, legitimando a 

desigualdade social. 

 Para tanto, inicio as reflexões aqui contidas com uma análise histórica desse fenômeno 

no capítulo 1, partindo do surgimento da questão social após a instauração do sistema 

capitalista, que resultaram nas primeiras organizações políticas de classe pela reinvindicação 

por uma condição de vida melhor para classe trabalhadora, tanto no âmbito mundial quanto no 

brasileiro, trabalhando, sobretudo com o autor José Paulo Netto, entre outras referências.  

 Na segunda parte desse mesmo capítulo, trato da conquista de direitos e as primeiras 

iniciativas de criação de políticas sociais, traçando um panorama até o século XXI, apoiada 

nas obras de Elaine Behring e Ivanete Boschetti. No caso da sociedade brasileira, refleti sobre 

o processo em que a questão social passa a ser tratada como uma questão política, as lutas da 

classe trabalhadora para conquista de direitos sociais, o reconhecimento de direitos e o 

significado das políticas sociais. Por fim, analiso como o neoliberalismo afetou o trato 
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conferido pelo Estado frente às expressões da questão social com a “contrarreforma” dos anos 

de 1990, prejudicando a viabilização das conquistas trazidas com a Constituição Federal de 

1988 e desrespeitando o princípio da universalidade nela contido. 

 Assim, com reflexões teóricas construídas ao longo do capítulo 1, trago o tema central 

desta pesquisa no capítulo 2, entendendo o conceito de judicialização, seu significado, suas 

consequências e o motivo dos governos neoliberais que foram eleitos nos últimos anos, 

criarem um cenário perfeito para o aprofundamento deste fenômeno no país. Para construção 

teórica sobre a judicialização foi utilizada, entre outras, a obra da autora Beatriz Aguinsky, 

principal influência para escolha do tema desse trabalho.  

 Seguindo a discussão estabeleci uma análise com o objetivo de compreender se o 

fenômeno da judicialização das expressões da questão social tem sido o responsável pelo 

reforço da desigualdade social, de modo a legitimá-la pela via do atendimento individualizado 

das necessidades dos sujeitos, afetando o tempo que os processos judiciais levam para receber 

uma decisão final do juiz e afetam a garantia de direitos sociais da classe trabalhadora, com 

base na autora Mônica Santos Barison. 

 Finalizando o capítulo procuro refletir se é possível afirmar que a judicialização é uma 

resposta conservadora do Estado frente às expressões da questão social, consistindo numa 

forma contemporânea de negligenciar um problema antigo, contribuindo assim para um 

inchaço das demandas apresentadas ao Judiciário. 

 Após percorrer esse caminho, construo algumas reflexões finais procurando reafirmar 

que a judicialização como um fenômeno recente se intensifica a partir da permanência 

histórica da questão social como produto estrutural do capitalismo, ainda que suas expressões 

se alterem ao longo da história. Busco ainda sinalizar a relevância do tema para o Serviço 

Social, enfatizando a pouca produção bibliográfica sobre o tema, muito embora seja uma 

profissão profundamente implicada nos processos de realização dos direitos, sobretudo 

sociais, e nas formas arranjadas pelo Estado para o enfrentamento das sequelas da questão 

social. 
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1 QUESTÃO SOCIAL, DIREITOS E POLÍTICA SOCIAL 

 

 Para iniciarmos a reflexão sobre os impactos da judicialização das expressões da 

questão social nas últimas décadas no campo social do Brasil, se faz pertinente uma análise da 

construção histórica da questão social, conquista de direitos e os primeiros sinais de adoção de 

políticas públicas no plano mundial e brasileiro.  

 

1.1 Apontamentos sobre a questão social 

 

Acredita-se que a expressão questão social passou a ser usada nas primeiras décadas 

do século XIX. Ela surge a partir do fenômeno que tomou relevância na Europa Ocidental que 

enfrentava os primeiros resultados da onda de industrialização, este, chamado de pauperismo. 

A pauperização da classe trabalhadora veio como o efeito imediato à instauração do 

capitalismo no aspecto industrial. A desigualdade social que não era uma novidade, agora 

passa a ser acompanhada de uma grande polarização entre produção de riqueza e produção de 

pobreza, ao mesmo tempo (NETTO, 2001).  

Segundo Netto (2001), pela primeira vez era possível haver crescimento da pobreza na 

mesma direção que crescia a capacidade de produção de riquezas pela sociedade. Era claro 

como a pobreza estava ligada ao nível de desenvolvimento das forças produtivas (formadas 

por meios de trabalho, objetos de trabalho e o próprio trabalho), mesmo que aqueles que 

vendiam sua força de trabalho não tivessem condições econômicas de alcançar os bens por 

eles mesmos produzidos e serviços ofertados. 

Para descontento da classe burguesa, a classe trabalhadora assolada pelo pauperismo 

não ficou inerte e passou a tomar força a partir de organizações de classe, se tornando uma 

ameaça política ao desenvolvimento capitalista das instituições. A partir desse ponto que o 

pauperismo passou a ser visto como questão social e, a expressão deixa de ser abordada 

apenas por pensadores sociais e passa a ser usada também pelo conservadorismo (NETTO, 

2001).  

Sendo a questão social brevemente conceituada por Iamamoto (1998, p. 27), como: 

 
O conjunto das expressões das desigualdades da sociedade capitalista 

madura, que tem uma raiz comum: a produção social é cada vez mais 

coletiva, o trabalho torna-se mais amplamente social, enquanto a apropriação 

dos seus frutos mantém-se privada, monopolizada por parte da sociedade. 



10 

 

 
 

 

Portanto, fica claro que as condições de produção impostas pelo sistema capitalista, 

assim como suas relações sociais, trazem como resultado a questão social a partir da produção 

de riquezas e do pauperismo. Isso se expressa no cotidiano dos trabalhadores por meio de 

diversas formas de desigualdade, mas também por meio de luta política.  

Para Iamamoto (2012), as lutas sociais foram responsáveis por interromper o domínio 

privado sobre as relações capital/trabalho, fazendo com que a questão social emergisse para 

uma esfera pública e passando a exigir do Estado o reconhecimento de direitos e deveres 

destes cidadãos. 

A Revolução de 1848 no contexto de alguns países europeus foi crucial para a 

naturalização da questão social por parte da classe burguesa, já que neste momento prezavam 

pela ordem e manutenção da burguesia. Assim, a questão social começa a ser vista como 

consequência inevitável dos desdobramentos de uma sociedade moderna, podendo no máximo 

ser amenizada através de reformas (NETTO, 2001). 

 Assim, Netto (2001) esclarece que, seguindo um pensamento conservador a questão 

social é transformada em um objeto de ação moralizadora, ou seja, a forma de enfrentar as 

expressões da questão social é por meio de reformas que visem, acima de tudo, preservar a 

propriedade privada dos meios de produção. 

A tendência de naturalizar a questão social por parte da burguesia tinha intuito de 

adoção de um enfrentamento que girava em torno de programas focais ou por meio de 

violência e repressão (IAMAMOTO, 2012). 

 Isso significa dizer que a atuação da classe burguesa frente à questão social em nada 

tem a ver com problematizar a ordem econômico-social da época, tentando minimizá-la sem 

combater os fundamentos da sociedade burguesa. Entretanto, os efeitos da Revolução de 1848 

não se limitaram a isso, sendo esta revolução essencial para que pela primeira vez, nas 

condições próprias da consolidação do capitalismo, os primeiros trabalhadores entendessem 

que sem a eliminação da classe burguesa, não seria possível pôr fim à questão social 

(NETTO, 2001). 

Iamamoto (2012) reitera que ao analisar a questão social, em hipótese alguma se deve 

atribuir aos indivíduos a culpa pelas dificuldades que enfrentam. É impossível retirar de uma 

sociedade capitalista sua responsabilidade na reprodução de desigualdades sociais, isso seria 

negar a coletividade da questão social, reduzindo-a a um problema individual, como afirma o 

pensamento liberal e, também, o neoliberal, como veremos mais adiante. 
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 Essa linha de pensamento liberal de trazer a questão social para um âmbito privado faz 

com que os “problemas sociais” sejam considerados de responsabilidade dos indivíduos, 

retirando do Estado o dever de garantia de direitos sociais e, por consequência, não 

alcançando a universalidade de acesso. Assim, a partir do momento em que as expressões da 

questão social são enfrentadas de forma fragmentada, o Estado passa a atuar de forma que 

seja implantado um desmonte dos direitos sociais universais (IAMAMOTO, 2012).  

Num cenário mais contemporâneo, quando se analisa a questão social, a lógica 

financeira é responsável por gerar crises mundiais e, por consequência, recessão. A 

necessidade de garantir maior exploração da força de trabalho leva a terceirização no processo 

de produção e dos serviços e desemprego. Enquanto em outra ponta, a grande concorrência 

faz com que haja grande desenvolvimento tecnológico, transformando a produção de bens 

(IAMAMOTO, 2012). 

O pensamento liberal propagado pela ordem capitalista afirma que os gastos com 

serviços públicos universais e gratuitos, são responsáveis pelo alto gasto do orçamento do 

Estado, portanto, propõem a redução máxima dos mesmos. Para Iamamoto (2012), é nesta 

lógica de “sociedade de mercado” que é reforçado o individualismo, no qual cada um deve 

usar de seus meios para alavancar seus patamares econômicos. Assim, são reforçadas ideias 

conservadoras de que enquanto a sociedade é degradada dia após dia, é de responsabilidade 

dos mesmos agir com solidariedade com o outro, enquanto o Estado se isenta do seu dever.  

 Tendo como base o pensamento de Marx, afirma-se que diferentes estágios capitalistas 

produzem diferentes expressões da questão social, sendo estes dois fatores nunca passíveis de 

se dissociarem, pois, a questão social surge através do desenvolvimento do capitalismo. 

Apesar disso, quando se analisa a força de trabalho, pode-se pensar para além do capital, 

ainda é possível o alcance de riqueza social. Ou seja, numa luta pela supressão do capital, não 

significa dizer que a produção de riquezas não será mais viável como se a sociedade voltasse 

a viver em uma realidade de sociedades anteriores com baixo nível de desenvolvimento das 

forças produtivas (NETTO, 2001). 

 Por tudo isso, é necessário entender que a questão social, quando propagada tanto em 

expressões novas quanto tradicionais, deve ser analisada a partir de particularidades históricas 

e culturais. Assim, Netto (2001) relembra que, Marx nunca garantiu que o comunismo fosse 

substituir a ordem capitalista, além disso, é necessário ter em mente que na hipótese de 

derrota do capital, a questão social será suprimida, mas, a sociedade ainda continuará 
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enfrentando problemas de outros âmbitos na vida, podendo se encontrar inclusive 

vulnerabilizados.  

No contexto brasileiro, o tratamento da questão social encontra traços de clientelismo 

devido ao tratamento histórico que os trabalhadores receberam como beneficiados do Estado e 

não como cidadãos detentores de direitos sociais (IAMAMOTO, 2012). 

Na visão de Ianni (1989), a questão social passou a ser um elemento cotidiano na 

sociedade brasileira após o regime de trabalho escravo e, além disso, se tornou base essencial 

nas movimentações da sociedade.  O autor não nega a existência da exploração do trabalho, 

de lutas políticas, de desigualdades no período em que perdurou a escravidão no Brasil, 

porém, com o fim do regime escravocrata é que isso começa a ser levado a debate, juntamente 

com a emergência do trabalho livre e das lutas por melhores condições de vida e trabalho. 

Foi a partir desse contexto que governos e classes dominantes se viram obrigados a 

reconhecer a existência da questão social e a necessidade de mudanças a serem instauradas 

para amenizar as reinvindicações sociais, trazendo pela primeira vez a questão social como 

um problema de política (IANNI, 1989). 

Entretanto, mesmo com essa nova visão, mudanças moderadas nunca foram o 

suficiente para resolver a insatisfação social. Assim, mesmo nos anos 1930, marcados pelo 

populismo, muitas das expressões da questão social voltaram a ser problemas da polícia, 

atuando no intuito de licenciar e reprimir manifestações sociais (IANNI, 1989). 

Esse histórico herdado de décadas demonstra força ainda na década de 1980, no qual o 

desenvolvimento industrial crescia, enquanto a classe trabalhadora era assolada pela pobreza 

extrema. Isso se dá, pois, nas décadas que se antecederam, o país investiu amplamente em 

expansão e diversificação da economia brasileira, porém, a aquisição desse montante não foi 

distribuída igualmente, mantendo a maioria da população na pobreza (IANNI, 1989). 

Assim, Ianni (1989) analisa que na sociedade brasileira há um problema estrutural 

formado a partir da prosperidade do capital. Esse desenvolvimento do capital é responsável 

pelo nascimento de diversos movimentos de trabalhadores tanto na cidade como no campo, 

pois, estes passam a vivenciar no cotidiano a falta de emprego, exploração e pauperismo.  

Este problema é conceituado pelo autor como “dualidade social brasileira”, que 

demonstra que enquanto o país é capaz de alcançar níveis altos de modernização na produção 

e indústria, a população permanece em estado de ignorância. Para isso ele afirma que é 

necessário incorporar as grandes massas a níveis superiores de vida, para que através disso 
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seja possível cada vez mais erradicar a pobreza no país (IANNI, 1989). 

Para tanto, Ianni (1989) aponta que, não é correto afirmar que existem dois “Brasis”, 

pois, quando se olha para estruturas que tem como base a apropriação econômica do capital, é 

possível enxergar que grandes progressos econômicos estão ligados ao avanço da 

desigualdade social. 

 Portanto, é possível concluir que a ascensão do sistema capitalista foi o responsável, 

tanto em um aspecto mundial como nacional, por trazer as expressões da questão social à tona 

e fez com que esta se tornasse objeto de organizações de classe para busca de uma melhor 

condição de vida. 

 

1.2 Direitos e política social: significados e caminhos 

  

A naturalização da questão social por parte da burguesia, juntamente com a 

propagação do pensamento liberal, foram responsáveis por um Estado que preza pelo 

individualismo e por recorte de gastos sociais, para que assim seja possível que a mão 

invisível do mercado atue. Essa construção histórica reflete diretamente na garantia de direitos 

e na realização/configuração de políticas sociais, como veremos a seguir. 

 

1.2.1 Alguns marcos no plano mundial 

 

 Para compreendermos como se deram os primeiros sinais no sentido de aplicação de 

políticas sociais no mundo, precisamos antes analisar rapidamente a trajetória de conquista de 

direitos por parte dos cidadãos no âmbito mundial. 

 Os chamados direitos de primeira geração, civis e políticos, foram conquistados por 

volta do século XVIII, fundamentados na individualidade e liberdade do homem em relação 

ao Estado. Os direitos de segunda geração, no século XIX, direitos sociais, providos pelo 

Estado, exercidos pelo homem de forma individual e fundamentado na tentativa de 

enfrentamento da desigualdade social. E os direitos de terceira geração do século XX, 

chamados de “direito ao desenvolvimento, à paz, ao meio ambiente e à autodeterminação dos 

povos, são fundados na ideia de solidariedade” (COUTO, 2010, p. 35). 

 Há de se dar importante destaque para a Declaração Universal dos Direitos Humanos 

de 1948. Tendo como um dos intuitos principais, garantir a universalidade de direitos no 
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mundo e se tornando um marco importantíssimo para a humanidade, ainda que no sistema 

capitalista o reconhecimento de direitos não seja sinônimo de efetivação dos mesmos, por 

conta dos limites estruturais da sociedade (COUTO, 2010). 

 Isso demonstra a natureza contraditória na conquista dos Direitos Humanos, pois, se o 

sistema capitalista fosse passível de produzir igualdade social, não seria necessária 

instauração dessa Declaração Universal, que possui poder coercitivo frente os Estados e 

cidadãos, para que seja garantido o mínimo de igualdade social. 

Da mesma forma que somente numa sociedade desigual, como a capitalista, os direitos 

serão necessários, também assim, são as próprias desigualdades que colocarão a necessidade 

da existência de respostas a elas, a exemplo das políticas sociais. As políticas sociais são uma 

forma de concretização dos direitos sociais, esses, por sua vez, fazem parte dos direitos 

humanos.  

Já quando pensamos em política social, para Behring (2009) a política social é capaz 

de revelar a interação entre um conjunto de determinações políticas, econômicas e culturais, 

que resultaram da relação entre Estado e sociedade civil, num cenário de luta de classes, 

próprio do capitalismo em determinados períodos de seu desenvolvimento. 

 A origem das primeiras iniciativas no sentido de políticas sociais é de difícil 

determinação já que estas surgiram gradativamente com a ascensão do capitalismo a partir da 

Revolução Industrial no séc. XIX e das lutas de classes (BEHRING; BOSCHETTI, 2016). 

 Para Behring e Boschetti (2016), as sociedades pré-capitalistas assumiam algumas 

responsabilidades sociais com o intuito de garantir a ordem social e punir a vagabundagem, 

sem pensar necessariamente no enfrentamento da desigualdade, sendo caracterizadas por 

iniciativas assistenciais, caridade privada e ações filantrópicas.  

 A primeira a ganhar destaque foi a Nova Lei dos Pobres instituída em 1834, a partir do 

início da Revolução Industrial, com objetivo principal de liberar força de trabalho necessária 

ao mercado, no qual os pobres eram escolhidos e obrigados a trabalharem para justificar o 

recebimento da assistência. Estes escolhidos recebiam um “auxílio” restrito, baseado no dever 

moral e cristão, sem nenhuma ligação com o direito (BEHRING; BOSCHETTI, 2016). 

 Então, pode-se concluir que na ascensão da sociedade capitalista, o trabalho é 

considerado como atividade moral que dignifica o homem, o que, de certa forma e em 

contextos particulares marca presença ao longo do desenvolvimento e consolidação da 

referida sociedade. Entretanto, citando Marx, as autoras afirmam que o trabalho é uma 



15 

 

 
 

condição humana desenvolvida em contextos históricos, sendo uma atividade necessariamente 

social voltada para a produção de bens e serviços que satisfaçam necessidades (BEHRING; 

BOSCHETTI, 2016). 

 Marx (apud BEHRING; BOSCHETTI, 2016, p. 34) em, O capital, quando analisa a 

condição estrutural do trabalho afirma que a exploração da força de trabalho dava vida à  mais 

valia, juntamente, com a exploração de crianças, idosos e mulheres. Assim, na segunda 

metade do século XIX no contexto europeu (sobretudo na Inglaterra), as lutas de classes 

explodem expondo a questão social, por meio da luta dos trabalhadores, obrigando a 

burguesia e o Estado a reconhecerem a existência do problema e desenvolver uma resposta, 

mesmo que superficial, como vimos no item anterior. 

 Para lidar com a pressão política colocada pelos trabalhadores, a classe burguesa agia 

tanto com repressão quanto formulava legislações fabris que concediam garantias pontuais de 

auxílio. Portanto, pode-se dizer que essas lutas da classe trabalhadora por condições melhores 

de trabalho são as consequências iniciais advindas da questão social (BEHRING; 

BOSCHETTI, 2016), conforme procuramos compreender anteriormente. 

 A partir da metade do século XIX, o pensamento liberal predomina com seu princípio 

de livre mercado e trabalho como mercadoria. Pregando que o indivíduo que age a partir de 

uma perspectiva individual no sentido do interesse econômico, junto com a coletividade, 

alcançaria o bem-estar, sendo este, garantido pelo livre mercado (BEHRING; BOSCHETTI, 

2016).  

Na perspectiva do liberalismo, o Estado tem o dever de fornecer apenas a base legal 

para que o mercado possa atuar sozinho e ampliar os benefícios ao homem, o que se 

caracteriza por Estado mínimo. Este Estado mínimo, segundo Bobbio (apud BEHRING, 

2009, p. 5), constitui-se de apenas três funções principais: defender o país contra inimigos; 

proteção contra ofensas entre indivíduos e; provimento de obras públicas que não possam ser 

privatizadas. 

A partir disso, com base em Adam Smith (apud BEHRING, 2009, p. 5), a coesão 

social necessária na sociedade civil, nasceria a partir da atuação da suposta mão invisível do 

Estado e com contribuição do que ele chama de “cimento ético dos sentimentos morais 

individuais”, não questionando em nenhum momento a possibilidade de existência de 

contradição na acumulação de riqueza. 

 Nos seus primórdios, o liberalismo do século XIX pregava a necessidade de romper 
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com a aristocracia, tendo o Estado como absoluto. Entretanto, Behring e Boschetti (2016) 

afirmam que o ideário liberal se esgota quando o capital se torna hegemônico e a classe 

trabalhadora passa a se organizar para alcançar melhores condições de trabalho, tendo dois 

momentos de importante destaque. 

O primeiro sendo o movimento operário que obrigou a burguesia a reconhecer direitos 

de cidadania política e social, com ênfase na diminuição da jornada de trabalho, o que levou 

ao alcance de maior poder coletivo por parte dos trabalhadores, possibilitando a requisição de 

direitos sociais. E o segundo sendo o processo de monopolização do capital, já que cada vez 

mais o mercado é liderado por monopólios e a criação de novas empresas passa a exigir um 

grande volume de investimento e uma massa de força de trabalho apta a ser explorada e gerar 

lucro (BEHRING, 2009). 

 Nesse sentido, a intervenção do Estado na garantia de direitos sociais na perspectiva 

do capitalismo veio para garantir, por meio desses auxílios, o livre mercado e a acumulação 

capitalista e não legitimar direitos. Assim, pregavam que políticas sociais deveriam atuar 

como paliativo para aqueles que não têm condições de entrar no mercado de trabalho 

(crianças, idosos e deficientes), assegurando uma assistência mínima. Além disso, 

acreditavam que políticas sociais efetivas estimulariam o ócio, desestimulando o homem e 

gerando acomodação (BEHRING; BOSCHETTI, 2016), apontando para uma compreensão 

liberal da política social. 

 
Com o predomínio desses princípios ferozmente defendidos pelos liberais e 

assumidos pelo Estado capitalista, não é difícil compreender que a resposta 

dada a questão social no final do século XIX foi, sobretudo repressiva e 

incorporou algumas demandas da classe trabalhadora, transformando as 

reivindicações em leis que estabeleciam melhorias tímidas e parciais nas 

condições de vida dos trabalhadores, sem atingir, portanto, o cerne da 

questão social (BEHRING; BOSCHETTI, 2016, p. 63).  

 

 Ao fim do século XIX, a organização realizada pela classe trabalhadora foi 

essencial para que se realizasse uma mudança no Estado liberal, conseguindo alcançar os 

direitos políticos (direito ao voto, sindicalização, e criação de partidos), apesar de na época 

serem garantidos apenas para os proprietários. A generalização desses direitos foi muito 

importante para ampliação dos direitos sociais e para a mudança do papel do Estado 

(BEHRING; BOSCHETTI, 2016).  

O surgimento das políticas sociais foi de fato gradual, sendo um consenso entre os 

autores do tema que o final do século XIX em alguns países da Europa, foi marcado pelo 
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reconhecimento, por parte do Estado, da necessidade de formulação de respostas às 

expressões da questão social. Para Pierson (apud BEHRING; BOSCHETTI, 2016, p. 64) o 

que ajuda a demonstrar os primeiros indícios de políticas sociais são dois momentos. Sendo o 

primeiro, na Alemanha de 1883, com a criação de políticas sociais orientadas no sentido da 

segurança social, trazendo o reconhecimento da incapacidade de trabalhar de determinados 

indivíduos, portanto a noção de política social articulada ao trabalho, ou melhor, à ausência 

dele. E o segundo sendo a ampliação das políticas sociais referentes à cidadania, pois, a 

proteção social deixa de ser uma limitação e passa a ser recurso para exercício da cidadania, 

cabendo ter presente aqui o próprio acirramento da questão social e suas expressões no 

contexto europeu de então. 

 Portanto, os argumentos liberais enfraquecem quando a classe trabalhadora passa a 

ocupar espaços políticos e a burguesia se vê obrigada a reconhecer direitos de cidadania 

política e social, além do fator da acumulação e concentração de capital que foi se construindo 

(BEHRING; BOSCHETTI, 2016) e ampliando ao mesmo tempo, o pauperismo, como vimos 

antes. 

Para Behring (2009) há um grande divisor de águas que levou classes dominantes a 

enxergarem os limites do mercado, a Grande Depressão de 1929. Uma crise que se iniciou no 

sistema financeiro americano e atingiu o mundo todo, chegando a reduzir o comércio mundial 

a um terço. 

 
As políticas sociais se multiplicaram lentamente ao longo do período 

depressivo, que se estende de 1914 a 1939, e se generalizam no início do 

período de expansão após a Segunda Guerra Mundial, o qual teve como 

substrato a própria guerra e o fascismo, e segue até fins da década de 1960. 

Ou seja, na passagem do imperialismo clássico para o capitalismo tardio 

(BEHRING; BOSCHETTI, 2016, p. 69).  
 

O desemprego generalizado no contexto da depressão econômica levou a Keynes 

(apud BEHRING, 2009, p. 8), a entender que a mão invisível não necessariamente traz 

harmonia entre os interesses dos agentes econômicos e, por consequência, o bem-estar global. 

As escolhas de cada indivíduo frente à relação de produção e consumo podem resultar de 

situações de crise por insuficiência de demanda efetiva. 

Para Keynes, o Estado tem o papel de manter o equilíbrio econômico, a partir de uma 

política fiscal e de gastos, realizando investimentos em tempos de crise, garantindo o estímulo 

da economia. Além disso, em momentos favoráveis, o Estado deve manter a política tributária 
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alta, para utilização no pagamento de dívidas públicas e fundo de reserva (apud BEHRING, 

2009, p. 8). 

Esse período depressivo foi responsável por fazer a própria burguesia questionar o 

automatismo do mercado. Assim, o liberalismo clássico perde suas forças, juntamente, com a 

ascensão do pensamento keynesiano, que representava um novo ideal, sendo que ambos 

tinham em suas bases o mesmo objetivo, “a sustentação pública de um conjunto de medidas 

anticrise ou anticíclicas, tendo em vista amortecer as crises cíclicas de superprodução, 

superacumulação e subconsumo, ensejadas a partir da lógica do capital” (BEHRING; 

BOSCHETTI, 2016, p. 71). 

Durante a crise de 1929, as políticas sociais foram responsáveis por retirar a total 

confiança que a burguesia detinha na mão invisível do mercado, tomando forma com a 

chamada onda keynesiana, que propunha um conjunto de ações anticrise, o que tornou as 

políticas sociais apenas uma forma de minimizar um impacto devastador que a crise poderia 

causar (BEHRING, 2009). 

 Trazendo a ótica marxista para o tema, o aumento da taxa da mais-valia e a redução do 

valor das matérias primas, fizeram com que fosse inevitável o esgotamento da expansão 

capitalista por volta do fim dos anos de 1960 (BEHRING, 2009, p. 15). 

 
A política keynesiana de elevar a demanda efetiva, captando os capitais 

abundantes e improdutivos, a partir da ação do Estado, ao invés de evitar a 

crise, conseguiu apenas amortecê-la, durante um período, sustentando as 

taxas de lucros em alta, obtendo, com isso, algum controle sobre o ciclo do 

capital. 

 

 O Estado liberal na tentativa de realizar medidas anticrise, impulsionado pelo 

Keynesianismo, resolveu criar programas nacionais de seguridade, a fim de produzir uma 

distribuição horizontal de renda, através de uma poupança forçada (BEHRING, 2009). 

 Além disso, a criação do seguro-desemprego foi responsável por diminuir as possíveis 

consequências de uma crise de superprodução, a partir do momento não permite uma baixa 

tão brusca do consumo por parte do trabalhador desempregado (BEHRING, 2009). 

 Entretanto, Behring (2009) pontua que a estratégia estabelecida por Keynes encontra 

limites estruturais, pois, a busca incessante por grandes lucros, aumento da monopolização do 

capital e o início de uma nova crise atingiram seu máximo ao fim da década de 1960.   

 
As taxas de crescimento, a capacidade do Estado de exercer suas funções 

mediadoras civilizadoras cada vez mais amplas e a absorção das novas 
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gerações no mercado de trabalho, restrito já naquele momento pelas 

tecnologias poupadoras de mão-de-obra, não são as mesmas, contrariando 

expectativas de pleno emprego, base fundamental daquela experiência. As 

dívidas públicas e privadas cresceram perigosamente (BEHRING, 2009, p. 

10). 

 

 Foi assim que as elites político-econômicas começaram a responsabilizar, entre outros 

fatores, as políticas sociais pela crise e a não efetivação do seu ideal liberal. A autora pontua 

que a partir de 1973, as ideias neoliberais ganham força ao atribuírem a crise ao poder político 

excessivo dos sindicatos que, de acordo com as mesmas, causa a perda de lucro das empresas, 

a partir do momento em que lutam pelo alcance de melhores salários (BEHRING, 2009). 

 Essas teses que afirmavam a necessidade de um Estado forte, desobrigado de gastos 

sociais e regulamentações econômicas, poucos anos depois se tornaram programas de governo 

em muitos países (BEHRING, 2009), inclusive no Brasil, conforme buscamos refletir a 

seguir. 

 

1.2.2. Alguns marcos na sociedade brasileira 

 

 Com o intuito de analisar o cenário brasileiro quando se fala em judicialização das 

expressões da questão social, é necessário focarmos nas particularidades desta sociedade, 

como a conquista de direitos sociais se deu por meio de lutas sociais e a atuação do Estado 

frente à aplicação e criação de políticas sociais e por fim, as reformas impostas pelos 

governos fundamentadas em ideais neoliberais. 

 Segundo Behring e Boschetti (2016), para entender o surgimento das políticas sociais 

no Brasil é necessário entender a formação capitalista no país que contém particularidades e 

se diferencia diante de outros países e continentes. O processo de colonização serviu para 

acumulação de capital e o período imperial e da república ainda apresentavam um caráter 

totalmente dependente do mercado mundial, muito embora essa dependência seja um traço 

que marca o desenvolvimento econômico do Brasil, ainda hoje.  O momento que se 

apresentou como crucial para essa mudança de cenário veio a partir da troca do trabalho 

escravizado pelo trabalho livre, ou seja, assalariado, como comentado no item anterior. 

 Quando veio a Independência em 1822, apesar de haver uma ruptura com o passado, 

era claro o caráter conservador do Estado em querer uma ordem social. Nesse sentido, se 

apresentam os ideais liberais no país que permitem ver o “Estado como meio de internalizar 

os centros de decisão política e de institucionalizar o predomínio das elites nativas 
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dominantes” (BEHRING; BOSCHETTI, 2016, p. 73). 

 O liberalismo no início da jornada capitalista brasileira pode ter trazido resultados 

positivos, entretanto, essa perspectiva não acompanhou a modernidade própria do capitalismo, 

conforme efetivada em outros países. Assim, para Schwarz “a retórica liberal europeia entre 

os brasileiros é uma espécie de comédia ideológica, uma impropriedade, um escândalo no país 

do favor, do clientelismo e da escravidão” uma vez que o “Estado brasileiro nasceu sob o 

signo de forte ambiguidade entre um liberalismo formal como fundamento e o 

patrimonialismo como prática no sentido da garantia dos privilégios das classes dominantes” 

(apud BEHRING; BOSCHETTI, 2016, p. 74-75). 

 No setor urbano, até então novo, foi notável a crescente insatisfação com a situação 

que o país se encontrava, reiterada pelas críticas à escravidão. O lento avanço da urbanização 

colocou em evidência os problemas entre o poder político e social da aristocracia agrária e a 

modernização (BEHRING; BOSCHETTI, 2016). 

 A transição para o sistema capitalista, segundo Behring e Boschetti (2016), foi 

marcada pela intenção de impedir o crescimento numa perspectiva interna, assim, 

prevalecendo os interesses do agroexportador, portanto, externos à sociedade brasileira. Além 

disso, a insistência na utilização do trabalho escravo influenciou diretamente no início do 

trabalho livre, este que, no contexto brasileiro carregava moldes de prolongação do trabalho 

escravo. Essa herança escravocrata brasileira reflete até os dias atuais, principalmente, envolta 

pelo sistema capitalista, a população negra do país é historicamente a que mais sofre com a 

questão social, já que compõem grande parte da classe trabalhadora.   

 Portanto, é de clara percepção que a construção histórica brasileira não acompanha a 

mundial, especialmente de países com capitalismo central. A questão social, a manifestação 

do pauperismo e a dificuldade de inserção do trabalho livre só se tornou uma questão política 

no século XX, quando o país se depara com as primeiras lutas sociais e legislação que 

visavam direitos dos trabalhadores (BEHRING; BOSCHETTI, 2016). 

 Assim, os direitos sociais no Brasil são resultados da luta de classes, porém, ao mesmo 

tempo em que sua conquista representava a movimentação política da classe trabalhadora, 

também representava movimentação das classes dominantes no sentido de controle dos 

próprios trabalhadores, como pode se ver no período ditatorial de Vargas (BEHRING; 

BOSCHETTI, 2016). 

 Não é à toa que a questão sobre o reconhecimento de direitos em lei e a sua real 
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efetivação levanta tantos debates até os dias atuais. Além disso, é muito falado sobre a 

fragilidade dos direitos sociais, que se encontram sempre frente à instabilidade institucional e 

política, pois, as classes dominantes no Brasil nunca tiveram compromisso democrático com a 

população (BEHRING; BOSCHETTI, 2016). Eis aqui um traço fundamental da formação 

sócio-histórica brasileira: os profundos limites que nela encontra a democracia. 

 O século XX no Brasil foi marcado pela criação dos primeiros sindicatos, a partir do 

momento em que o direito de organização sindical é reconhecido, devido à influência do 

exterior dos movimentos anarquistas e socialistas trazida por trabalhadores imigrantes 

europeus que aqui chegaram. Seguido por diversos outros reconhecimentos de direitos sociais 

que, não necessariamente, eram postos em prática, como acontece até os dias atuais. Para 

tanto, Behring e Boschetti (2016), esclarecem que o liberalismo incorporado no Brasil não 

deixava espaço para os direitos sociais, estes, sendo incorporados apenas sob pressão da 

classe trabalhadora.  

Assim, para Perry Anderson (apud BEHRING, 2009, p. 11), nos governos neoliberais, 

enquanto acontecia o controle de inflação e retomadas das taxas de lucro, possíveis apenas 

pela alta do desemprego, não houve a reanimação do capitalismo, como era esperado. Muito 

pelo contrário, o aumento do desemprego gerou o aumento por demandas de proteção social, 

evidenciando o significado das políticas sociais como respostas necessárias à intensificação da 

questão social e suas expressões. 

 Behring (2009), a partir das palavras de Draibe, afirma que o neoliberalismo vem com 

grande crítica ao conjunto das políticas sociais, tendo como objetivo assistencializar as ações, 

cortando gastos sociais para o alcance efetivo do tão buscado equilíbrio financeiro. Essa 

atuação reforça um tipo de política social que soluciona apenas o que não pode ser 

solucionado pelo mercado, comunidade ou família, ou seja, a atuação do Estado só é 

defendida quando os indivíduos nada mais conseguem fazer. Além de ter como princípio a 

renda mínima, mas não alta o suficiente a ponto de desestimular o trabalho e como base a 

solidariedade vindas da sociedade civil. 

 No fim da década de 1990, na sociedade brasileira, apresenta-se o resultado deste 

programa de governo apresentado pelos neoliberais. Mostram-se claros, o aumento da 

pobreza, desigualdade social e desemprego; as taxas de crescimento econômico são baixas e o 

endividamento público só cresce; além de ser visível o esvaziamento das instituições 

democráticas (BEHRING, 2009). 
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 É neste ponto que Behring (2009) é precisa ao afirmar que, a lógica neoliberal fundada 

na livre concorrência poderia até se adequar pelos meados do século XVIII, com intuito de 

alavancar a modernidade, entretanto, no terceiro milênio essa lógica não é cabível a não ser 

que o objetivo seja alcançar o retrocesso do Estado e da sociedade civil. 

 Entendida a forma com que os ideais liberais e neoliberais determinam a função do 

Estado face às necessidades da sociedade e suas consequências, é possível entender o motivo 

desses “programas de governo” não conseguirem promover igualdade de condições à 

sociedade a qual foram instaurados.  

 Como resultados da aplicação dessa estratégia apareceram a crise fiscal e alta na 

inflação e, por consequência, a política social também acaba sendo atingida. Nesse contexto 

caótico, o desemprego já não é mais eventual e sim estrutural, o que mais uma vez coloca em 

questão a teoria Keynesianana, citada anteriormente (BEHRING, 2009). 

 O Estado mesmo detendo de uma parcela do valor socialmente criado como fundo 

público e controle dos elementos do processo produtivo perde, gradualmente, a efetividade da 

ação social, pois direciona este fundo público a demandas criadas pelo capital, como o 

emprego do referido fundo em iniciativas de privatização, por exemplo, de previdência social, 

fundos de pensão, entre outros (BEHRING, 2009). 

 Então fica claro, do ponto de vista de Behring (2009), que no contexto capitalista com 

princípios neoliberais, o desemprego estrutural produz a necessidade de aumento de 

programas sociais. Estes, que vão de encontro aos limites do mercado e em situação de crise 

econômica, são cortados na primeira oportunidade, assim, criando um ciclo infinito 

legitimador de acúmulo de riqueza e desigualdade social. 

 Foi no início dos anos de 1980 que o pensamento neoliberal ganhou força, afirmando a 

necessidade de um conjunto de reformas dos sistemas de proteção social públicos, 

caracterizadas pela privatização, e focalização das políticas sociais. Entretanto, por trás dessas 

reformas estava o objetivo de desmonte dos direitos sociais e o retorno das ações de caridade 

(PEREIRA; STEIN, 2010).  

 O discurso de focalização que era vendido realmente se apresentava mais atraente do 

que a universalização, pois não desperdiçaria recurso escasso, sendo aparentemente mais 

democrático. Mas as políticas focalizadas se mostravam problemáticas a partir do momento 

em que restringiam o papel do Estado e sua atuação na proteção social e pela aceitação da 

desigualdade social como um fenômeno natural (PEREIRA; STEIN, 2010). 
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 Esse discurso e forma de atuação do Estado, apesar de disfarçado, nunca poderiam ser 

chamados de veículos de inclusão social. Estes são responsáveis por “manter excluído o 

máximo possível de demandantes da proteção do Estado para aliviar as despesas 

governamentais com áreas consideradas improdutivas” (PEREIRA; STEIN, 2010, p. 116), 

criando assim, uma concepção de que políticas sociais são criadas como procedimentos 

paliativos e não como efetivas ações de mudança no âmbito social. 

 No Brasil, a década de 1990 foi marcada pelas reformas produzidas pelo Estado, 

impulsionadas pelo neoliberalismo, como citado acima. Tais reformas foram responsáveis 

pelas mudanças nas condições de vida e trabalho da classe trabalhadora, o que se desenvolveu 

por meio de um Estado social, o qual tinha objetivo principal de manter esta classe sob 

controle das classes dominantes (BEHRING; BOSCHETTI, 2016). 

 Importante destacar que alguns autores adotam o termo “contrarreforma”, pois, as 

mudanças que foram impostas pelo Estado não trouxeram nenhum avanço social ou 

democrático para o país, muito pelo contrário. Então o termo “reforma”, que se popularizou 

pelos movimentos operários socialistas com intuito revolucionário, foi utilizado apenas de 

forma pragmática pelos neoliberais, como se qualquer tipo de mudança pudesse ser chamada 

de reforma (BEHRING; BOSCHETTI, 2016). 

 Nesta década ocorreu o desmonte do Estado para reformulação nos moldes neoliberais 

da lógica capitalista, a consequência disso foi o avanço em determinados setores e a quase 

destruição de outros. 

 
Argumentava-se que o problema estaria localizado no Estado, e por isso 

seria necessário reforma-lo para novas requisições, corrigindo distorções e 

reduzindo custos, enquanto a política econômica corroía acelerando os meios 

de financiamento do Estado brasileiro através de uma inserção na ordem 

internacional que deixou o país à mercê dos especuladores no mercado 

financeiro, de forma que todo o esforço de redução de custos preconizado 

escoou pelo ralo do crescimento galopante das dívidas internas (BEHRING; 

BOSCHETTI, 2016, p. 152). 

 

 Na onda da privatização, ao contrário do prometido, houve grande entrega de 

patrimónios públicos ao capital estrangeiro conjuntamente com a não obrigatoriedade de 

compra de insumos brasileiros. Isso causou o desmonte de parte da indústria nacional, 

levando rios de dinheiro para o exterior, além de causar desemprego no país e desequilíbrio 

comercial (BEHRING; BOSCHETTI, 2016). 

 Outro grande ponto dessas reformas foi a regulamentação do Terceiro Setor, na qual, 
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foi estabelecida uma parceria entre o Estado, ONGs e Instituições Filantrópicas com intuito de 

implementação de políticas. O Estado social se misturou com o serviço voluntário e por 

consequência o caráter solidário nas políticas se instaurou, a partir de ações que visavam o 

“bem comum” da população (BEHRING; BOSCHETTI, 2016). 

 Os governos de neoliberais, como de Fernando Henrique Cardoso e Luís Inácio Lula 

da Silva, foram responsáveis, ainda que diferentemente, por não buscarem um debate sobre 

criação de políticas públicas. Eles atuaram por meio de reformas aprovadas pelo Congresso 

Nacional ou até mesmo por medidas provisórias. Essa escolha resultou em diversos cortes de 

recursos e corrupção por parte do Poder Legislativo, tornando vazio o discurso que defendia a 

reforma, já que suas ações colocavam em questão seu caráter democrático (BEHRING; 

BOSCHETTI, 2016). 

 As tão defendidas reformas não foram relevantes para aumentar a eficiência das 

políticas públicas, além de não respeitar o conceito constitucional de seguridade social 

preconizado na Constituição Federal de 1988 e num conjunto de legislações sociais, como a 

LOAS (Lei Orgânica da Assistência Social), entre outras. Isso aconteceu juntamente com o 

crescimento da pobreza, aumento da demanda no setor social e o aprofundamento da 

macroeconomia do Plano Real (BEHRING; BOSCHETTI, 2016). 

 Para Behring e Boschetti (2016), isso demonstra uma tendência de redução de direitos 

fundamentada na crise fiscal do Estado e da possibilidade de prevenção desse quadro, o que 

torna a política social em uma ação pontual aplicada apenas nos pontos mais graves advindos 

da crise. 

 Importante lembrar que no Brasil, é só a partir da Constituição Federal de 1988, em 

seu artigo 6º, que os Direitos Sociais
1
 passam a ser garantidos, criando uma perspectiva de 

efetiva proteção social. Mas apesar de ter sido um grande marco na política social do país, 

podemos ver que não foi capaz de garantir seu caráter universal.  

 
O princípio da universalidade da cobertura proposto não tem a pretensão de 

garantir direitos iguais a todos os cidadãos, mas assegura a política de saúde 

como direito universal, estabelece a assistência como direito aos que dela 

necessitarem (embora o benefício do salário mínimo para idoso e pessoa 

com deficiência seja associado à incapacidade para o trabalho), mas mantém 

a previdência submetida à lógica do seguro, visto que o acesso aos direitos é 

derivado de uma contribuição direta anterior. [...]. O caráter democrático e 

                                                           
1
 Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o 

lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados, na forma desta Constituição (BRASIL, 1988). 
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descentralizado da administração  deve garantir gestão compartilhada entre o 

governo, trabalhadores e prestadores de serviços, de modo que aqueles que 

financiam e usufruem os direitos (os cidadãos) devem participar das tomadas 

de decisão. Isso não significa, por outro lado que os trabalhadores e 

empregados devem administrar as instituições responsáveis pela seguridade 

social. Tal responsabilidade continua sob égide do Estado (BEHRING; 

BOSCHETTI, 2016, p. 157; 158). 

 

 Princípios como estes, acima citados, são essenciais para nortear as ações de 

seguridade social e tem o objetivo de alcançar a criação de uma rede de proteção ampliada. 

Porém, trata-se de um complexo desafio a aplicação destes princípios na realidade brasileira, 

já que há décadas enfrenta um Estado que não tem real intuito de efetivá-los (BEHRING; 

BOSCHETTI, 2016). 

 Os direitos conquistados na Constituição Federal de 1988 foram submetidos à lógica 

do ajuste fiscal, o que resultou em uma sociedade que encara uma discrepância entre a 

garantia de direitos na Lei e a realidade (BEHRING; BOSCHETTI, 2016), o que buscaremos 

compreender melhor na sequência de nossas reflexões. 

 Este período da década de 1990 foi marcado pela lenta melhoria de indicadores 

sociais, devido à pauperização das políticas sociais causada pelo Estado.  Para Soares (apud 

BEHRING; BOSCHETTI, 2016), o Estado foi responsável pelo que ele chamou de “estado de 

mal-estar”, no qual existia uma contenção nas primeiras iniciativas de seguridade social. Isso 

causou problemas ao acesso a bens de consumo e direitos sociais, fortalecida pela adoção de 

táticas assistencialistas de atuação. 

 Assim é possível verificar que a onda de privatização que atingiu o Brasil levou a uma 

dualidade entre os que podem e não podem pagar pelos serviços oferecidos, e sendo altamente 

favorável para um ambiente lucrativo para o capital. Nas políticas sociais públicas, a 

privatização foi responsável pelo movimento de focalização da aplicabilidade, tornando-as 

capaz de alcançar apenas aqueles que vivenciavam a extrema pobreza (BEHRING; 

BOSCHETTI, 2016). 

 É neste contexto criado pelas privatizações que o Terceiro Setor, citado anteriormente, 

ganhou força, muitas vezes substituindo as políticas públicas ao assumir um papel de agente 

“eficaz” no atendimento da população, desenhando o perfeito cenário de retrocesso social 

brasileiro. A contrarreforma que vinha acontecendo no país foi essencial para que a proposta 

constitucional ficasse estagnada, a partir de políticas que anuíam com controle democrático ou 

retirada de recursos por parte da política econômica, ações que carregam o caráter clientelista 
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tão conhecido na cultura brasileira (BEHRING; BOSCHETTI, 2016). 

 Esse cenário causa grande inquietação pública, principalmente nas metrópoles, 

desencadeada por revoltas vindas dos mais jovens componentes da classe trabalhadora. A 

resposta do Estado para esta movimentação variava entre a criminalização até renegociação 

dos direitos, mas sempre trazendo consigo um caráter repressivo (BEHRING; BOSCHETTI, 

2016). 

 O gasto com o social pelo Estado brasileiro foi praticamente insignificante, 

produzindo programas sociais focalizados e residuais, ao contrário do que se é 

constitucionalmente garantido. Behring e Boschetti (2016) afirmam que o grande 

investimento em políticas públicas sólidas e universais é fundamental para garantir 

necessidades básicas dos cidadãos, mesmo que não sejam capazes de reverter o quadro social 

que o país se encontra, já que num contexto capitalista, trata-se de um problema estrutural. 

 Mesmo olhando para o cenário mais atual do Brasil, os últimos governos foram 

responsáveis por alargar a distância entre ricos e pobres, através de políticas anticrise de 

caráter liberal que tem o intuito de consolidar o poder do capital, a partir da privatização de 

lucros. Significa dizer que os últimos governantes brasileiros atuaram recuperando as taxas de 

lucro e aumentando a desigualdade social (IAMAMMOTO, 2013). 

 Esses cenários de reformas na década de 1990 e estagnação de direitos garantidos na, 

então recente, Constituição Federal de 1988, pelo fortalecimento dos ideais neoliberais, 

criaram o cenário ideal para instauração do fenômeno da judicialização da questão social, 

como veremos a seguir. 
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2 O FENÔMENO DA JUDICIALIZAÇÃO DAS EXPRESSÕES DA QUESTÃO 

SOCIAL  

 

Na história da construção da política social no Brasil, como abordamos no capítulo 

anterior, a ampliação dos direitos sociais se deu através de lutas e conquistas por parte da 

classe trabalhadora pela busca de melhorias de condição de vida da mesma. 

 A partir do momento em que diversos direitos sociais são garantidos 

constitucionalmente, a movimentação da população se volta para a real efetivação desses 

direitos. Entretanto, ao se deparar com um Executivo limitado por acordos econômicos e 

políticos advindos da programática neoliberal adotada pelo Estado, é pelo Judiciário que os 

cidadãos encontram uma via para alcançar direitos básicos (ESTEVES, 2004). 

 Assim, o Poder Judiciário vem desempenhando o papel de dar efetividade aos direitos 

garantidos pela Constituição Federal, principalmente para classe trabalhadora, enquanto o 

Estado se isenta cada vez mais de seu papel.  

 Nesse contexto, surge um fenômeno no âmbito público, fundado na disputa de 

diferentes interesses sociais e no contexto do aprofundamento do neoliberalismo e suas 

consequências: a judicialização da questão social. Este fenômeno é conceituado como a ação 

do Poder Executivo de transferir para o Poder Judiciário a responsabilidade de enfrentar as 

sequelas da questão social no que diz respeito à efetivação de direitos humanos (AGUINSKY, 

2006).  

 Para Viana (apud AGUINSKY, 2006), após a adesão das ideias neoliberais o Estado 

foi deslegitimado como instituição de proteção social, a população enxerga no Poder 

Judiciário um meio de efetivação de seus direitos como cidadão. Esteves vai além ao dizer 

que, em grande parte das vezes é a atuação governamental advinda do Poder Executivo, 

fundada no neoliberalismo, a responsável pela não consolidação dos direitos sociais. 

 Quando se fala em efetivação de diretos sociais, é impossível não falar em políticas 

sociais, uma vez que é por meio da realização delas que tais direitos se concretizam. Mas falar 

de políticas sociais ultrapassa o aspecto dos três poderes que compõem o Estado, “pressupõe 

falar em sociedade civil organizada, em atores sociopolíticos, que, na condição de sujeitos 

históricos, buscam, através de um processo de luta, a construção de uma nova história, de uma 

nova sociedade, com justiça” (AGUINSKY, 2006, p. 22).  

Isso porque, como debatemos anteriormente, existe um abismo entre a garantia 
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constitucional de direitos pelo Estado e a real efetivação destes, mas ainda porque tanto os 

direitos sociais quanto as políticas sociais são frutos também da mobilização dos sujeitos 

sociais que, assim, expõem suas demandas e necessidades. A autora reconhece a importância 

do Poder Judiciário na garantia de direitos, tanto individuais quanto coletivos, porém, o que 

vem a ser discutido é o dever que o Estado detém em responder às demandas advindas da 

questão social através do Poder Legislativo e Executivo, essenciais para criação e aplicação 

de políticas públicas (AGUINSKY, 2006). 

Pensando o Poder Judiciário, ao mesmo tempo em que se comemoram as ações 

judiciais que tem o intuito de efetivação de direitos, se encara o esgotamento de capacidade de 

resposta do mesmo, por limitação do próprio Sistema Jurídico. Para tanto, a instituição, 

inevitavelmente, se torna desacreditada por parte da população, ao passo que legitima a 

desigualdade social (AGUINSKY, 2006). 

Assim, para Melo (apud AGUINSKY, 2006), a judicialização da questão social não se 

trata apenas de uma questão jurídica, mas, sobretudo econômica, política e social. A 

transferência da responsabilidade do Estado para o Poder Judiciário pode se mostrar eficaz 

quanto se analisa o aspecto de aplicação da lei, entretanto, é injusta perante aqueles que 

desconhecem seus direitos e não buscam o Sistema Judiciário, sem falar da dificuldade de 

acesso para reclamar seus direitos judicialmente. Por isso, trata-se de um processo que 

contribui mais para a ampliação da desigualdade social do que para seu enfrentamento. 

Na cena contemporânea brasileira existe uma dualidade entre a inovação do Judiciário 

na defesa de direitos sociais e o tradicional controle e punição, historicamente ligado com a 

reprodução da desigualdade social. Devido às mudanças impostas pelas reformas neoliberais e 

a ausência do Poder Executivo no cumprimento de seu papel, a busca pela efetivação de 

direitos sociais é direcionada para o Judiciário, já que nenhum recurso utilizado antes pelo 

cidadão encontrou sucesso (BARISON, 2015). 

Acontece que buscar o Poder Judiciário para solucionar estas questões é retomar 

mecanismos conservadores, estes que não levam em consideração conflitos de classes, 

passando a ser vistos como problemas individuais. O protagonismo do Judiciário revela não 

só a expectativa por respostas às manifestações da questão social, como também a expectativa 

de que “a Justiça represente a luta política pela garantia do acesso a determinadas políticas 

sociais” (BARISON, 2015, p. 115).  

Assim, fica claro como a judicialização das expressões da questão social é resultado 
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do sistema capitalista no tempo presente, evidenciada pela forma com que o Poder Executivo 

reduziu as ofertas de políticas sociais universais, desenhando um cenário de punição à classe 

trabalhadora (BARISON, 2015), sobretudo pela via do enfrentamento individualizado das 

variadas formas de expressão da questão social no cotidiano das classes. 

A ideologia neoliberal que passou a ser propagada no país levou cada vez mais ao 

descaso do Estado frente à garantia de direitos sociais, afetando diretamente as condições de 

vida da classe trabalhadora. Este cenário é perfeito para a instauração do fenômeno da 

judicialização das expressões da questão social, também conhecido por judicialização da 

política ou dos conflitos sociais e o fenômeno do ativismo judicial. Refletindo com autores 

sobre isso, Souza (2015, p. 3) destaca que: 

 
[...] a judicialização da política, ou seja, a assunção de um papel político 

ativo pelo Judiciário, tem implicações profundas, de indiscutível 

importância. No tocante ao ativismo judicial, Barroso relata que este 

fenômeno está atrelado à conduta do juiz, pois está relacionado à postura de 

intérprete, a um modo proativo e expansivo de interpretar a Constituição, 

potencializando o sentido e alcance de suas normas, tratando-se de um 

mecanismo para contornar o processo político majoritário quando for inerte, 

emperrado ou incapaz de produzir consenso. 

   

 Para Vianna (2008), a judicialização da política tem sua origem ligada não só à 

vontade do próprio legislador, mas também à demanda dos cidadãos pela busca da garantia de 

seus direitos sociais, sendo estes, negligenciados pelo Estado neoliberal. Isso porque a 

judicialização da política não se trata de uma onda de orientação de juízes pelo país e sim o 

resultado de uma sociedade capitalista do século XXI, na qual se insere a referida orientação, 

ou ainda, prática. 

 Os fenômenos citados acima demostram a clara transferência de responsabilidade do 

Poder Executivo ao Poder Judiciário, quanto à garantia de direitos para enfrentamento das 

expressões da questão social. 

 Quando se fala em judicialização das expressões da questão social é clara a associação 

com a precarização das políticas sociais que se intensificou nos anos de 1990 pela lógica 

neoliberal adotada pelo Estado brasileiro, sendo marcada pela adoção de programas sociais 

seletivos e sucateados, como abordado no capítulo anterior (AMORIM; BARISON; SILVA, 

2018). 

 Na medida em que o Poder Executivo e Poder Legislativo não cumprem seus 

objetivos, que são essenciais na formulação de instrumentos de viabilização de direitos, as 
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políticas sociais, podemos observar uma busca pelo Poder Judiciário (SOUZA, 2015). 

 Esse atendimento do Poder Judiciário a demandas coletivas que refletem o 

agravamento da questão social ocorre de forma individualizada, portanto, a garantia de 

direitos positivados contribui para desresponsabilização do Estado e para a efetivação de 

direitos que passam a ser individualmente reclamados e, quiçá, atendidos.   

 
A judicialização do país traz um enorme prejuízo à sociedade e 

enriquecimento da classe jurídica em face de conflitos infindáveis que 

poderiam ser resolvidos de outra forma. É óbvio que há o aspecto cultural, 

onde se confunde Judiciário com justiça, principalmente a conciliatória. O 

Executivo faz justiça quando emprega bem as verbas, o Legislativo faz 

justiça quando faz boas leis, o Ministério Público também faz justiça quando 

fiscaliza e não é omisso, a igreja faz justiça, a escola faz justiça (MELO 

apud SOUZA, 2015, p. 9)  

 

Essa retirada de responsabilidade do Poder Executivo demostra o conservadorismo 

que é adotado pelo Estado para lidar com as expressões da questão social, pois, ao repassar 

essa demanda para o Poder Judiciário, seguindo a lógica capitalista neoliberal, esta instituição 

atua essencialmente de forma coercitiva, no controle e punição da classe trabalhadora, “na 

perspectiva de manutenção da chamada ordem burguesa e da legitimação das suas relações de 

exploração e dominação” (AMORIM; BARISON; SILVA, 2018, p. 2). 

 
Nessa perspectiva de análise, o direito e o Poder Judiciário aparecem com 

essas funções de produzir a coerção e o consenso. No modo de produção 

capitalista, o direito estabeleceu a igualdade jurídica entre os que vendem a 

força de trabalho e aqueles que detêm os meios de produção, construindo a 

ideia da condição de igualdade entre um e outro. Entretanto, tal noção 

escamoteou, tornou invisível a relação de exploração a que o trabalhador é 

submetido por meio da mais-valia e da apropriação privada dos frutos do seu 

trabalho. O trabalhador não sabe o que produziu e nem o que entregou ao seu 

patrão (BARISON; GONÇALVES, 2016, p. 46). 

  

 As autoras ainda afirmam que, além do Estado reforçar o fetiche da igualdade jurídica, 

o atendimento fornecido pelo Poder Judiciário a essa demanda individualiza os sujeitos, o que 

faz com que estes percam a noção de coletividade e não se mobilizem como uma só classe na 

luta por seus direitos (BARISON; GONÇALVES, 2016).  

Ou seja, há uma despolitização da questão social pela intensificação da tendência de 

respostas individualizadas para necessidades individualmente apresentadas: o direito 

concedido como mérito de quem se mobilizou individualmente para acessá-lo. 

Portanto, se a Constituição de 1988 foi responsável por garantir direitos sociais e 
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determinar o papel do Poder Judiciário na defesa destes, o ideário neoliberal foi responsável 

por desorganizar a divisão dos Poderes, esvaziando o papel do Estado e afetando diretamente 

o trato das manifestações questão social, como, por meio da contrarreforma que afetou o gasto 

com o social (AMORIM; BARISON; SILVA, 2018).   

Sendo importante lembrar que o Poder Judiciário detém a função de interpretar e zelar 

pelo emprego das leis, mas faz parte de um Estado capitalista que o inaugurou a partir de 

interesses da burguesia e com objetivo de preservar a relação capital-trabalho, impondo 

normas sociais que garantissem o desenvolvimento capitalista em detrimento dos interesses e 

necessidades da classe trabalhadora (BARISON; GONÇALVES, 2016). 

Assim, compreende-se a procura da classe trabalhadora pelo Poder Judiciário, 

tratando-se de um contexto neoliberal, como uma saída para efetivação de seus direitos 

sociais constitucionalmente garantidos. Quando nenhuma outra via é capaz de trazer resultado 

a demanda apresentada pelo indivíduo, contrariando o princípio da universalidade de direitos, 

ele recorre ao Sistema Judiciário, evidenciando o fenômeno da judicialização das expressões 

da questão social (BARISON; GONÇALVES, 2016).  

 Para tanto, considerando que a judicialização das expressões da questão social é um 

fenômeno que vem se apresentando mundialmente, para alcançar os objetivos de análise deste 

trabalho é necessário analisarmos as particularidades político-sociais brasileiras, para entender 

se no nosso país a judicialização é um legitimador de desigualdade.   

 

2.1 Judicialização das expressões da questão social no Brasil do século XXI 

 

 Tendo em mente que um país capitalista como o Brasil que adota medidas baseadas no 

ideário neoliberal, principalmente a partir da década de 1990, focando no livre mercado e no 

corte de gastos públicos com o social, cria um cenário perfeito para a instauração do 

fenômeno da judicialização, vamos analisar brevemente como os últimos governos atuaram 

frente às expressões da questão social. 

 É inegável que o Brasil experimentou expressivos avanços no campo das políticas 

sociais no início dos anos 2000, quando se iniciava o Governo Lula, a partir da expansão de 

políticas sociais, ainda que pelo predomínio da política de assistência social. Expansão esta 

que nem de perto acabava com a desigualdade social imposta por um sistema capitalista, mas 

que levou a grande melhoria na vida da classe trabalhadora, retirando milhões de brasileiros 
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da pobreza e avanço do emprego formal (PASSOS; SILVEIRA; WALTENBERG, 2020).  

 Durante os seus dois mandatos, em um contexto de crescimento econômico do país, os 

Governos Lula passam a adotar uma agenda social aumentando os gastos sociais e a proteção 

trabalhista, via ampliação do emprego formal, portanto, com proteção social. Essa estratégia 

socioprotetiva adotada foi o pontapé inicial para a redução da vulnerabilidade socioeconômica 

da população: no ano de 2001, 41,3% da população encontrava-se abaixo da linha da pobreza 

em comparação com o ano de 2015 em que a taxa reduziu para 19,4% (PASSOS; SILVEIRA; 

WALTENBERG, 2020). 

 As melhorias nos indicadores sociais no Brasil tinham como personagens principais o 

Programa Bolsa Família (PBF), o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e a valorização 

do salário mínimo, provando que não só o avanço econômico é responsável pela melhor 

qualidade de vida da classe trabalhadora, mas, essencialmente, o investimento do governo em 

políticas sociais de distribuição de renda (PASSOS; SILVEIRA; WALTENBERG, 2020). 

  Entretanto, apesar de dados mostrarem que o gasto social do Estado em políticas 

sociais entre 2003 e 2015 cresceu de 12% para 18% do Produto Interno Bruto (PIB) – 

conforme consta no relatório abaixo citado – nota-se a prevalência de políticas sociais de 

distribuição de renda, marcadas pela ênfase nos programas de transferência de renda no 

campo da assistência social. Não se pode negar que as políticas sociais de distribuição de 

renda são fundamentais para a melhoria na qualidade de vida da classe trabalhadora, porém 

fica vago quando pensamos em uma atuação mais universal e menos imediatista, sendo 

deixada de lado uma adoção maior de políticas sociais de educação, saúde, habitação, etc. 

 
Vale lembrar que do mesmo modo que Lula nos primeiros anos de seu 

governo, Dilma iniciou seu mandato com medidas contracionistas e um 

robusto ajuste fiscal, buscando reduzir o nível de atividade e controlar as 

pressões inflacionárias, preparando mudanças na política monetária e 

cambial (PASSOS; SILVEIRA; WALTENBERG, 2020, p. 15). 

 

 Podemos analisar então que as melhorias alcançadas pelos governos centro-esquerda 

pelo país no âmbito social foram expressivas, mas, limitadas no que diz respeito ao alcance e 

qualidade da atuação das políticas sociais, desconsiderando princípios constitucionais como a 

universalidade, assim é que se abrem precedentes para a população procurar outros meios de 

efetivação de seus direitos sociais, como o Poder Judiciário, ação que categorizamos como 

fenômeno da judicialização da questão social. 

 Não é à toa que nas tão conhecidas manifestações de 2013, dentre diversas outras 
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reivindicações, a população foi às ruas em busca de melhorias na educação, saúde e transporte 

para o alcance de mudanças na qualidade de vida da classe trabalhadora. Ao mesmo tempo, 

nessa toada evidenciou-se a presença de forças conservadoras que se apresentavam nas 

manifestações contra o governo da época e o Partido dos Trabalhadores, defendendo uma 

ideologia voltada para extrema-direita. A essas insatisfações distintas somaram-se os 

primeiros sinais de enfraquecimento da economia, o que foi essencial para a perda de 

confiança da população nos governos centro-esquerda e trouxeram consequências graves para 

o país nos anos seguintes, como eleição de um governo de extrema-direita e reforço do 

conservadorismo, que refletiram diretamente no trato das políticas sociais (PASSOS; 

SILVEIRA; WALTENBERG, 2020).  

 Analisando mudanças que se apresentaram nos anos que se seguiram como a Emenda 

Constitucional (EC) nº 95 que congelou o teto de gastos sociais, a Reforma Trabalhista e a 

Reforma Previdenciária, em resumo, se dirigem à redução do papel do Estado frente às 

demandas sociais e trabalhistas, atingindo diretamente a vida da classe trabalhadora 

(PASSOS; SILVEIRA; WALTENBERG, 2020). No ano de 2015 a renda média das famílias 

brasileiras caiu 3,3%, podendo ser destacado que os 50% mais pobres cresceram 

economicamente menos que a parte mais rica da população, demonstrando que a concentração 

de renda voltava a piorar expressivamente pela primeira vez na década (BARBOSA; SOUZA, 

SOARES, 2020). 

 Tendo que ser levado em consideração que as expressões da questão social podem ter 

acarretado o ajuizamento de 29.351.145 novas ações judiciais no ano de 2016 no país, 

contabilizando um aumento de 5,6% em relação ao ano anterior, além de acumularem 

79.662.896 ações pendentes (ALVES et all, 2017). Para tanto, quantos desses casos poderiam 

ser solucionados através de uma atuação mais ativa do Estado? Quantos cidadãos não teriam 

seus direitos sociais negligenciados à mercê de uma decisão judicial? 

Analisando dados publicizados pelo site Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 

acessados em agosto de 2021, podemos observar as consequências do fenômeno da 

judicialização no Sistema Judiciário do país entre os anos de 2014 e 2020. Na área criminal, 

constatou-se um aumento de 4.871.082 casos, para 6.208.920 novos casos no ano e na área da 

previdenciária de 2.617.138 para 3.523.863 novos casos (CNJ, 2020).   

Além da área do direito à saúde que já vinha demonstrando crescimento nos últimos 

anos e que com a pandemia de Covid-19 registrou um crescimento de 48.898 novos casos no 
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ano de 2019 para 273.338 novos casos em 2020 (CNJ, 2020), demonstrando que a busca pela 

legitimação dos direitos por parte do cidadão e o fenômeno da judicialização da saúde, é 

apenas mais uma manifestação daquilo que compõe o fenômeno da judicialização das 

expressões da questão social como um todo.  

Com essas mudanças que afetam o mercado de trabalho e uma economia em crise que 

aumenta os níveis de desemprego, acarretando em novas 2,4 milhões de pessoas em situação 

de pobreza, juntamente, com o governo de extrema-direita de Jair Bolsonaro, o país veio 

vivenciando um corte gigantesco em áreas da saúde, ciência e assistência social em plena 

Pandemia de Covid-19 (PASSOS; SILVEIRA; WALTENBERG, 2020).  

Nessas circunstâncias de negligência que a classe trabalhadora se encontra submetida 

por governos neoliberais, é impossível que o fenômeno da judicialização das expressões da 

questão social não se torne mais intenso a cada ano a partir do momento em que o cidadão 

não possui outro meio de efetivação de direitos sociais se não a recorrência ao Sistema 

Judiciário, fazendo com que o Poder Judiciário se torne um legitimador de desigualdade a 

partir do momento que não tem competência nem capacidade estrutural para atender 

demandas sociais que o Estado insiste em ignorar.  

 

2.2 A judicialização como resposta conservadora do Estado às expressões da questão 

social 

 

 Analisando a construção teórica feita até este ponto é possível entender o fenômeno da 

judicialização como uma resposta conservadora do Estado neoliberal brasileiro frente às 

expressões da questão social, como veremos a seguir.  

 A autora Barroco (2015, p. 624) discorre sobre o conservadorismo e sua modificação 

para apreender o significado e a função que ele exerce no contexto contemporâneo, sobretudo 

do capitalismo brasileiro: 

 
Para enfrentar ideologicamente as tensões sociais decorrentes da ofensiva 

neoliberal, no contexto de crise mundial do capitalismo dos anos 1970, o 

conservadorismo se reatualizou, incorporando princípios econômicos do 

neoliberalismo, sem abrir mão do ideário e do seu modo específico de 

compreender a realidade. O neoconservadorismo apresenta-se, então, como 

forma dominante de apologia conservadora da ordem capitalista combatendo 

o Estado Social e os direitos sociais, almejando uma sociedade sem 

restrições ao mercado, reservando ao Estado a função coercitiva de reprimir 

violentamente todas as formas de contestação à ordem social e aos costumes 
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tradicionais. 

 

  

Portanto, como observado no capítulo anterior, no Brasil a partir de 1990, o ideário 

neoliberal foi completamente fortalecido, abraçado pela crise capitalista e aumento dos 

índices de pobreza e desigualdade social. Logo, a ideologia neoconservadora tornou-se ainda 

mais visível em um país que já foi construído em raízes extremamente conservadoras e 

autoritárias (BARROCO, 2015). 

É nesse contexto que a ideia do individualismo defendido pelos neoliberais passa a ser 

destaque. Quando pensamos no trato das expressões da questão social pelo Estado pela via da 

judicialização, volta-se para o âmbito privado, no qual o individualismo reina e cada cidadão 

deve ir atrás da efetivação de seus direitos sozinho, enquanto aqueles que se encontram na 

linha mais pobre da sociedade serão ajudados por meio de ações de caridade, expandindo o 

terceiro setor (BONFIM, 2010).  

Ou seja, a judicialização das expressões da questão social contribui mesmo para o 

reforço da desigualdade, uma vez que, considerada em sua heterogeneidade, a classe 

trabalhadora é formada por sujeitos que possuem condições desiguais para a própria 

reclamação individual dos direitos. 

Isso se dá pela lógica neoliberal que trata as expressões da questão social como 

responsabilidade dos próprios indivíduos passíveis de resoluções superficiais, moralizando as 

necessidades que brotam da estrutura desigual dessa sociedade. Assim, retomando a ideia de 

que se o cidadão se esforçasse no seu desenvolvimento pessoal e econômico, a sociedade 

como um todo entraria em harmonia social, sem a necessidade de interferência do Estado, 

como apontamos anteriormente (BONFIM, 2010). 

No cenário de crise que se instaurou a partir dos anos 1990, como respostas as 

demandas sociais trazidas pelo neoliberalismo e, principalmente, como forma de controle 

social, o Estado passa a promover programas sociais que atuam de forma apenas 

compensatória, além da repressão armada, mostrando seu grande traço conservador no trato 

da questão social (BARROCO, 2015). 

  Ou seja, o caráter conservador do Estado brasileiro nas últimas décadas se mostra 

responsável também pelo movimento da sociedade de buscar o Sistema Judiciário para 

alcançar seus direitos, gerando um aumento absurdo no ajuizamento de ações e instaurando o 

fenômeno da judicialização das expressões da questão social. Isso a partir do momento em 

que o Poder Executivo opta por ignorar a possibilidade de aplicação de políticas públicas 
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sociais no trato de diferentes demandas da população, para atuar de forma negligente e 

repressiva, como por exemplo, no trato da violência urbana. Não é à toa que os números de 

homicídios no Brasil a cada ano demonstram aumento e o encarceramento tornou-se uma 

questão fora de controle e totalmente desumana. 

 
Assim, o Brasil não tem guerras civis oficialmente declaradas. No entanto, 

segundo Brito, Villar e Blank, as mortes em massa por homicídio 

ultrapassam, em termos de média anual, o somatório de mortes dos doze 

maiores conflitos armados do mundo. Entre 2004 e 2007, os doze maiores 

conflitos mundiais foram responsáveis por 169.574 mortes, enquanto, o 

Brasil produziu 192.804 vítimas, aproximando-se da totalidade das mortes 

provocadas pelos 62 conflitos mundiais, que é de 208.349 (BARROCO, 

2015, p. 628). 

  

 Isso demonstra que muitas das expressões da questão social voltaram a ser tratadas 

como caso de polícia, apesar dos diversos direitos humanos e sociais garantidos na 

Constituição Federal de 1988, criando uma guerra declarada, com o alvo sendo claramente a 

parcela mais flagelada da população, a classe trabalhadora (BARROCO, 2015) mais 

empobrecida. 

 Sem falar que a atuação neoconservadora do Estado é reflexo também da composição 

do Congresso Nacional, que conta com deputados, hoje, em sua maioria apoiadores do 

conservadorismo. Para tanto, o controle social imposto, traz como resultado o agravamento do 

processo de produção capitalista, favorecendo os tão conhecidos donos dos meios de 

produção, os diversos empresários milionários espelhados pelo país (BARROCO, 2015). 

 
O neoconservadorismo busca a legitimação pela repressão dos trabalhadores 

ou pela criminalização dos movimentos sociais, da pobreza e da 

militarização da vida cotidiana. Essas formas de repressão implicam 

violência contra o outro, e todas as medidas moralmente, em diferentes 

graus, na medida em que se objetiva a negação do outro: quando o outro é 

discriminado lhe é negado o direito de existir como tal ou de existir com as 

suas diferenças (BARROCO, 2011, p. 209).  

 

 Assim, a cultura do conservadorismo juntamente com a ampliação e aprofundamento 

do neoliberalismo no Brasil, foi de encontro com direitos e princípios constitucionais recém-

conquistados e passou a negligenciar a atuação  do Estado frente às necessidades e demandas 

da classe trabalhadora, não negando totalmente seus direitos, mas limitando-os de tal forma 

que as mudanças nos quadros sociais foram minúsculas em comparação ao crescimento 

econômico do país, controlando socialmente a população. 

 Para tanto, a classe trabalhadora que detém seus direitos garantidos na Constituição 
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Federal busca, quando possível, o Poder Judiciário para efetivação destes, já que não encontra 

outros meios possíveis, superlotando o Sistema Judiciário brasileiro. Demostrando que o trato 

conservador do Estado frente às expressões da questão social aparece também no fenômeno 

da judicialização e acaba por legitimando a desigualdade social, impossibilitando a ampla 

efetivação da cidadania. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A partir de uma discussão sobre a questão social, suas expressões, os direitos e as 

políticas sociais em contextos históricos particulares, pudemos analisar que o fenômeno da 

judicialização das expressões da questão social surge no Brasil em meio a disputas sociais e 

ascensão da ideologia neoliberal, a partir da defesa de cortes de gastos sociais por parte do 

Estado no atendimento das necessidades sociais e de sobrevivência dos trabalhadores e da 

naturalização da desigualdade social.  

 Apesar de ser considerado um fenômeno contemporâneo no Brasil, é importante 

destacar que o objeto da judicialização não é novo, tendo sua fundamentação por volta do 

século XIX quando ocorre à instauração do sistema capitalista na Europa, e pela grande 

produção de riqueza e crescimento da desigualdade social, passou-se a vivenciar o 

pauperismo. Pauperismo este que passou a constituir a “questão social” – ao lado da produção 

simultânea de riqueza social privadamente apropriada –, a partir do momento em que a classe 

trabalhadora começa a se organizar por reinvindicações sociais e se torna uma ameaça política 

para a burguesia.   

Nesse contexto, a Revolução de 1848 no contexto europeu explicitou a natureza 

política da questão social e foi responsável pela sua naturalização, sendo tratada pelo Estado 

por meio de programas focais, que eram suficientes para amenizar a movimentação da classe 

trabalhadora. Além disso, vinha em uma crescente a ideologia liberal, que apontava problemas 

sociais como individuais, demonstrando sinais de conservadorismo do Estado no tratamento 

da questão social já naquele contexto histórico.  

 No Brasil, a questão social se põe após a abolição do regime de trabalho escravo e a 

ascensão do trabalho livre. A classe trabalhadora passa a se movimentar politicamente 

exigindo melhorias de condição de vida, o que leva o Estado a reconhecer alguns direitos, 

visando à proteção da propriedade privada e dos meios de produção.  Apesar de alguns 

avanços em relação à conquista de direitos, ainda em 1980, é possível ver que os índices de 

pobreza são extremos e só aumentam.   

 Quando pensamos na conquista de direitos e aplicação de políticas sociais, pudemos 

observar que graças ao capitalismo tardio no Brasil e a demora no abandono do trabalho 

escravo, a questão social se torna uma questão política apenas no século XX.  Os direitos 

sociais vieram como resultado da luta de classes, seguida pela conquista da sindicalização dos 

trabalhadores. Entretanto, o ideário neoliberal na década de 1990 era responsável pelo 
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aumento das taxas de lucro, ao mesmo tempo em que se ampliava o desemprego e maior 

necessidade de proteção social. Ideário este que afirmava que o rombo no orçamento público 

era resultado do gasto com o social, para tanto, defendiam o corte destes para o equilíbrio do 

mercado.  

 Por consequência do fortalecimento neoliberal, o Brasil de 1990 passou por reformas 

profundas no âmbito das políticas sociais. A “contrarreforma” (BEHRING, 2009) reduziu ao 

mínimo o orçamento das políticas sociais, privatizou diversos setores e regulamentou o 

Terceiro Setor, o que afetou diretamente as condições de vida da classe trabalhadora, com 

objetivo central de mantê-los sob controle das classes dominantes. 

 Levando em consideração que os direitos sociais só foram garantidos com a 

promulgação da Constituição Federal de 1988, a reforma estabelecida pelo Estado além de 

limitar a efetivação das políticas sociais, tornando-as focalizadas, também estagnou a recente 

proposta social da nova Constituição.  Com uma nova Constituição Federal que ampliava o 

campo dos direitos sociais, parte do foco da classe trabalhadora passa a ser a efetivação 

destes. Entretanto, quando essa classe se depara com a negligência por parte do Estado em 

cumprir sua função por meio do Poder Executivo, busca outra via possível, sendo o Poder 

Judiciário pelo ajuizamento de diversas Ações. 

 Assim, chegamos ao objeto dessa pesquisa, podendo perceber que a judicialização das 

expressões da questão social surge através da transferência da responsabilidade do Estado 

para o Poder Judiciário, ignorando a função do Poder Executivo e Legislativo na criação e 

aplicação de políticas sociais e, portanto, de concretização efetiva dos direitos sociais.  

 Não se trata de discutir a legitimidade do Poder Judiciário em agir na garantia de 

direitos constitucionais, mas sim de enxergar as consequências desse tipo de tratamento que o 

Estado oferece às expressões da questão social, utilizando da judicialização. Isso, pois, devem 

ser levados em consideração alguns pontos: a não efetivação de direitos daqueles que 

encontram dificuldades ou não procuram o Judiciário para efetivação de seus direitos; aqueles 

que passam muito tempo à mercê de uma decisão judicial enquanto seu direito é ignorado 

pelo Estado e; a necessidade de procura do Sistema Judiciário para garantia de direitos 

desrespeita o princípio da universalidade pregado na Constituição Federal. 

 Esse tipo de tratamento que o Estado aplica frente às expressões da questão social, 

baseando-se em uma lógica neoliberal, demonstra o reforço de princípios conservadores. Isso 

se justifica pela preferência por programas sociais, atuando de forma focalizada e seletiva, o 
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que não responde de forma relevante às expressões da questão social e por consequência, 

aumenta a busca pelo Judiciário na efetivação de direitos, agravando o fenômeno da 

judicialização.   

 Esse agravamento do fenômeno da judicialização das expressões questão social se 

mostra presente nos últimos anos, mesmo em governos que adotaram medidas referentes às 

políticas sociais. As políticas de transferência de renda que se iniciam nos anos 2000 

mostraram melhorias relevantes, mas, ainda se mostravam limitadas no alcance e qualidade na 

efetivação dos direitos sociais, desconsiderando a universalidade novamente, além do 

insuficiente investimento em campos como saúde e educação. 

 Pudemos observar que no Brasil mais recente, quando a economia enfraquece em 

2013, passamos por reformas trabalhistas e previdenciárias, mostrando que os direitos dos 

trabalhadores são os primeiros a ser atingidos. Para tanto, o cenário volta a se agravar com o 

aumento dos índices de pobreza e concentração de renda e as políticas sociais cada vez mais 

sucateadas, montando o cenário perfeito para o que viemos abordando até agora, o 

aprofundamento da judicialização e a legitimação da desigualdade social por parte do Poder 

Judiciário.  

 Além disso, analisando a judicialização das expressões da questão social mais 

profundamente, como foi historicamente construída, pudemos concluir que esse fenômeno 

surge como resposta conservadora do Estado no trato das sequelas da questão social. Isso se 

dá, pois, o investimento em políticas sociais vai contra a ideologia neoliberal, que anda 

juntamente com o conservadorismo. Governos neoliberais conservadores entendem aquelas 

sequelas, coletivamente produzidas, como problemas individuais e que podem ser tratadas em 

sua maioria por atuações de caridade da população e pelo Terceiro Setor, ou seja, pelo âmbito 

privado, assim só a linha da extrema pobreza é atendida de forma superficial pelos programas 

sociais que o Estado adota.  

 Assim, finalizando essa pesquisa entendemos que a judicialização das expressões da 

questão social se trata de um fenômeno contemporâneo, que coloca pressão no Poder 

Judiciário para responder de alguma forma à demanda pela efetivação de direitos sociais, 

podendo ser um dos responsáveis pela superlotação do Sistema Judiciário e legitimando a 

desigualdade social, por uma desresponsabilização do Poder Executivo. Entretendo, mesmo 

com consequências extremas para a classe trabalhadora, ainda se passa como um assunto não 

muito tratado pelo Serviço Social, mesmo para aqueles que atuam no Judiciário. Para tanto, o 
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aprofundamento acadêmico no assunto se faz necessário, para que profissionais da área 

estejam mais aptos para agir criticamente no âmbito das respostas que o Estado está aplicando 

no trato das expressões da questão social. 
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