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APRESENTAÇÃO

A obra que você tem em mãos agora é uma composição de 
capítulos de assistentes sociais e psicólogas/os que participaram, 
em 2020, do IV Prêmio Serviço Social e Psicologia no Judiciário 
—  Perspectiva Interdisciplinar, da Associação das/os Assistentes 
Sociais e Psicólogas/os do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 
(AASPTJ-SP), por meio do qual as categorias profissionais que com-
põem as equipes técnicas do Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo puderam renovar a proposta de desenvolver sua experiência 
da e na interdisciplinaridade.

Ela vem a público com um olhar para o futuro, mas sem des-
considerar o passado. De um lado, este trabalho surge com a tarefa 
de conectar as ideias, as práticas, as inquietações, os saberes e os 
enfrentamentos contemporâneos das/os assistentes sociais e psicó-
logas/os judiciárias/os com a trajetória de décadas de um meândri-
co percurso histórico que, sem dúvidas, levou o Serviço Social e a 
Psicologia aos espaços da Justiça, tendo como principal contributo 
a luta pela promoção, pelo atendimento e pela garantia de direitos 
de todo o conjunto da sociedade. Prestes a completar seus 30 anos, 
a AASPTJ-SP, mobilizada sempre por sua base, apresenta uma obra 
sobre os ombros daquelas/es que trilharam um caminho que, mais do 
que criar um campo sócio-ocupacional, lançou a possibilidade de, de 
dentro do Judiciário, lutar por um percurso de mudança na sociedade.

Para além disso, apresentamos uma obra cujo espírito se define 
e se vocaciona interdisciplinar, mas não encontra no cenário em que 
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surge um contexto facilitador para sua proposta dialógica — essência 
ética e epistemológica da interdisciplinaridade. Entretanto, vemos 
uma cena marcada tão obviamente pela arbitrariedade, pela crise 
dos espaços de participação, pela negação da possibilidade de deba-
tes, pelos discursos de ódio e pela anulação das diferenças. Diante 
de uma Justiça em que o depoimento é pretensiosamente sem dano 
(enquanto produz danos para suas/seus profissionais), e tendo em 
vista uma instituição que discute produtividade de laudos ignorando 
que as equipes técnicas trabalham com fenômenos não mensuráveis 
como violência, injustiça, assédio e violação de direitos, este livro não 
emerge só como um conjunto de trabalhos que revela a diversidade 
e a potência do Serviço Social e da Psicologia no Judiciário. Trata-se, 
especialmente, de algo que emerge como o continente da esperança 
de que entre os saberes possam emergir sujeitas/os de conhecimento 
em vez de objetos de tutela, e também como agente de anúncio do 
trabalho ético e técnico — e que, justamente por isso, pode denunciar 
as situações em que esse trabalho é desvirtuado.

O livro é composto por quinze capítulos, sempre de autoria de 
psicólogas/os e assistentes sociais. O material está dividido em três 
seções, cada qual com um eixo em torno do qual seus tópicos gravitam, 
nunca de forma óbvia e previsível, mas como matrizes múltiplas que 
permitem a extensão de seus sentidos, possibilitando que a/o leitora/
leitor percorra pelos capítulos de forma linear ou não, sem prejuízos 
na apreensão de seu conteúdo.

Os três eixos organizativos são: “Diversidade, racismo e plurali-
dade”, “Criança e adolescente: acolhimento institucional, convivência 
familiar, adoção, apadrinhamento afetivo e entrega voluntária”, e 
“Trabalho profissional de assistentes sociais e psicólogas/os e sua 
interface com o Judiciário e o Direito”.

No primeiro, as produções concitam a reflexões necessárias sobre 
as formas de subjetividade e de intersubjetividade que são produzidas, 
reconhecidas ou negadas pelos processos da sociedade, e como as for-
mas de viver e se relacionar são validadas (ou não) pelos mecanismos 
de atendimento e produção de verdades no Judiciário.
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Na sequência, os trabalhos formam percurso panorâmico sobre a 
atuação de assistentes sociais e psicólogas/os relativamente a grandes 
questões envolvendo o direito da infância e da juventude, resgatando 
e atualizando o sentido de que o Estatuto da Criança e do Adolescente 
é não só um marco legislativo para a sociedade e o sujeito-cidadão 
criança e adolescente, como também a própria base ético-política das 
equipes técnicas interprofissionais.

Por fim, revisitam-se as conflitivas e deslizantes relações do traba-
lho interprofissional de psicólogas/os, assistentes sociais e operadoras/
es do direito, com discussões representativas da complexidade e da 
polissemia que envolvem a compreensão do que é colaborar com a 
Justiça — e de poder, com isso, perguntar: qual Justiça?

Assim, na certeza de que nossas categorias produzem mais do 
que laudos e relatórios, que se envolvem com a população atendida 
para além das formas convencionais de entrevistas, perícias e visi-
tas, e, de que nosso conhecimento não apenas “serve” ou “auxilia” 
a Justiça, mas a compõe, como a própria realidade que esse mesmo 
conhecimento apresenta, lançamos a presente obra coletiva como 
forma de um convite ao diálogo.

E o fazemos na aposta teimosa nos espaços coletivos e partici-
pativos. Porque é no encontro que se cria, e, como dizia Guimarães 
Rosa, “é junto dos bão que a gente fica mió”.

São Paulo | Novembro de 2021

Maricler Real
Presidenta da Associação das/os Assistentes Sociais e Psicólogas/os

do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo | AASPTJ-SP
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PREFÁCIO

Prefaciar uma obra coletiva, a quatro mãos, além de ser uma 
honra, é um grande desafio. Acessar os capítulos nos faz mergulhar 
na história das profissões e nas nossas lutas organizativas. O diálogo 
a partir da leitura deste material é uma rica possibilidade de partilha 
das trajetórias de experientes profissionais com colegas com menos 
tempo cronológico no exercício da profissão ou com ingresso recente 
na área sociojurídica.

O conjunto de capítulos do IV Prêmio “Serviço Social e Psicologia 
no Judiciário — Perspectiva Interdisciplinar”, que compõe esta obra, 
retrata o acúmulo de construção de referências éticas e técnicas dos 
profissionais da Psicologia e do Serviço Social no Judiciário paulista. 
A ampliação da inserção destes profissionais no Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo (TJSP) a partir da visão de proteção integral 
promovida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), diferen-
temente do Código de Menores (1979), tem permitido o acolhimento e 
a escuta de crianças, adolescentes e famílias em situações de vulnerabi-
lidade social e emocional, que, até então, eram submetidos às decisões 
que mudavam sua trajetória de vida, mas sem poderem participar.

A legislação foi provocada pela realidade e pela sistematização 
de conhecimentos em torno da garantia de direitos desta população: 
muito se realizou no enfrentamento ao conservadorismo pelos pro-
fissionais que sedimentaram os caminhos de mudanças. Mais recen-
temente tem-se buscado a participação do usuário nas medidas de 
acolhimento e nas socioeducativas, um dos aspectos desafiadores para 
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uma cultura democrática. Destarte, o trabalho das equipes técnicas 
do Judiciário tem se mostrado fundamental à medida que permite a 
visualização e o adensamento desta teia complexa das relações hu-
manas para além dos processos judiciais.

Neles cada indivíduo, cada história de vida, cada universo e 
contexto social devem ser contemplados e valorizados, sem perder 
de vista que se faz necessária a análise histórica e crítica do contexto 
social e o embasamento na legislação, fundamentando os estudos 
e avaliações, para que a responsabilidade do Estado por meio das 
políticas públicas seja provocada e, inclusive, a denúncia sobre a não 
efetivação de direitos tenha visibilidade nos documentos elaborados 
pelas equipes.

O desenvolvimento do trabalho das equipes técnicas no Judiciário 
vem se reconfigurando em diferentes especificidades, e os capítulos 
premiados representam essa dinâmica e diversidade. Os capítulos es-
quadrinham temas que vão do trabalho cotidiano na Vara da Infância 
(em especial sobre adoção, apadrinhamento afetivo, a instituciona-
lização de crianças), o adolescente em conflito com a lei, o CEVAT, 
sempre sob a ótica do conhecimento produzido nas diversas áreas de 
inserção. Problematizam a relevância do olhar atento para a imposição 
do poder do Estado sob a lógica do neoliberalismo, numa perspectiva 
interprofissional e interinstitucional alinhado ético-politicamente para 
não perder sua identidade nessa desigual e tensionada interface com 
a área do Direito.

Nessa lida profissional, os autores também contemplaram capí-
tulos que trazem reflexões sobre a realização das suas atribuições e 
competências a partir de questionamentos éticos e técnicos sobre a 
escuta profissional, a visita domiciliar, a avaliação interdisciplinar, as 
expressões da violência estrutural etc., o que denota uma constante 
inquietude sobre o que fazemos e como fazemos; com quem e para 
quem. Além disso, o contexto de pandemia provocou novas formas 
de fazer e pensar a profissão, o que foi contemplado em capítulos que 
revelam parte da discussão que está em pauta entre os profissionais, 
os conselhos de fiscalização profissional e a produção científica.
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Assim, profissionais expressam nestes capítulos interdisciplinares 
a busca da formação continuada, aprofundando suas pesquisas, inda-
gando-se diante do cotidiano e as múltiplas atribuições institucionais. 
Trazem referência na trajetória das áreas do conhecimento e, em espe-
cial, da construção das profissões no contexto do Judiciário paulista.

Ao debruçarem suas pesquisas em torno das “demandas judiciais” 
com as quais atuam, Psicologia e Serviço Social indicam realizar suas 
atividades profissionais problematizando sua identidade neste contexto 
e o sentido de suas contribuições, numa sociedade tensionada por desi-
gualdade social, por negacionismos históricos e científicos. Não se trata 
de dúvidas de seus fundamentos, mas do enfrentamento sobre o que 
o mundo em transformação tende a exigir deformando suas profissões. 
Reagem construindo as reflexões ao sentirem atacada a articulação 
entre suas bases teórico-metodológicas e o trabalho realizado nos 
diversos espaços sócio-ocupacionais. O posicionamento ético-político 
é pressionado, e buscar o conhecimento teórico (a teorização a partir 
do real) é crucial, não para reafirmar seus projetos profissionais como 
posição dogmática, mas para confrontar as contradições da realidade 
e o trabalho, à luz da construção coletiva e da produção científica.

Pensar dialeticamente nos faz defender que é fundamental reco-
nhecer o acúmulo das profissões e ter abertura às novas gerações, que 
produzem novas sínteses pautadas nos valores afirmados ao longo 
dos percursos do conhecimento crítico.

Esta dinâmica traz ao mesmo tempo a defesa do reconhecimento, 
da legitimação das atuações profissionais, mas confrontando-se com 
questionamentos das próprias categorias sobre mudanças, supera-
ções e permanências. Entre resistências coletivas e posicionamentos 
históricos, aparecem novas questões, diálogos com conhecimentos 
aprimorados e desafios contemporâneos.

Perpassam nas reflexões as indagações e posicionamentos so-
bre o que parece ser estrutural/estruturante da sociedade brasileira, 
e o que pode ser conjuntural. Neste viés, é fundamental aprofundar 
concepções, para análise de cada área de conhecimento, que exigem 
reconhecer desigualdade de classe social, etnia, gênero e gerações. 
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O ângulo das análises técnicas pode trazer embutido valores merito-
cráticos, moralistas e capacitistas. Estes debates são antigos tanto nas 
nossas profissões quanto na sociedade de modo geral: falta-nos avançar! 
Indagamos, perplexos, os retrocessos num momento de pandemia que 
explicitou os graus de irracionalismo e negação do pensamento crítico.

Algumas análises vão apresentar elementos sobre a realidade de 
atividades técnicas consolidadas que sofrem tensionamentos, para se 
atender estritamente ao caráter investigativo, que nem sequer tem 
relação com as duas profissões. Para tanto, as reflexões buscam uma 
pluralidade de teóricos das ciências humanas e sociais. Plural ou 
eclético? Eis uma questão relevante com que a interdisciplinaridade 
se depara constantemente.

Desde o início de 2020, com os impactos decorrentes da pandemia 
pela disseminação da Sars-Cov-2, a sociedade precisou repensar desde 
as rotinas mais básicas do cotidiano até as questões mais complexas. 
A conjuntura nacional, por sua vez, impõe ao conjunto heterogêneo 
da sociedade a ampliação da desigualdade social, o autoritarismo, o 
ataque às instâncias democráticas, das artes e da ciência. Neste con-
texto, as áreas de conhecimento das ciências humanas e sociais apli-
cadas precisaram debater as práticas consolidadas e analisar modos 
de atender às requisições, considerando as exigências sanitárias para 
a proteção de todos — o que exige mexer com a frágil consciência 
solidária e relações coletivas.

Os órgãos de fiscalização do exercício profissional, as instituições 
de pesquisa, setores responsáveis pelos serviços públicos etc. se viram 
exigidos a buscar alternativas. No âmbito dos conselhos de fiscaliza-
ção profissional, foram realizados debates — e não adentraremos ao 
mérito de como se processaram — e normas foram expedidas, com 
recomendações e sugestões. Estas são genéricas, possibilitando a atua-
ção com autonomia, ao mesmo tempo não há veto a ações. Este é o 
tênue limite entre normas e autonomia técnica: esta pode ser exercida 
somente com relações coletivas e democráticas. Autonomia profissio-
nal que exige articulação entre fundamentos teórico-metodológicos, 
valores e direção ético-política.
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O desenvolvimento do Serviço Social e da Psicologia no Judiciá-
rio, portanto, trouxe grandes contribuições para estas e outras áreas 
de conhecimentos científicos. Nos últimos anos tem se valorizado o 
diálogo com outros serviços e instituições essenciais à garantia de 
direitos da população atendida.

A visão crítica frente à violência e a autocrítica permanente 
destas categorias foi um dos motivos da fundação da AASPTJ-SP, 
que se voltou não somente para a luta por direitos trabalhistas, mas 
condições efetivas para o melhor desempenho de nossos projetos 
no TJSP.  O contexto pandêmico exacerbou as desigualdades e as 
violações de direitos. Mas, também, pode de alguma forma fazer 
ecoar as vozes de quem atua no cotidiano de defesa de direitos. A 
defesa da ciência, da liberdade de expressão, do serviço e do servidor 
públicos, do reconhecimento das imensas desigualdades para o seu 
enfrentamento, tem acompanhado a defesa da vida e de um Estado 
que efetive seus deveres.

É princípio ético-político dos/as profissionais de Serviço Social 
e Psicologia contribuir para a visibilidade dos sujeitos privados de 
direitos fundamentais em suas demandas, sem, contudo, se iludir 
com as respostas das normas jurídicas que expressam os valores do 
capitalismo contemporâneo. Esse tensionamento permanente impacta 
a construção coletiva e cotidiana, nos limites desta realidade, destas 
categorias profissionais que, porém, seguem comprometidas com a 
liberdade, a solidariedade e a justiça social.

Aurea Fuziwara
Assistente Social Judiciária

Esther Katayama
Psicóloga Judiciária
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