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RESUMO 

 

A presente dissertação propõe analisar, com foco na microrregião de São João del-Rei, as 

especificidades da atuação de psicólogos(as) nos Centros de Referência de Assistência Social 

(CRAS) e a contribuição da Psicologia Social Comunitária para esse campo de trabalho. Para 

tanto, foram utilizados dois métodos de produção de dados: revisão narrativa da literatura 

acerca da temática e a realização de entrevistas semiestruturadas com cinco psicólogos(as) 

inseridos(as) em cinco CRAS de São João del-Rei e região. Os capítulos iniciais abordaram a 

Psicologia Social no Brasil e na América Latina; a trajetória e os aspectos epistemológicos, 

metodológicos e éticos da Psicologia Social Comunitária; e a Assistência Social no Brasil. O 

procedimento utilizado para o tratamento dos resultados foi a análise de conteúdo temática, a 

partir da qual foram criadas três categorias e dez subcategorias analíticas. Essas possibilitaram 

evidenciar e discutir as principais atividades, bem como alguns dos problemas, desafios, 

possibilidades e avanços presentes no cotidiano de trabalho da psicologia no CRAS. Por fim, 

as várias discussões e reflexões contidas nesta pesquisa possibilitam demonstrar que a 

Psicologia Social Comunitária pode ser utilizada como um referencial teórico, político e ético 

capaz de amparar as ações dos(as) psicólogos(as) que atuam na Proteção Básica da 

Assistência Social/CRAS. 

 

Palavras-chave: Psicologia Social Comunitária. Assistência Social. CRAS. Proteção Social 

Básica.    
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ABSTRACT 

 

This master thesis proposes to analyze the specifics of the role of psychologists in Reference 

Centers for Social Assistance (CRAS) and the contribution of Community Social Psychology 

to this work field, focusing on the micro-region of São João del-Rei. To this end, two methods 

of data production were used: narrative literature review on the subject and semi-structured 

interviews conducted with five psychologists inserted in five CRAS in São João del-Rei and 

region. The initial chapters addressed Social Psychology in Brazil and Latin America; the 

trajectory and the epistemological, methodological and ethical aspects of Community Social 

Psychology; and the Social Assistance in Brazil. The procedure used to process the results 

was content thematic analysis, from which three categories and ten analytical subcategories 

were created. They made it possible to highlight and discuss the main activities as well as 

some of the problems, challenges, possibilities and advances present in the daily work of 

psychology at CRAS. Finally, the various discussions and reflections contained in this 

research make it possible to demonstrate that Community Social Psychology can be used as a 

theoretical, political and ethical framework capable of supporting the actions of psychologists 

who work in Basic Protection of Social Assistance /CRAS. 

 

Keywords: Community Social Psychology. Social Assistance. CRAS. Basic Social 

Protection. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nós, que nascemos e habitamos esta enorme América Latina, carregamos conosco a 

memória viva dos povos deste continente. Memória atrevida daqueles que ousam não 

esquecer que, apesar do sofrimento com dentes cerrados e do silenciamento a que somos 

submetidos, vozes dissonantes e corpos impertinentes afirmam a potência da diversidade 

onde em nossas cidades busca-se a imposição de uma lógica fascista de perseguição e 

extermínio das diferenças. Onde ―querem Leblon‖ – pacífica, burguesa e higienizada – nós 

nos inventamos Pernambuco; subúrbio, favela (José Rodrigues de Alvarenga Filho). 

 

1.1 Tema 

 

A Psicologia enquanto profissão no Brasil foi regulamentada pela Lei Federal n. 

4.119, em 27 de agosto de 1962, pouco tempo antes da Ditadura Civil-Militar. Bock (2010) 

descreve que, nesse período, os(as) psicólogos(as) estavam incluídos(as) no processo de 

modernização do país, trabalhando, sobretudo, no âmbito clínico, educacional e industrial, 

para a categorização e diferenciação dos seus clientes; atuando na perspectiva de colocar o 

sujeito ―adequado‖ no lugar ―certo‖. Assim, uma grande parte da Psicologia, comprometida 

com os interesses da classe elitista, desenvolvia ações que contribuíam para o controle e o 

ajustamento das pessoas. 

Em decorrência desse cenário, o que predominou nas práticas psicológicas e na 

formação em Psicologia foram perspectivas individualizantes, a-históricas, 

descontextualizadas e descompromissadas com a população. Essas ações favoreciam o 

ajustamento das pessoas e reforçaram a naturalização de uma sociedade baseada no 

autoritarismo, na violência e nas relações de estruturação de desigualdades, isto é, as 

atividades de muitos(as) psicólogos(as) funcionavam como instrumentos de exclusão social e 

de controle ideológico (Scarparo & Guareschi, 2007; Silva, 2012).  

Diante da conjuntura exposta, o perfil do(a) profissional de Psicologia foi moldado e 

estabelecido pelos preceitos de uma profissão liberal, assim, a maioria dos(as) psicólogos(as) 

acabaram por atuar em atividades ligadas ao atendimento em consultórios clínicos e 

particulares, similares ao modelo médico; em trabalhos nas organizações, visando aos 

interesses empresariais; e/ou em atendimentos no campo da educação, lidando com crianças 

―problemas‖. Contudo, é relevante frisar que sempre existiu uma parcela progressista na 

psicologia brasileira, porém era minoritária. As atividades realizadas em outros contextos, 

principalmente voltadas às pessoas menos favorecidas, eram consideradas ―alternativas‖ e 

menores (Vieira-Silva, 2015). 
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A década de 1970 foi expressiva, pois ocorreram vários movimentos no Brasil e na 

América Latina que criticavam as práticas elitistas em Psicologia e a importação acrítica de 

metodologias norte-americanas e europeias. A necessidade de construir teorias e práticas 

implicadas com a transformação da realidade social e política da população latino-americana 

foi evidenciada por diversos intelectuais e profissionais psicólogos(as). Vale ressaltar que a 

Psicologia Social, sobretudo na figura de Silvia Lane e Martín-Baró, foi um campo bem 

significativo em todo o movimento que propôs uma transformação nos saberes e fazeres da 

Psicologia.  

Nessa ocasião, o surgimento da Psicologia Comunitária foi uma vitória importante 

para a psicologia brasileira, pois proporcionou novas formas de atuação, sobretudo com as 

populações menos favorecidas. A partir disso, segundo Vieira-Silva (2015), os(as) 

psicólogos(as) subiram os morros e chegaram às periferias, criando e estabelecendo laços com 

os movimentos sociais. Algumas universidades brasileiras também buscaram novas 

perspectivas de ensino, pesquisa e extensão, como, por exemplo, a Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG), a Universidade Federal do Ceará (UFC) e a Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo e de Minas Gerais (PUC-SP e PUC-MG).  

Nos anos de 1980, ocorreu o ápice do desgaste do período ditatorial, assim, houve um 

crescente número de movimentos que lutavam para o estabelecimento do Estado democrático 

de direito, como o pluripartidarismo, o feminismo, o movimento estudantil e docente, a luta 

dos profissionais de saúde, entre outros. O momento de notoriedade foi a mobilização pelas 

―Diretas Já‖. Vale salientar que uma parcela, ainda que pequena, dos(as) psicólogos(as), além 

de ter contribuído com a organização, participou significativamente dos movimentos pela 

participação política, pelo estabelecimento de direitos e para a consolidação da democracia no 

país (Ximenes, Paula & Barros, 2009; Cruz & Guareschi, 2018).   

Conforme afirma Yamamoto e Oliveira (2010), é a partir da promulgação da 

Constituição Federal de 1988 – elaborada pelo Congresso Nacional Constituinte – que o 

processo de luta democrática ganha materialidade. Outro marco importante da época foi a 

realização da XIII Conferência Nacional de Saúde, que proporcionou a criação do Sistema 

Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS). A partir disso, as mudanças e os avanços que 

ocorreram nos serviços de saúde no Brasil, ainda que de modo incipiente, contribuíram para a 

entrada da Psicologia na área pública.  

A década de 1990 significou um período relevante na consolidação de direitos e 

políticas sociais, pois houve a regulamentação do Sistema Único de Saúde (SUS), em 1990; e 

a Promulgação da Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), em 1993. De acordo com 
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Perez e Passone (2010), outras conquistas democráticas também foram asseguradas nos anos 

de 1990. Dentre elas ressaltam-se: o Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei Federal n. 

8.069/90; a Criação do Ministério da Previdência e Assistência Social – Medida Provisória n. 

813 de 1995; e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, n. 9.394 de 1996. 

Mais do que descrever esses acontecimentos, torna-se importante marcaras mudanças 

de paradigmas que ocorreram na saúde e na assistência social desde os anos de 1990. Segundo 

Fiedlere Guimarães (2014), no tocante à saúde, houve alterações abrangendo desde seu 

conceito que, de clínico-biologizante, foi ampliado para uma concepção de saúde coletiva, 

contemplando as dimensões biológicas, psicológicas e sociais; até sua estruturação 

socioassistencial, que foi democratizada, essencialmente a partir do SUS. Já em relação à 

assistência social também houve mudanças, passando de uma compreensão assistencialista e 

clientelista para uma ótica de seguridade social e promoção dos direitos humanos.  

Desse modo, tanto a Saúde quanto a Assistência Social foram estabelecidas como 

direitos não contributivos, universais, descentralizados e participativos, sendo oferecidos e 

garantidos pelo Estado, em todo o território nacional, por meio de serviços, benefícios, 

programas e políticas sociais (Paim, 2013). Esse cenário demandou a presença de diversos 

profissionais nas políticas públicas, incluindo a presença dos(as) psicólogos(as) para a 

realização de atendimentos às comunidades assistidas pelos serviços do Estado.  

É fundamental reconhecer que todas essas mudanças e conquistas foram frutos de 

diversos movimentos da população brasileira, incluindo organizações como sindicatos, 

conselhos profissionais, movimentos de bases, dentre outros. Uma parcela pequena da 

psicologia estava inserida intensamente em tais ações. A partir dessa participação na luta 

pelas políticas públicas, houve a criação de um projeto conhecido como ―Compromisso Social 

da Psicologia‖. Esse projeto, juntamente com as experiências da psicologia nas comunidades, 

contribuiu para a inserção e participação dos(as) psicólogos nas políticas públicas (Furtado, 

Brambilla & Rosa, 2018).  

A partir do ano de 2004, com a aprovação da Política Nacional de Assistência Social 

(PNAS) e com a instituição do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), o movimento de 

entrada dos(as) profissionais de Psicologia para as áreas mais pobres foi constante e 

expressivo. Aqueles territórios onde estão localizadas as populações mais vulneráveis
1
, que 

são alvos de políticas assistenciais e compensatórias por parte do poder público, vêm se 

                                                                 
1População que pode estar vivenciando as seguintes situações: pobreza e privação de renda; e/ou 

discriminação ou violência; e/ou que dispõe de desvantagens na distribuição dos recursos, bens e 

serviços; e/ou que possui vínculos familiares e comunitários fragilizados; (Brasil, 2004). 
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tornando um espaço de atração e ocupação para a Psicologia. Assim, uma parte significativa 

da Psicologia foi colocada diante um ―novo mundo‖, do qual ela se mantivera, 

majoritariamente, até então, distanciada (Silva, 2012).  

Diante do exposto, entende-se ser importante analisar as especificidades de atuação 

dos(as) psicólogos(as) dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), bem como 

alguns dos principais problemas, desafios, possibilidades e avanços presentes neste campo de 

trabalho. Tal análise será focada na microrregião de São João del-Rei – Minas Gerais. 

Buscou-se, também, explorar a contribuição da Psicologia Social Comunitária para subsidiar a 

atuação da psicologia nos CRAS. Ressalta-se que a PSC, desde a década de 1970, vem 

desenvolvendo um conjunto de práticas em contextos similares aos abordados pela 

Assistência Social, e que ambos os campos buscam a promoção
2
 da população e de seus 

contextos comunitários, de forma a contribuir para a construção de uma sociedade mais justa 

e igualitária. 

 

1.2 Problema 

 

Desde 2004, a presença da Psicologia no setor público vem ganhando maior 

expressão, principalmente com a instituição do SUAS. Os(as) psicólogos(as) começaram a 

adentrar em espaços que, por muitos anos, foram deixados de lado por uma grande parcela da 

psicologia, tanto nas suas práticas profissionais quanto nos seus fazeres científicos. Esse fato 

evidencia a necessidade de um pensar sobre os saberes e fazeres no campo da Assistência 

Social/CRAS. Assim, o problema central da pesquisa pode ser colocado da seguinte forma:  

 

 Quais as especificidades da atuação da psicologia no CRAS?  

 

Outra questão específica que norteará o desenvolvimento do trabalho é: 

 

 Os(as) psicólogos(as) que atuam nos CRAS conhecem e/ou trabalham com a 

Psicologia Social Comunitária ou com alguma referência em Psicologia Social? 

 

 

                                                                 
2A promoção pode ser entendida como o aumento de autonomia individual e social de uma 

pessoa/população (Lima, Ciampa & Almeida, 2009). Na perspectiva da Psicologia Comunitária, esse 

aumento pode ser realizado através de uma práxis que envolve duas categorias: conscientização e 

atividade. Tais categorias serão trabalhadas no decorrer desta pesquisa. 
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1.3 Justificativa 

 

A presente pesquisa busca contribuir para a sistematização das especificidades da 

prática da Psicologia nos Centros de Referência de Assistência Social. Nessa lógica, este 

estudo pode ser um instrumento oportuno para promover orientações e reflexões críticas para 

os(as) psicólogos(as) que atuam nos CRAS. Em vista disso, um ponto de destaque será a 

possibilidade de evidenciar a relevância da Psicologia Social Comunitária como referencial 

teórico, prático e ético, capaz de subsidiar uma práxis significativa nos CRAS.  

É importante salientar que, atualmente, mais especificamente em 2021, a Assistência 

Social é um dos maiores campos de atuação da Psicologia. Acompanhando essa expansão 

estão os vários problemas e desafios que fazem parte do dia a dia dos profissionais. Em 

decorrência disso, as práticas psicológicas realizadas no SUAS têm sido objeto de estudo e 

discussões acadêmicas, bem como de reflexões críticas e problematizações acerca dos(as) 

profissionais de Psicologia, em uma intensa busca por produção de conhecimento na área. 

Essa busca, longe de esgotar o tema, evidencia a importância de sistematizar as experiências e 

as análises acerca de um campo tão relevante para a construção de uma sociedade 

democrática (Miron & Guareschi, 2013; Fiedler & Guimarães, 2014).   

Sendo assim, a necessidade de refletir sobre as ações da Psicologia na construção e no 

desenvolvimento da PNAS, principalmente no CRAS; de superar atuações elitistas e 

adaptacionistas da profissão; e de pensar criticamente na elaboração de uma práxis 

comprometida com a transformação da realidade das pessoas em contexto de opressão e 

negação de direitos, motivou o desenvolvimento deste estudo. Deseja-se, assim, contribuir 

para uma Psicologia, enquanto ciência e profissão, comprometida com o bem-estar social 

dos(as) usuários(as) dos CRAS.  

Além disso, algumas experiências proporcionaram um entendimento significativo 

sobre a importância da Psicologia Social Comunitária para referenciar as atuações dos(as) 

psicólogos(as) em diferentes contextos, especialmente nas políticas públicas. Entre elas, 

ressaltam-se: a) as vivências nos estágios (extra)curriculares, principalmente na proteção 

básica da assistência social e nos trabalhos sobre Rodas de Conversas e Direitos Humanos; b) 

algumas produções tecidas, especialmente o Trabalho de Conclusão de Curso, orientado pela 

professora doutora Andréa Moreira Lima; c) a participação na Associação Brasileira de 

Psicologia Social (ABRAPSO);d) a experiência de trabalho no Grupo de Estudos ―Processos 

Grupais e Articulações Identitárias‖, vinculado ao Laboratório de Pesquisa e Intervenção 

Psicossocial (LAPIP), da Universidade Federal de São João Del-Rei (UFSJ), coordenado pelo 
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professor doutor Marcos Vieira Silva; e) o estágio docente realizado na disciplina de 

Psicologia Comunitária, orientado pelo professor doutor José Rodrigues Alvarenga Filho. 
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2 OBJETIVOS 

 

 Detalhamos, a seguir, o objetivo geral e os objetivos específicos que direcionaram esta 

pesquisa. 

 

2.1 Objetivo geral 

 

 Analisar, com foco na microrregião de São João del-Rei, as especificidades da 

atuação de psicólogos(as) nos CRAS e a contribuição da Psicologia Social 

Comunitária para esse campo de trabalho.  

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Os objetivos específicos foram os seguintes: 

 

 Levantar alguns dos principais problemas, desafios, possibilidades e avanços 

presentes na prática dos(as) psicólogos(as) que atuam nos CRAS. 

 Investigar se os(as) psicólogos(as) conhecem e trabalham com a Psicologia Social 

Comunitária ou algum referencial em Psicologia Social. 

 Sistematizar contribuições teóricas, metodológicas e éticas da Psicologia Social 

Comunitária para os(as) psicólogos(as) que atuam nos CRAS.  
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3 A PSICOLOGIA SOCIAL E A PSICOLOGIA SOCIAL COMUNITÁRIA NO 

BRASIL E NA AMÉRICA LATINA: DA CRISE À PRÁXIS EM MOVIMENTO
3
 

 

O campo da Psicologia Social foi estabelecido, inicialmente, por duas perspectivas 

epistemológicas. A primeira refere-se à Psicologia Social Psicológica, desenvolvida nos 

Estados Unidos, dentro dos paradigmas de uma ciência positivista. Essa abordagem foca nos 

aspectos cognitivos e comportamentais; as dimensões históricas e sociais não são 

contempladas nas investigações. Já a segunda perspectiva é denominada Psicologia Social 

Sociológica, originária da Europa. Essa vertente prioriza os fenômenos grupais, deixando as 

dimensões individuais, na melhor das hipóteses, em segundo plano (Farr, 1998; Jacó-Vilela, 

2007).  

Sandoval (2014) ressalta que, no Brasil e na América Latina, uma grande parte das 

ciências psicológicas tem produzido, de maneira pobre e grosseira, modelos teóricos e 

metodológicos dos países do Norte. A importação de maneira acrítica e descontextualizada de 

tais modelos fez da Psicologia Social latino-americana, em sua maioria e por um longo 

período de tempo, apenas a imagem de espelho das abordagens oriundas dos países do 

―primeiro mundo‖. Dessa forma, esses(as) psicólogos(as) reproduziam métodos com pouca 

aplicabilidade nos contextos dos países subdesenvolvidos. A falta de criatividade 

metodológica e de uma práxis eticamente posicionada eram as principais características de 

uma Psicologia Social colonizada. 

De acordo com Molon (2001), um autor referência no desenvolvimento de uma 

Psicologia Social brasileira americanizada, baseada na perspectiva comportamental, foi o 

professor Aroldo Rodrigues, da PUC-RJ. Ele exerceu uma participação significativa na 

Associação Latino-Americana de Psicologia Social — ALAPSO, e foi o principal 

representante brasileiro da Psicologia Social fundamentada no positivismo. Segundo 

Rodrigues (1975, p. 3), a Psicologia Social estuda as manifestações comportamentais 

suscitadas pela interação de uma pessoa com outras pessoas, ou pela mera expectativa de tal 

interação.   

No entanto, na década de 1970, os(as) psicólogos(as) sociais da América Latina 

começaram um intenso e importante movimento – conhecido como crise da Psicologia Social 

– que criticava as perspectivas ―psicológica‖ e sociológica‖ em Psicologia Social; 

questionando a generalização não historicizada de métodos norte-americanos e europeus. 

                                                                 
3
 Título inspirado nos livros: ―Psicologia Social – um homem em movimento‖, de Silva Lane e 

Wanderley Codo; e ―Aos nossos amigos‖ — Crise e insurreição, do Comitê Invisível (Lane & Codo, 

2004c; Comitê Invisível, 2016). 
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Nessa época, foi evidenciada a necessidade de criar um campo teórico e prático que fosse 

capaz de compreender e intervir a partir da realidade das populações das nações 

subdesenvolvidas, contribuindo, assim, para a transformação da realidade social (Jacó-Vilela, 

2007; Lima, 2016). 

A crise também assume um caráter de denúncia e luta contra os contextos de 

sofrimento, opressão e ausência de direitos, principalmente conduzidos pelos regimes 

ditatoriais, em que os povos de vários países da América Latina – Argentina, Brasil, Bolívia, 

Chile, Peru, entre outros – estavam inseridos. Dessa maneira, a luta pela democracia e pelos 

direitos humanos e de cidadania mobilizou diversos pesquisadores e profissionais vinculados 

à Psicologia Social e às ciências humanas (Jelin & Araujo, 2008; Furtado, Brambilla & Rosa, 

2018).  

De acordo com Lane (2004a), as críticas provenientes da crise foram melhor 

sistematizadas durante o congresso interamericano de psicologia que ocorreu em Miami, em 

1976; e também pelo grupo de psicólogos(as) da Venezuela, responsável pela criação da 

Associação Venezuelana de Psicologia Social (AVEPSO), que se contrapunha à ALAPSO. A 

Psicologia Social brasileira também estava envolvida em tais problematizações, procurando 

desenvolver uma práxis que atendesse à realidade do país. Um passo fundamental na busca de 

superar tal crise foi o entendimento do ser humano e da sociedade na sua perspectiva histórica 

e dialética. 

Como resultado dessa crise, determinados campos teóricos e metodológicos 

comprometidos com a realidade brasileira e latino-americana, como a Psicologia Social 

Comunitária, a Psicologia Social Crítica, a Psicologia Social da Libertação, a Psicologia 

Sócio-Histórica e a Psicologia Política, começaram a desenvolver novas práxis com vieses 

emancipatórios (Gonçalves & Portugal, 2012). Alguns(mas) psicólogos(as) também 

contribuíram de maneira significativa com a promoção dessas perspectivas, como: Silvia 

Lane, docente na PUC São Paulo; Martín-Baró, professor da Universidade Centro-Americana 

José Simeón Cañas (UCA); e Maritza Montero, professora da Universidade Central da 

Venezuela (UCV). 

Ressalta-se que as discussões epistemológicas realizadas pela professora Silva Lane e 

seus orientandos no Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia Social da PUC-SP, 

principalmente no final da década de 1970 e início dos anos de 1980, proporcionaram um 

marco significativo para a Psicologia Social brasileira. Essas discussões resultaram em um 

processo de revisão e criação de uma práxis comprometida com a transformação da realidade 

dos povos marginalizados. Nesse período, Lane e Codo organizaram o livro ―Psicologia 
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Social: o homem em movimento‖, uma das produções mais relevantes da Psicologia Social do 

país (Bock, Ferreira, Gonçalves & Furtado, 2007).  

Nesse livro, Lane (2004a) traz uma nova concepção de Psicologia Social e de seu 

objeto de estudo – sujeito/sociedade. Para a autora, O ser humano traz consigo uma dimensão 

que não pode ser descartada, que é sua condição social e histórica, sob o risco de termos 

uma visão distorcida [...] de seu comportamento (Lane, 2004, p. 12). Já em seu livro ―O Que 

é Psicologia Social‖, Lane (1981) define esta área de conhecimento como responsável por 

investigar – contextualizar e compreender – a interseção da pessoa com a sociedade. Nessa 

perspectiva, o ser humano transforma a natureza e por ela é transformado, através de uma 

relação mútua e contínua.  

Outro acontecimento importante foi a criação da Associação Brasileira de Psicologia 

Social (ABRAPSO), no dia 10 de julho de 1980, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. 

O surgimento dessa associação possibilitou desenvolver e fortalecer as novas perspectivas 

críticas em Psicologia Social. As finalidades da ABRAPSO são: (i) ensino, pesquisa e 

aplicação da Psicologia Social; (ii) o desenvolvimento de saberes e práticas em Psicologia 

Social e áreas afins; (iii) a realização de eventos – encontros, cursos, grupos de estudos, entre 

outros – e a promoção de publicações de trabalhos relacionados à área (Lima, Lino, Cardoso, 

Marra, 2020). 

Freitas (2000) cita algumas atividades da ABRAPSO que ilustram o cumprimento de 

alguns objetivos citados acima, dentre elas: a) I Encontro Regional de Psicologia na 

Comunidade, realizado pela Regional de São Paulo, em 1981, onde foram apresentados 

trabalhos com temas relacionados às mulheres das periferias, educação popular etc.; II 

Encontro Nacional de Psicologia Social da ABRAPSO (ENABRAPSO), que aconteceu, em 

1986, em Minas Gerais, proporcionando discussões relacionadas à política, violência, 

ecologia etc.; d) IV ENABRAPSO ocorrido em 1987, no Espirito Santo, trabalhando temas 

como psicologia e comunidade, movimentos sociais, entre outros.  

A partir disso, como destacam Gonçalves e Portugal (2012), houve uma mudança 

importante nas perspectivas da Psicologia Social brasileira e latino-americana. A Psicologia 

Social Comunitária e as demais perspectivas críticas assumiram o compromisso em 

desenvolver uma práxis que busca produzir mudanças em contextos e situações promotoras de 

sofrimento e opressão às classes menos favorecidas. Lima (2016) enfatiza que, 

consequentemente, uma parcela maior da Psicologia Social passou a contextualizar seu objeto 

de estudo; a diversificar seus conhecimentos e metodologias de intervenção; a realizar 
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articulações e trocas com outros campos do conhecimento; além de pesquisar e intervir com 

compromisso ético, político e social.   

Ainda sobre a ABRAPSO, a associação vem realizando encontros locais, regionais e 

nacionais, nos quais são realizados importantes debates e reflexões acerca dos saberes e 

fazeres em Psicologia Social e áreas afins. Além disso, inúmeras produções científicas são 

sistematizadas e publicadas, principalmente pela ABRAPSO Editora, e sua respectiva revista 

―Psicologia & Sociedade‖. No ano de 2020, a ABRPASO lançou uma coleção de livros 

intitulada ―Encontros em Psicologia Social‖, buscando sistematizar e divulgar conhecimentos, 

metodologias e experiências propícias ao enfrentamento dos problemas existentes no Brasil 

contemporâneo (Lima, Lino, Cardoso & Marra, 2020; Perez, 2020). 

É importante ressaltar que, na atual conjuntura brasileira, mais especificamente nos 

anos de 2019 a 2021, onde vivenciamos um avanço neoliberal e neofacista, resultando na 

eleição de um presidente autocrata e que, constantemente, demonstra ser um azêmola, a 

ABRAPSO situa-se na condição de uma relevante organização na construção de uma práxis 

capaz de enfrentar os contextos antidemocráticos e opressores. Nessa direção, essa associação 

vem participando, em conjunto com outros grupos e movimentos, de ações que buscam o 

cumprimento do Estado Democrático de Direito, profundamente ameaçado pelo governo 

atual. A título de ilustração, no dia 05 de maio de 2020, a ABRAPSO integrou um coletivo de 

entidades que protocolou o pedido de impedimento do então presidente Jair M. Bolsonaro 

(ABRAPSO, 2020; Perez, 2020).  

 

3.1 A Psicologia Social Comunitária: alguns apontamentos  

 

Existem diversos modelos que a denominam Psicologia Social Comunitária, o que não 

implica, necessariamente, em saberes e fazeres comuns (Freitas, 2012). Ademais, ao longo do 

desenvolvimento dessa área de conhecimento e intervenção, as narrativas e os pressupostos 

epistemológicos, metodológicos e éticos foram construídos a partir de diferentes dimensões e 

entendimentos. Neste trabalho, será apresentada uma perspectiva histórica relacionada à PSC 

latino-americana, considerada, de acordo com Montero (2014a), como um dos poucos campos 

de conhecimento/intervenção oriundos dos países localizados abaixo da linha do equador.  

Ressalta-se que os termos utilizados para nomear as atuações, assim como seus 

objetivos, voltadas às populações e comunidades, foram modificando. Assim, a expressão 

―Psicologia na Comunidade‖, que começava a ser empregada em meados dos anos 1960, 

expressa uma tentativa de vincular as práticas da psicologia às populações mais vulneráveis; 
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era preciso ultrapassar os espaços da clínica e da escola. Com o passar dos anos, mais 

especificamente a partir da década de 1990, a denominação foi se modificando para 

―Psicologia da Comunidade‖. Essa terminologia se referia às ações ligadas aos movimentos 

de saúde mental. Já a expressão utilizada nesta pesquisa é ―Psicologia Social Comunitária‖, 

que diz de uma práxis comprometida com a transformação da comunidade (Freitas, 2000).  

Para Sawaia (2000), a comunidade apresenta-se como um espaço relacional da 

sociedade, onde são contempladas as dimensões espaciais, temporais, afetivas e conflitivas da 

vida humana. É nesses espaços que as pessoas poderão exercer as diversas possiblidades de 

existência. Ao qualificar-se de comunitária, a Psicologia Social precisa colaborar com o 

desenvolvimento das comunidades enquanto territórios físicos e simbólicos, que vinculam os 

diversos modos de existência. Tal colaboração necessita cumprir dois objetivos principais: a 

luta contra todos os mecanismos de exclusão e opressão e a promoção social das pessoas e de 

seus ambientes vivenciais.  

Durante o seu desenvolvimento e consolidação, a Psicologia Social Comunitária 

inseriu-se nos mais variados contextos sociais, institucionais e comunitários, tais como: 

associações de bairros, favelas/periferias, movimentos sociais, sindicatos, escolas, 

Organizações Não Governamentais (ONG‘s), entre outros espaços. Muitas dessas atividades 

foram promovidas pelos programas de pesquisa e extensão de algumas universidades do país 

– UFMG, PUC-SP, PUC-MG, Universidade Federal do Ceará, e outras, (Vasconcelos, 1995; 

Góis, 2003a).  

A partir disso, como enfatizam Vieira-Silva, Freitas, Abade e Nascimento (2020), 

os(as) psicólogos(as) comunitários começaram a ―fazer políticas públicas‖ durante e apesar da 

ditadura civil-militar. O que demonstra uma dimensão de um importante movimento de 

contribuição da psicologia, a partir de uma parcela minoritária, para a criação e consolidação 

das políticas sociais. Desde os anos 2000, essa inserção foi expandida e sistematizada pelas 

diversas políticas públicas e governamentais existentes no Brasil, especialmente nas áreas de 

saúde – SUS –, de segurança pública e assistência social – SUAS. 

Também é importante evidenciar que o contexto histórico e político em que a PSC 

começou a ser desenvolvida tinha diferenças consideráveis em relação aos dias atuais. 

Naquele período, as formas de lidar com os problemas tinham um caráter mais coletivo, 

através de ações grupais e/ou movimentos sociais. Ademais, os(as) psicólogos(as) que 

atuavam na perspectiva da PSC, em sua maioria, não tinham vínculos 

institucionais/empregatícios. Com a criação do SUS, do SUAS e outras políticas públicas, as 

práticas comunitárias que estão sendo vinculadas às instituições, geralmente públicas, podem 
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gerar limitações impostas pelos objetivos/políticas da organização. Também, com o avanço do 

neoliberalismo e de seus sistemas de controle, o sentido de coletividade – sua potência e 

capacidade de transformação – tem sido combatido e esvaziado (Ansara & Dantas, 2010).  

De acordo com Han (2018; 2019), o neoliberalismo traz uma sofisticação no modo de 

produção e consumo das sociedades capitalistas contemporâneas. Agora, há uma vinculação 

do sujeito a um projeto de desempenho. Este, enquanto projeto, entra numa lógica de 

autoexploração e, acreditando ser livre das coerções sociais e senhor de si mesmo, age de 

forma acrítica diante de um agressivo modo de exploração. Ao fracassar no contexto 

neoliberal, a pessoa questiona a si mesma, realizando uma autoculpabilização e, 

consequentemente, isentando a sociedade. [...] Aí está a inteligência peculiar do regime 

neoliberal: não permite que emerja resistência ao sistema (Han, 2018, p.16). Assim, tanto o 

entendimento dos problemas sociais em suas várias dimensões quanto o agir coletivo tornam-

se ameaçados.  

Contudo, é crucial pontuar que essas transformações não invalidam as construções 

teóricas e práticas desenvolvidas pela PSC; suas premissas não são anacrônicas. Além do 

mais, na atual conjuntura, a realidade brasileira apresenta algumas dimensões semelhantes ao 

quadro social da década de 1970, como a violência, a miséria, a má distribuição de renda etc. 

(Ansara& Dantas, 2010). De acordo com Alvarenga Filho (2019, p. 5), no período atual, as 

cidades se tornaram um grande palco para a intensificação de [...] processos de 

criminalização, judicialização, medicalização e repressão. Além disso, o avanço do 

conservadorismo e do neofascismo nas nações latino-americanas tem ameaçado as 

democracias e aprofundado a desigualdade social.  

Apesar disso, as semelhanças e os contextos supracitados não excluem a necessidade 

de constantes articulações teóricas e metodológicas para a realização de práticas comunitárias. 

Autores, teorias, metodologias e novas experiências do saber podem ser utilizadas e 

incorporadas pela Psicologia Social Comunitária na busca de contribuir na compreensão das 

pessoas e de suas comunidades. Entende-se, assim, que novas articulações podem ajudar na 

realização de leituras referentes às relações macro e microssociais que são estabelecidas nos 

espaços de vivência, potencializando as intervenções. 

Freitas (2015; 2016) sistematiza alguns aspectos – ainda que possam se expressar de 

diversas maneiras devido ao contexto histórico, cultural e político – que estão presentes nas 

práticas subsidiadas pela PSC desde o início de seu desenvolvimento. Dentre eles, ressaltam-

se: a) as ações pautadas pelo compromisso social; contrárias às perspectivas elitistas e 

individualistas da psicologia tradicional; b) a necessidade de reflexão sobre o impacto que o 
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trabalho comunitário gera na sociedade – as dimensões éticas, políticas e ideológicas 

relacionadas aos objetivos dessas práticas; c) a realização de uma práxis horizontal, dialógica 

e colaborativa; d) a compreensão do fenômeno comunitário em sua dimensão psicossocial; e) 

o resgate da memória histórica da comunidade como projeto de intervenção; f) o 

desenvolvimento da comunidade através dos processos de conscientização e participação.  

Diante disso, a Psicologia Social Comunitária pode ser definida, conforme descreve 

Góis (2003a, 2003b), como um campo teórico, metodológico e político que estuda as 

dimensões psicossociais que permitem desenvolver e promover estratégias para a 

emancipação dos povos e de seus territórios. Esse modelo reconhece que, através de processos 

envolvendo ações de participação e conscientização crítica – desnaturalização do fatalismo4 –, 

as pessoas poderão ser capazes de transformar a realidade histórico-social em que vivem em 

benefício próprio e de toda a comunidade. 

 

[...] Cabe aos psicólogos que atuam em comunidades desenvolver grupos 

que se tornem conscientes e aptos a exercer um autocontrole de situações de 

vida através de atividades cooperativas e organizadas. Para tanto, o 

entendimento de relações de poder que se constituem no cotidiano é de 

grande importância para a compreensão das representações do mundo em 

que vive até as emoções e afetos que definem a sua individualidade única 

(Lane, 2000, p. 25). 

 

Nesse sentido, a PSC deve promover ações, principalmente com grupos que 

favoreçam a emancipação humana e comunitária, através de um processo referenciado pela 

conscientização crítica e por atividades de mudança. Reforça-se, assim, a importância das 

análises macro e microssociais para a compreensão dialética da totalidade histórica da vida 

cotidiana (Freitas, 2012, p. 384). Pode-se dizer que o trabalho com grupo deve reforçar: a) 

práticas e relações solidárias, cooperativas e afetivas; b) fortalecimento de uma identidade 

emancipatória e cidadã; c) historicização das memórias comunitárias; d) processos educativos 

e formativos na perspectiva freiriana (Freitas, 2012).     

O processo de conscientização criará condições para que as populações oprimidas 

tomem conhecimento de algumas forças estruturais – ideologias – que agem no processo de 

subjetivação/construção do ser humano e da comunidade. Diante disso, os(as) psicólogos(as) 

                                                                 
4
O fatalismo é um esquema ideológico que se origina nas estruturas sociopolíticas e se enraíza 

psiquicamente, garantindo desse modo a reprodução da dominação social e a manutenção da ordem 

estabelecida. É um valioso instrumento ideológico que favorece as classes dominantes, visto que induz 

à aceitação da realidade social, gera comportamentos dóceis e estimula a resignação diante das 

exigências da vida. A concepção fatalista transforma os acontecimentos sociais em fenômenos naturais 

cuja alteração é improvável (Ansara & Dantas, 2010, p. 97). 
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precisam contribuir para o processo de desalienação – desideologização – das pessoas e 

grupos, para que desenvolvam um saber sobre si próprios e sobre suas realidades. Tal saber 

poderá contribuir tanto para a produção de novos sentidos e significados quanto para a criação 

de estratégias de mudanças sociais e comunitárias (Martín-Baró, 1896; 1996). Ou seja, é a 

partir da compreensão da realidade, de seus problemas e possibilidades, que as ações de 

mudanças, principalmente coletivas, poderão ser articuladas e executadas. 

Também é fundamental destacar que, historicamente, a PSC tem Karl Marx como uma 

das principais referências; assim, um fator crucial para a compreensão e superação da 

condição de oprimido diz do entendimento sobre pertencimento de classe (Marx & Engels, 

1987). Contudo, como afirmam Mayorga (2014) e Castro e Mayorga (2019) e Almeida 

(2019), as contínuas transformações sociais e políticas vêm reconfigurando e apresentando 

novas dimensões na organização dos eixos de poder e de dominação/opressão. Isso evidencia 

a necessidade de contemplar e relacionar outras categorias, no processo de conscientização, 

ligadas aos contextos de opressão e desigualdade. Tais categorias referem-se à raça/etnia, 

gênero, orientação sexual e outras; e a intersecção entre elas pode ser estabelecida de 

diferentes modos, denotando a necessidade de uma análise contextual em cada intervenção.  

 

3.2 Os Pressupostos Epistemológicos, Éticos e Metodológicos da Psicologia Social 

Comunitária 

 

Uma das questões fundamentais para o desenvolvimento da PSC refere-se à 

insatisfação epistemológica diante dos modelos adotados pela Psicologia Social hegemônica, 

que afastava os(as) pesquisadores(as)/interventores(as) das realidades problemáticas, 

colocando-os(as) em uma posição falsamente objetiva e neutra. Esse fato não proporcionava 

práticas com resultados significativos e emancipatórios, o que acabou provocando a 

necessidade de mudança na relação entre os(as) psicólogos(as) e seu objeto de estudo e 

intervenção (Montero, 2014b).     

 

A partir da perspectiva da Psicologia Social Comunitária tem-se como 

pressuposto que entre sujeito e objeto não existiria uma separação radical, 

isto é, não se trata de entidades separadas e independentes, pois são 

consideradas como parte da mesma dimensão, em uma relação de mútua 

influência (Mayorga, 2007, p. 63). 

 

Assim, o conhecimento necessário para a intervenção é construído em conjunto com 

as pessoas da comunidade. Isso evidencia a importância de uma parceria entre o(a) 
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pesquisador(a) e os(as) cidadãos(ãs) em todo o processo de investigação/ação. Dessarte, a 

Psicologia Social Comunitária e outras perspectivas críticas em Psicologia Social 

compactuam do preceito da indissociabilidade entre a teoria e a prática, evidenciando o 

sujeito de pesquisa na condição de um ser ativo e político na produção de conhecimento e 

estratégias de mudanças (Campos, 2000; Lima, Lino, Cardoso e Marra, 2020). 

Uma segunda insatisfação, situada no campo ético-político, diz de um profundo 

descontentamento com as constantes violações de direitos humanos, como a miséria, a fome, 

a repressão estatal, as doenças, o desemprego, entre outros, que algumas populações latinas 

enfrentavam em seus cotidianos. Nesse sentido, era preciso desenvolver uma práxis – 

descolonizada, posicionada e comprometida com os direitos humanos e as populações em 

situação de sofrimento – em espaços que historicamente foram deixados de lado por uma 

parcela significativa de pesquisadores e profissionais de várias áreas das ciências humanas, 

incluindo a psicologia (Montero, 1999, 2014b; Martín-Baró, 1996). 

Segundo Montero (1884; 1999), os problemas comunitários, que ficaram às margens 

de grande parte das ações da ciência psicológica, precisam ser analisados, enfrentados e 

solucionados. Desse modo, o pesquisador referenciado pela PSC deve ter a premissa de 

intervir frente às problemáticas existentes no contexto comunitário em conjunto com as 

pessoas, buscando a transformação social. Para isso, é imprescindível que o conhecimento 

desenvolvido para subsidiar as ações seja construído de maneira contextualizada e 

democrática. Intervir, então, implica num processo constante de aprendizagem quanto as 

nossas maneiras de olhar e a nossa capacidade de desnaturalizar o que está instituído 

[...](Alvarenga Filho, 2019, p. 13). 

A partir disso, algumas dimensões são imprescindíveis ao compromisso ético da PSC. 

A primeira concerne à necessidade de se compreender a realidade do território de intervenção 

– nível microssocial. A segunda refere-se à importância do entendimento do modelo de 

organização social, política e econômica do país, bem como suas estruturas – nível 

macrossocial. Em terceiro, existe a necessidade de articulação com a comunidade e outros 

campos e experiências do saber, para o fortalecimento de uma práxis promotora de cidadania 

e emancipação. E, por fim, a inclusão de categorias como gênero, raça/etnia, classe social, 

orientação sexual e outras, nos processos de análises e ações, buscando o rompimento de 

situações de sofrimento e opressão (Freitas, 2016; Mayorga, 2014; Sarriera, 2017).  

Já na dimensão metodológica, a PSC utiliza-se, sobretudo, do método de Pesquisa 

Intervenção, na qual o(a) psicólogo(a) e as pessoas envolvidas na pesquisa trabalham 

conjuntamente no planejamento das ações e na busca da resolução dos problemas (Campos, 
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2000). As principais metodologias de diagnóstico e intervenção para trabalhos comunitários 

são: Entrevistas, Diário de Campo, Oficinas em Dinâmica de Grupo, Pesquisa-ação 

Participante e Intervenção Psicossocial (Machado, 2004; Vieira-Silva, 2015). Essas 

metodologias, que serão mais bem trabalhadas abaixo – com exceção das entrevistas, pois já 

foram discutidas na parte de Metodologia –, prezam por práxis partícipes e exigem 

aproximações dos(as) pesquisadores(as) em relação ao seu objeto de estudo.  

O diário de Campo é um método de registro de dados que é muito utilizado em 

pesquisas e intervenções que utilizam a observação. O conteúdo do diário pode ser dividido 

em descritivo e reflexivo/analítico. O primeiro refere-se ao registro, pelo pesquisador,dos 

acontecimentos presentes no local de pesquisa; a descrição do espaço físico; os 

comportamentos dos participantes do estudo; algumas pontuações em relação aos diálogos; e 

situações significativas para a pesquisa/intervenção. Já na parte reflexiva são tecidos os 

aspectos mais subjetivos. Aqui, incluem análises críticas sobre as situações experienciadas nas 

observações. Nesse sentido, reflexões acerca do método, sobre o trabalho do pesquisador e 

dilemas éticos também serão tratados na seção analítica (Frizzo, 2017b).  

As Oficinas em Dinâmica de Grupos concernem a um trabalho com grupo, a partir 

de uma temática central e busca produzir reflexões, ressignificações e ações de mudanças. 

Essas oficinas podem ser aplicadas em diversos contextos (escolas, associações, ações 

comunitárias, políticas públicas, entre outros), sendo realizadas por meio de um planejamento, 

tendo um caráter flexível e um número de encontros ―preestabelecido‖. Técnicas de 

mobilização, participação, animação e comunicação são bem úteis durante os encontros. 

Também é fundamental a inclusão de uma referência teórica para sustentar as oficinas, como, 

por exemplo: o Grupo Operativo de Pichon-Riviéri; Paulo Freire; Martín-Baró; Lúcia Afonso; 

e outras (Afonso, 2006; 2007).  

A Pesquisa-ação Participante é oriunda dos trabalhos de Kurt Lewin em 

Investigação-ação, realizados, principalmente nos anos de 1940, e objetiva promover 

mudanças nas relações intergrupais e sociais. O termo ―participante‖ foi incluído 

posteriormente, na década de 1970, para evidenciar a importância de uma relação significativa 

entre os(as) pesquisadores(as) e as pessoas envolvidas na realidade estudada. Nessa 

perspectiva, o conhecimento, construído com a participação e implicação do público atendido, 

orientará todo o processo metodológico, desde o planejamento até as ações/intervenções 

(Toledo & Jacobi, 2013; Frizzo, 2017a).    

Conforme Frizzo (2017a), a Pesquisa-ação Participante tem quatro fases. A primeira 

diz do momento de conhecimento do território de pesquisa e da mobilização do público alvo. 
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Na segunda etapa, é necessário definir e aplicar as estratégias para a elaboração e formulação 

da problemática a ser enfrentada. Aqui, podem ser usadas várias técnicas como rodas de 

conversa, teatro, tecnologias audiovisuais e outras. Após a coleta de dados, são necessárias a 

sistematização e apresentação dos resultados obtidos. Na quarta fase, organizam-se e aplicam-

se, com base nos resultados, as ações para superar os problemas encontrados. Contudo, esse 

processo, na maioria das vezes, funciona como uma espiral. Isto é, não finaliza com a 

realização das ações – fase quatro –, pois outros problemas podem ser suscitados, surgindo, 

então, a necessidade de novas análises e ações.  

Já a Intervenção Psicossocial (IP) é uma metodologia de produção de conhecimento 

e ação que busca a transformação social, visando, especialmente, o desenvolvimento da 

autonomia das pessoas e de suas comunidades. Nessa concepção, há também uma relação de 

colaboração entre os(as) pesquisadores(as) e os(as|) pesquisados(as), isto é, a população e os 

grupos não apenas demandam intervenções, mas participam ativamente de todo o processo. 

Durante o desenvolvimento da IP, a análise crítica dos contextos de intervenção, do 

funcionamento dos grupos/organizações e da dinâmica vivencial dos(as) pesquisados(as) 

tona-se imprescindível para o alcance das transformações sociais almejadas (Afonso, 2011; 

Machado, 2004). 

Por fim, Machado (2004) evidencia outros aspectos que envolvem a Intervenção 

Psicossocial. Dentre eles, ressaltam-se: a) todos os trabalhos iniciam a partir de uma demanda 

de mudança/ajuda, ainda que, para tal, a psicologia oferte o serviço;b) os(as) Interventores(as) 

recusam o lugar do saber; a comunidade traz consigo um conhecimento valoroso para toda a 

intervenção;c) para o desenvolvimento da ação, é crucial uma relação mútua, consentida e 

democrática entre o(a) pesquisador(a) e os(a) pesquisados(as); d) a escolha de instrumentos e 

técnicas – grupos, entrevistas, vídeos etc. – será feita de acordo com a necessidade do 

cliente;e) as informações produzidas serão analisadas, interpretadas e discutidas a partir de 

todos(as) os(as) envolvidos(as).  
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Ilustração 2 – Síntese das dimensões Epistemológicas, Éticas e Metodológicas da Psicologia Social 

Comunitária 

 

Fontes: Montero, 1999; Machado, 2004; Mayorga, 2007
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4 A ASSISTÊNCIA SOCIAL NO BRASIL 

 

No Brasil, a Assistência Social está presente desde o período colonial e, devido à 

ausência de ações públicas e à não satisfação das necessidades básicas da população, sua 

atuação era baseada no clientelismo e no assistencialismo. Nesse sentido, o objetivo era 

―ajudar‖ as pessoas pobres, ancorada nos pressupostos da religiosidade e da benesse (Pereira, 

2007). Cruz e Guareschi (2018) ressaltam que, até então, a Assistência Social foi realizada a 

partir de iniciativas pontuais e não como uma concepção política. As práticas assistenciais 

foram reguladas pela filantropia, inicialmente através da igreja [...] e depois pelo Estado (p. 

13). A falta de uma lógica baseada nos direitos básicos e de cidadania dificultava tanto a 

promoção dos diretos dos cidadãos quanto a busca de uma sociedade democrática.  

Contudo, a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, uma nova 

concepção de Assistência Social vem sendo desenvolvida, passando a constituir, em conjunto 

com a saúde e a previdência social, o tripé da seguridade social brasileira. Assim, de acordo 

com Colin e Jaccoud (2013), a Constituição Federal significou um marco histórico, pois 

possibilitou um movimento de alterações no campo da Assistência Social, tornando esta 

reconhecida como política pública universal e de Estado. Isso promoveu tanto um aumento de 

contextos e situações que deveriam receber atenção e proteção legais quanto uma expansão na 

competência pública aos problemas que, muitas vezes, eram tratados na dimensão privada.  

Pode-se dizer, então, que, por meio da Constituição de 1988, surgem novas diretrizes 

para a Assistência Social, nos âmbitos normativos, organizacionais, técnicos e políticos. 

Algumas premissas estabelecidas na Seção IV – Assistência Social –, contidas no Artigo 203, 

explicitam uma nova lógica de operação. São elas: I – proteção à família e à maternidade; II – 

o amparo às crianças e aos adolescentes carentes; III – a integração ao mercado de trabalho; 

IV – a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência; V – a garantia de um salário 

mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência e ao idoso que comprovem não possuir 

meios de prover a própria subsistência (Constituição do Brasil, 1988).  

Em 1993, ocorre mais um avanço para o campo da Assistência Social, a aprovação da 

Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS –, nº 8.742/93. Dessa forma, a Assistência Social 

foi estabelecida como uma política não contributiva, evidenciando o Estado como promotor e 

garantidor da proteção social da população brasileira. Outros destaques da LOAS foram a 

definição do público a ser assistido, a criação de critérios de elegibilidade e outros 

dispositivos acerca do Benefício de Prestação Continuada – BPC – (Freitas, Souza & Martins, 

2013). A LOAS possui cinco princípios e três diretrizes que serão expostos no quadro abaixo.  
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Quadro 1 – Princípios da Lei Orgânica de Assistência Social 

Princípios Diretrizes 

I. Supremacia do atendimento às 

necessidades sociais sobre as exigências de 

rentabilidade econômica; 

I. Descentralização político-administrativa 

para os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, e comando único das ações em 

cada esfera de governo; 

II. Universalização dos direitos sociais, a 

fim de tornar o destinatário da ação 

assistencial alcançável pelas demais 

políticas públicas; 

II. Participação da população, por meio de 

organizações representativas, na formulação 

das políticas e no controle das ações em 

todos os níveis; 

III. Respeito à dignidade do cidadão, à sua 

autonomia e ao seu direito a benefícios e 

serviços de qualidade, bem como à 

convivência familiar e comunitária, 

vedando-se qualquer comprovação 

vexatória de necessidade; 

III. Primazia da responsabilidade do Estado 

na condução da política de Assistência 

Social em cada esfera de governo. 

IV. Igualdade de direitos no acesso ao 

atendimento, sem discriminação de qualquer 

natureza, garantindo-se equivalência às 

populações urbanas e rurais; 

 

V. Divulgação ampla dos benefícios, 

serviços, programas e projetos assistenciais 

e dos recursos oferecidos pelo Poder 

Público e dos critérios para sua concessão. 

 

Fonte: Brasil, 2004 

 

Apesar da promulgação da Constituição Federal de 1988 e da aprovação da Lei 

Orgânica de Assistência Social em 1993, ainda predominava, de maneira intensa na 

Assistência Social, uma lógica de ações baseadas na negação de direitos, com viés 

conservador e neoliberal. Essas ações não só fracassavam com a promoção dos Direitos 

Humanos e de Cidadania, como fortaleciam ideologias de culpabilização das pessoas pelas 

suas situações de pobreza e vulnerabilidade. Isso acabava dificultando a implementação da 
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Assistência Social enquanto política pública (Quinorero, Ishikawa, Nascimento & Mantovan, 

2013; Colin & Jaccoud, 2013).  

De acordo com Saadallah (2007), o neoliberalismo tende a fazer com que os países 

deixem as políticas públicas sempre em segundo plano, pois as percebem como despesas aos 

cofres do governo, enquanto deveriam ser compreendidas na ótica de investimentos sociais. 

As ideologias neoliberais buscam instalar e sustentar o Estado mínimo, colocando o mercado 

em uma posição divina, como o único e suficiente promotor de riqueza e justiça social. A 

partir disso, as políticas sociais são entendidas como uma intromissão do Estado na liberdade 

econômica. Desse modo, as políticas públicas nos países capitalistas configuram-se como um 

campo de tensão e disputas de interesses entre o capital, o Estado e a população.  

Entretanto, em 2004 – a partir das deliberações da IV Conferência Nacional de 

Assistência Social, ocorrida no ano anterior – foi criada a Política Nacional de Assistência 

Social, objetivando a materialização da LOAS e o rompimento com o assistencialismo. 

Ressalta-se que a PNAS busca: (a) garantir a sobrevivência, através da autonomia e da renda; 

(b) possibilitar a acolhida, assegurando os direitos humanos por meio dos aparelhos e serviços 

sociais; (c) favorecer o convívio familiar e comunitário; (d) promover a autonomia individual, 

familiar e social; e (e) mitigar os riscos e contextos de vulnerabilidade social (Afonso, Vieira-

Silva, Abade, Abrantes & Fadul, 2012). Ademais, a proteção às pessoas com deficiência – 

reabilitação e inserção no mercado de trabalho – também está prescrita nessa política.  

 

Em consonância com o PNAS, foi elaborada a Norma Operacional Básica 

(NOB/SUAS) em 2005, que disciplina as relações federativas, não apenas 

detalhando as competências de gestão e financiamento, como também 

consolidando a integração da rede de serviços e instituindo instrumentos 

para sua articulação. O objetivo é possibilitar a efetivação da 

descentralização político-administrativa e a consolidação da política no país 

(Cavalcante & Ribeiro, 2012, p. 1.462). 

 

Para Colin e Jaccoud (2013), a partir da Política Nacional de Assistência Social e da 

Norma Operacional Básica de 2005, instituiu-se o Sistema Único de Assistência Social. 

Assim, ampliam-se as bases operativas da PNAS, evidenciando seu caráter federativo e suas 

atribuições protetivas. Também há uma expansão nessa última década dos recursos, 

programas, serviços e benefícios da política, aumentando a oferta e o acesso aos recursos da 

proteção social. O SUAS tem um modelo de gestão descentralizado, universal, democrático e 

participativo.  

No tocante ao modelo de proteção, o SUAS é dividido em dois níveis de 

funcionamento. O primeiro refere-se à Proteção Social Básica (PSB), que busca prevenir 
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situações de risco e vulnerabilidade, por meio do fortalecimento de vínculos familiares e 

comunitários. Suas ações são desenvolvidas por intermédio dos CRAS. O segundo nível é a 

Proteção Social Especial (PSE), dividida em média e alta complexidade, e tem como objetivo 

atender às famílias em situação de risco pessoal e social. Ressalta-se que a PSB/CRAS busca 

prevenir situações de risco; o PSE/CREAS realiza suas práticas onde o risco já se inseriu, em 

situações em que há violação de direito(Brasil, 2004; Brasil, 2009). O Quadro 2 sintetiza os 

serviços da PSB e da PSE. 

 

Quadro 2 – Síntese dos Serviços 

 

 

 

Proteção Social Básica 

1. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à 

Família (PAIF); 

2. Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos; 

3. Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para 

Pessoas com Deficiência e Idosas. 

 

 

 

 

 

 

 

Proteção Social 

Especial 

 

 

 

 

 

 

Média 

Complexidade 

1. Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a 

Famílias e Indivíduos (PAEFI); 

2. Serviço Especializado em Abordagem Social; 

3. Serviço de proteção social a adolescentes em 

cumprimento de medida socioeducativa de Liberdade 

Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à 

Comunidade (PSC); 

4. Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas 

com Deficiência, Idosas e suas Famílias; 

5. Serviço Especializado para Pessoas em Situação de 

Rua. 

 

 

Alta 

Complexidade 

6. Serviço de Acolhimento Institucional; 

7. Serviço de Acolhimento em República; 

8. Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora; 

9.  Serviço de proteção em situações de calamidades 

públicas e de emergências. 

Fonte: Quadro retirado da Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, (Brasil, 2014, p. 10). 
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Para desenvolver as atividades dos CRAS e CREAS, o SUAS estabelece uma equipe 

mínima de profissionais de nível superior. Os profissionais de Psicologia e de Serviço Social 

fazem parte da composição de tal equipe. No CREAS, está prevista a atuação de profissionais 

que atuam no campo do Direito. No tocante ao CRAS, outros profissionais como sociólogos, 

educadores sociais, pedagogos, historiadores, entre outros, também estão fazendo parte das 

equipes, trabalhando, principalmente, com oficinas e atividades lúdicas (Yamamoto & 

Oliveira, 2010).  

Diante do exposto, entende-se o Sistema Único de Assistência Social como um 

mecanismo fundamental para a promoção da cidadania e dos direitos humanos, contribuindo, 

assim, para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Nessa direção, o SUAS é 

compreendido como uma área de atuação essencial para uma Psicologia comprometida com 

um projeto de mudança social e luta democrática.  

 

4.1 O Centro de Referência de Assistência Social – CRAS 

 

O Centro de Referência de Assistência Social é um aparelho público estatal 

descentralizado, de base territorial, que desenvolve um conjunto de ações que buscam a 

promoção social das pessoas que vivem em contextos de vulnerabilidade. Esse aparelho, 

considerado a principal porta de entrada do SUAS, permite o acesso de um número expressivo 

de famílias à proteção social básica, além de favorecer a sua participação nas demais políticas 

públicas presentes nas comunidades (Brasil, 2009).   

 

O CRAS identifica situações de vulnerabilidade e risco no seu território de 

abrangência, articula e potencializa os serviços socioassistenciais da rede de 

proteção social básica, disponível para atender adequadamente as 

necessidades das famílias e territórios. Essa rede objetiva promover a 

convivência social, familiar e comunitária e assegurar às crianças, jovens, 

adultos, idosos e suas famílias, condições para o exercício de sua cidadania 

(Brasil, 2007, p. 19). 

 

Para possibilitar a proteção socioassistencial básica, o CRAS prevê a realização de três 

serviços – citados no Quadro 2. O primeiro é o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à 

Família, que realiza um trabalho de caráter continuado e busca fortalecer as funções 

protetivas, prevenindo a fragilização dos vínculos e promovendo o acesso aos direitos básicos. 

Algumas atividades realizadas no PAIF são: acolhida; ações culturais; articulação com outros 

serviços públicos; atividades comunitárias; cadastramento socioeconômico; conhecimento do 

território; grupos com famílias; palestras; visitas domiciliares; e outras (Brasil, 2009).  
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O segundo refere-se ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que 

busca complementar o trabalho social com as famílias, realizando grupos com o objetivo de 

prevenir os riscos sociais e promover a autonomia do público assistido. As ações grupais 

neste serviço organizam-se de forma a incentivar as reflexões, o intercâmbio de ideias e 

experiências e o agir comunitário. Também há o interesse em desenvolver o sentimento de 

pertença e identidade grupal. Assim, espera-se contribuir na criação de alternativas 

emancipatórias para o enfrentamento dos contextos de vulnerabilidade social (Brasil, 2014). 

O terceiro diz do Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com 

Deficiência e Idosas, que propõe desenvolver a autonomia dos(as) usuários(as); buscando a 

equiparação de oportunidades e contribuindo para a prevenção de riscos, exclusão e 

isolamento social. Algumas atividades desenvolvidas nesse serviço são: acolhida; escuta; 

defesa dos direitos humanos; orientações, encaminhamentos e inserção a políticas e serviços 

do município; visita domiciliar; relatórios; entre outros (Brasil, 2014). 

A partir desses serviços, os Centros de Referência de Assistência Social procuram 

realizar seus objetivos. De acordo com o Censo SUAS 2018, o total de CRAS existentes no 

Brasil é de 8.360; sendo que 2.890 – a maioria – estão localizados na Região Sudeste, 34,6%. 

Entre os profissionais, são 10.529 psicólogos(as)  que atuam nesse instrumento social, o que, 

corresponde a um dos maiores campos de trabalho para essa categoria profissional (Brasil 

2018). Dessa maneira, o CRAS consiste num espaço importante de atuação para uma 

Psicologia comprometida com um projeto democrático de sociedade.   
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5 METODOLOGIA 

 

 Neste capítulo, será apresentado o percurso metodológico utilizado para alcançar os 

objetivos e responder o problema de pesquisa do presente estudo. Nessa direção, serão 

descritas – abaixo – nove subseções que buscam, principalmente, a descrição dos métodos e 

dos referenciais utilizados para a produção e a análise dos dados. 

 

5.1 Desenho da Pesquisa 

 

A presente pesquisa é de natureza qualitativa do tipo descritiva e exploratória. De 

acordo com Denzin e Lincoln (2006) e Creswell (2010), a pesquisa qualitativa consiste em um 

conjunto de práticas interpretativas que possibilitam a compreensão de fenômenos sociais. 

Tais práticas não podem ser separadas dos contextos, das origens e das perspectivas teóricas, 

metodológicas, políticas e éticas do pesquisador. Também é importante englobar nos estudos 

conceitos referentes à classe social, ao gênero, à orientação sexual, à etnia, entre outros. Para 

entender melhor a temática estudada, os autores podem utilizar diversos materiais – textos e 

produções científicas, estudos de caso, observações, questionários, entrevistas, entre outros.  

O método qualitativo refere-se ao estudo do ser humano e do seu contexto cultual, das 

relações sociais, das crenças, dos significados, dos conceitos e das representações que as 

pessoas fazem de si mesmas e das comunidades em que estão inseridas. Tal metodologia é 

propícia para a investigação de grupos e segmentos; de histórias, sentidos e acepções nas 

perspectivas dos atores; para análises de comportamentos, conjunturas, discursos e 

documentos (Minayo, 2010). Nesse sentido, os estudos qualitativos contribuem para a 

descrição e compreensão de um problema social. Logo, é possível auxiliar nas ideias, 

mudanças e ressignificações em relação ao objeto e aos objetivos da pesquisa.  

Como plano de investigação da perspectiva qualitativa – e na busca de contemplar 

todos os objetivos do presente projeto foram utilizadas as investigações exploratória e 

descritiva. Para Triviños (1987), o estudo exploratório possibilita que o pesquisador, em 

contato com certa realidade, aprofunde sua experiência com a problemática estudada. Tal 

estudo auxilia na sistematização de elementos relevantes para atingir os fins almejados. Sendo 

assim, é possível construir um conhecimento significativo em referência ao tema estudado, 

contribuindo, desse modo, com o planejamento e o desenvolvimento da pesquisa.  

No tocante ao estudo descritivo, Gil (2002, p. 57) ressalta: [...] têm como objetivo 

primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, então, 
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o estabelecimento de relações entre variáveis. A essência da pesquisa descritiva refere-se ao 

desejo de conhecer, de maneira significativa, determinado campo, grupo ou comunidade, suas 

características, suas organizações, seus problemas, seus desafios e suas finalidades (Triviños, 

1987).  

 

5.2 Local da pesquisa 

 

A presente pesquisa foi realizada em cinco CRAS localizados em cinco municípios da 

microrregião de São João del-Rei. A microrregião em questão possui uma população de 

182.686 habitantes; sua área é de 5.774,000 km² (IBGE, 2020), composta por 15 – quinze – 

cidades. São elas: Conceição da Barra de Minas, Coronel Xavier Chaves, Dores de Campos, 

Lagoa Dourada, Madre de Deus de Minas, Nazareno, Piedade do Rio Grande, Prados, 

Resende Costa, Ritápolis, Santa Cruz de Minas, Santana do Garambéu, São João Del-Rei, São 

Tiago e Tiradentes. Até o ano de 2020, nessa microrregião, existiam dezoito CRAS, sendo 

quatro situados no município de São João del-Rei e os demais divididos na proporção de um 

por município. 

Ilustração 1 – Mapa da microrregião de São João del-Rei 

 
Fonte: http://professormarcianodantas.blogspot.com.br 

http://professormarcianodantas.blogspot.com.br/
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Para a formação da amostra utilizaram-se os seguintes critérios de escolha: (a) dois 

municípios com maior número populacional – Lagoa Dourada e Resende Costa; (b) duas 

cidades com menor número de habitantes – Piedade do Rio Grande e Santana do Garambéu; 

(c) e o município de São João del-Rei – maior em extensão territorial e em população – que 

possui quatro CRAS, incluindo um rural, escolhido como local de pesquisa nesse município. 

Acreditava-se que essa diversidade na amostra poderia proporcionar uma maior pluralidade na 

coleta e produção de dados.  

 

Quadro 3 – População dos municípios da microrregião de São João del-Rei 

 Município População 

Conceição da Barra de Minas 3.954 

Coronel Xavier Chaves 3.301 

Dores de Campos 9.299 

Lagoa Dourada 12.256 

Madre de Deus de Minas 4.904 

Nazareno 7.944 

Piedade do Rio Grande 4.709 

Prados 8.391 

Resende Costa 10.913 

Ritápolis 4.925 

Santa Cruz de Minas 7.865 

Santana do Garambéu 2.234 

São João Del Rei 84.469 

São Tiago 10.561 

Tiradentes 6.961 

Fonte: (IBGE, 2020) 
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5.3 Descrição dos municípios 

 

Lagoa Dourada se destaca pela sua culinária, principalmente pelo seu rocambole, um 

tipo de pão de ló recheado com doce; pela produção de móveis artesanais; pela pecuária 

leiteira; e pela produção de hortigranjeiros. O conjunto de ruínas associadas à guerra dos 

Emboabas e as diversas fazendas e cachoeiras impulsionam o turismo na cidade (PLD, 2020). 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM – de Lagoa Dourada é de 0,676, 

considerado Médio. A dimensão que mais contribui para o IDHM do município é 

Longevidade, com índice de 0,828, seguida de Renda, com índice de 0,672, e de Educação, 

com índice de 0,554 (IBGE, 2020). 

Resende Costa tem uma importante tradição no tocante ao artesanato têxtil, 

envolvendo centenas de famílias na produção de almofadas, colchas, cortinas, redes, tapetes e 

outros artigos de teares. O município conta com diversas construções históricas, como 

casarões, igrejas e capelas; além de várias fazendas e cachoeiras (Estrada Real, 2020). O 

IDHM de Resende Costa é de 0,685 – Médio. A dimensão que mais contribui para o IDHM 

do município é Longevidade, 0,823; Renda, 0,689; e Educação, 0,568 (IBGE, 2020). 

Piedade do Rio Grande se destaca, principalmente, pelas belezas naturais, possuindo 

vários rios, lagos, cachoeiras e grutas. Existem também algumas fazendas coloniais. A 

economia é de base agropecuária, com produção de leite, queijo, manteiga, arroz, feijão, soja, 

milho e outros cereais (PPRG, 2020). O IDHM de Piedade do Rio Grande é 0,678 – Médio. 

As dimensões que mais contribui para o IDHM do município são: Longevidade, 0,820; 

Renda, 0,640; e Educação, 0,593 (IBGE, 2020). 

Santana do Garambéu é uma cidade que possui a agropecuária como principal 

atividade econômica. O turismo ecológico também é cultivado e impulsionado por suas 

cachoeiras, rios e diversas riquezas naturais. A cidade possui um relevante acervo com 

artefatos e documentos relacionados à história da região (PSG, 2020). O IDHMde Santana do 

Garambéu é de 0,667 – Médio. A Longevidade, 0,822; a Renda, 0,648; e a Educação, 0,558, 

são as dimensões que contribuem para esse IDHM(IBGE, 2020). 

São João del-Rei possui diversas igrejas que ilustram o barroco mineiro; inúmeros 

museus; e uma diversidade ecológica, com belas montanhas, rios e paisagens. O município 

também se destaca pela sua forte ligação com a música, possuindo várias bandas, grupos e 

concertos musicais (UFSJ, 2020). São João del-Rei tem o IDHM de 0,758, considerado Alto. 

A dimensão que mais contribui para o IDHM do município é Longevidade, 0,860, seguida de 

Renda, 0,733, e de Educação, 0,690 (IBGE, 2020). 
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5.4 Participantes da pesquisa 

 

Os participantes da pesquisa são os(as) psicólogos(as) que fazem parte das equipes de 

referência básica dos CRAS, localizados nos cinco municípios citados na seção anterior. A 

equipe de referência é composta por técnicos de nível médio e superior, sendo estes últimos 

assistentes sociais e psicólogos(as). Embora o SUAS indique essa composição, pode ocorrer 

uma defasagem na equipe, existindo apenas um(a) profissional de nível superior ou mais de 

um técnico com a mesma formação acadêmica.  

Nesse sentido, os municípios de Conceição da Barra de Minas e de Coronel Xavier 

Chaves – embora com um número populacional menor do que a cidade de Piedade do Rio 

Grande – não foram incluídos na amostra. O primeiro devido à falta de um(a) psicólogo(a) na 

equipe técnica do CRAS. Já o segundo, por consequência de uma falta de disponibilidade do 

convidado no período da realização das entrevistas.  

 

5.5 Produção de dados 

 

Para responder ao problema de pesquisa e cumprir todos os objetivos deste estudo, 

foram utilizadas duas perspectivas de produção de dados. Na primeira etapa, foi realizada a 

revisão narrativa da literatura acerca da Psicologia Social (Comunitária), da Política de 

Assistência Social e dos Centros de Referências da Assistência Social. Na segunda etapa, 

foram feitas entrevistas semiestruturadas e individuais com os(as) profissionais de Psicologia 

inseridos em cinco CRAS da microrregião de São João del-Rei.Ressalta-se que todas as 

entrevistas foram efetuadas nos espaços de atuação de cada participante. 

 

5.5.1 Revisão Narrativa da Literatura 

 

A revisão narrativa (tradicional) da literatura é utilizada para compreender e discutir o 

desenvolvimento ou o ―estado da arte‖ da produção de determinada temática, à luz de um 

referencial teórico e/ou campo de conhecimento específico (Rother, 2007). Destaca-se que a 

revisão tradicional não adota critérios sistemáticos para a seleção do conteúdo que será 

utilizado na pesquisa. Dessa forma, o autor tem maior autonomia para escolher as produções e 

interpretar os dados existentes de acordo com a sua análise e seus objetivos.  

As fontes de consulta e desenvolvimento deste estudo foram constituídas pela 

literatura relacionada à Psicologia Social Comunitária, a políticas de assistência social e 
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aotrabalho dos(as) psicólogos(as) nos Centros de Referência da Assistência Social. Tais 

fontes foram identificadas em livros impressos e eletrônicos e nas seguintes bases de dados: 

Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES); Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS); 

Scientific Electronic Library Online (SciELO); Biblioteca Virtual em Saúde – Psicologia 

Brasil (BVS-Psi Brasil) e demais bibliotecas virtuais de dissertações, teses e periódicos 

científicos. 

Para a realização da pesquisa, adotaram-se os seguintes critérios de inclusão: trabalhos 

publicados em língua portuguesa, inglesa e espanhola, com os resumos disponíveis nas bases 

de dados eletrônicas citadas acima. Também foram pesquisados livros e publicações de 

autores que são referência no campo da Psicologia Social, da Psicologia Social Crítica, da 

Psicologia Social Comunitária, das Políticas Públicas, da Assistência Social e das Ciências 

Sociais. 

 

5.5.2 Entrevista 

 

A entrevista é um instrumento bastante utilizado nas pesquisas de campo. Por meio 

desse método, o pesquisador consegue obter dados e conhecimentos contidos nas falas dos 

sujeitos de pesquisa. Ao contrário de uma conversa despretensiosa e neutra, a entrevista é um 

meio de coleta dos fatos relatados pelos atores, sujeitos-objeto da pesquisa que vivenciam 

uma determinada realidade que está sendo focalizada (Cruz Neto, 2001). Marconi e Lakatos 

(2008, p. 81) reforçam ―a entrevista tem como objetivo principal a obtenção de informações 

do entrevistado, sobre um determinado assunto ou problema‖. 

Poupartet al. (2016) enfatizam três preceitos base das entrevistas qualitativas. O 

primeiro situa-se no campo epistemológico, em razão de a metodologia permitir a 

compreensão de uma realidade social, sob a ótica das pessoas que estão em profunda e 

constante relação com tal cenário. O segundo é do tipo ético/político, pois possibilita perceber 

os dilemas, problemas e desafios enfrentados pelos atores sociais. Essa percepção é 

fundamental para a transformação de uma realidade social negativa. Por fim, o preceito 

metodológico, visto que a entrevista é um instrumento privilegiado para acessar e interpretar o 

contexto em que as pessoas habitam e as experiências por elas vivenciadas. 

Nesta pesquisa, o roteiro de entrevista – vide apêndice – foi organizado em cinco 

blocos temáticos. O primeiro refere-se aos dados ―gerais‖dos(as) psicólogos(as) 

entrevistados(as). No segundo, as perguntas foram direcionadas à trajetória de atuação. Em 
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seguida, a temática abordada foi a formação em psicologia. No quarto bloco, as questões eram 

concernentes as principais atividades realizadas no cotidiano dos CRAS, bem como os 

principais problemas, desafios, possibilidades e avanços. E por fim, as perguntas eram 

relacionadas à práxis em psicologia; quais as teorias, metodologias e demais experiências 

utilizadas no dia a dia de trabalho. 

 

5.6 Análise dos dados 

 

As entrevistas foram tratadas com base na análise de conteúdo. De acordo com Bardin 

(2010), a análise de conteúdo permite investigar diferentes fontes de dados, possibilitando 

uma interpretação pelo pesquisador, mediante a inferência de conhecimentos relativos aos 

conteúdos. Conforme Marconi e Lakatos (2008, p. 117), o conteúdo das comunicações é 

analisado por meio de categorias sistemáticas, previamente determinadas [...]. Ou seja, é 

uma técnica que visa o produto da ação humana, estando voltada para o estudo das ideias e 

não de palavras em si. Gomes (2001) evidencia duas funções dessa técnica, uma é em relação 

à possibilidade de verificação de questões e hipóteses – por meio da análise de conteúdo é 

possível responder a algumas perguntas formuladas e confirmar algumas afirmações; a outra 

diz respeito à possibilidade de realizar um exame referente ao conteúdo manifestado na 

entrevista, indo além das aparências. Essas funções são complementares e proporcionam o 

alcance dos resultados desejados na pesquisa.  

 

5.7 Considerações éticas 

 

Diante do envolvimento de seres humanos no estudo em questão, as orientações 

estabelecidas pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS) foram seguidas, por meio das 

Resoluções: CNS 466/12, que trata sobre a pesquisa com seres humanos; CNS 510/2016, que 

aborda as normas de pesquisas que envolvem seres humanos nos campos das ciências sociais 

e humanas. Por conseguinte, o projeto foi submetido à Comissão de Ética em Pesquisa 

envolvendo Seres Humanos (CEPES) da Universidade Federal de São João del-Rei, sob o 

registro CAEE: 29584920.0.0000.5151 –; tendo recebido o parecer, número 4.019.047, na 

condição de aprovado.  

Após a aprovação, os(as) psicólogos(as) que atuam em cinco CRAS – selecionados 

para a amostragem deste estudo – foram convidados para a realização das entrevistas. Assim, 

os objetivos, a estrutura do trabalho, o procedimento e a duração das entrevistas foram 
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informados aos participantes. Também houve o esclarecimento de que a participação poderia 

ser interrompida a qualquer momento, sem nenhum prejuízo ao colaborador. Destaca-se que 

os(as) psicólogos(as) que concordaram em participar da pesquisa receberam o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Este evidenciou que, durante a pesquisa, os 

critérios de sigilo, liberdade de participação e confidencialidade estariam garantidos. Também 

foi fornecido o número de telefone e o e-mail do pesquisador para qualquer esclarecimento 

durante ou após a pesquisa.  
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6 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O presente capítulo tratará da apresentação e discussão dos resultados obtidos a partir 

da Análise de Conteúdo, do tipo temática, das entrevistas realizadas neste estudo. A partir de 

tal análise, foram tecidas categorias e subcategorias que, discutidas com base nos principais 

referenciais teóricos utilizados, sobretudo a Psicologia Social Comunitária, buscarão 

contribuir para o alcance dos objetivos desta pesquisa. No total serão apresentadas uma seção 

referente aos dados dos(as) entrevistados(as) e três seções referentes às categorias, estas 

últimas divididas em dez subcategorias – vide Quadro 4. Vale salientar que, na busca de 

garantir os critérios de confidencialidade, os autores das falas serão tratados por nomes 

fictícios. 

 

Quadro 4 – Resumo das categorias e subcategorias identificadas 

Categorias Subcategorias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Acompanhamento familiar  

1.2 Acolhimento 

1.3 Visitas domiciliares 

1.4 Grupos 

1.5 O CRAS em contextos ―rurais‖ 

1. Atividades realizadas no 

cotidiano dos CRAS 

2. Alguns problemas e desafios 

presentes na prática da Psicologia 

nos CRAS 

2.1 Formação 

2.2 Falta de um Referencial 

Teórico e Prático 

2.3 Desconhecimento do papel 

do(a) psicólogo(a) 

 

3. Algumas possibilidades e 

avanços presentes na prática da 

Psicologia nos CRAS 

3.1 Articulação em rede 

3.2 Trabalho em equipe 
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6.1 Dados referentes aos psicólogos(as) entrevistados(as) 

 

No momento inicial das entrevistas, foi realizado um questionário com perguntas 

relacionadas aos dados: (a) do(a) psicólogo(a)– nome, idade, sexo e cor; (b) da formação – 

instituição em que cursou a graduação e se possui pós-graduação; (c) da atuação – em quais 

políticas públicas já atuou, tempo de trabalho no CRAS, regime de contratação e carga horária 

semanal; e (d) do CRAS – tempo de funcionamento do CRAS, número de famílias atendidas 

e composição da equipe. Esses elementos serão discutidos abaixo e apresentados no Quadro 5.  

Sobre o(a) “psicólogo(a)”, três são do sexo feminino e dois do sexo masculino; a 

média de idade corresponde a 35 anos. Na declaração da cor, três se disseram brancos(as), 

uma se afirmou parda e o outro não soube responder. Em relação à “formação”, três 

graduaram em uma Universidade pública e dois em uma mesma Instituição privada. Apenas 

dois dos(as) entrevistados(as) possuem pós-graduação em Psicologia, porém nenhuma é 

relacionada à área de assistência social.  

Com referência à “atuação”, três profissionais disseram que a assistência social era o 

primeiro trabalho no campo das políticas públicas; uma já tinha atuado na política de saúde e 

outro, na política de saúde mental. A média de tempo de atuação dos(as) entrevistados(as) no 

CRAS é de 5 anos; e a maioria – quatro – é concursada. Três psicólogas atuam 20 horas 

semanais, um 30 horas por semana e outro, 40 horas semanais.  

Já em relação aos “CRAS”, apenas duas entrevistadas souberam responder sobre o 

tempo de funcionamento desse equipamento, ambos funcionam há 07 anos. Também somente 

dois profissionais souberam dizer o número de famílias atendidas; um CRAS atende 150 

famílias e o outro, 400. A equipe técnica, em três CRAS, é composta por um(a) psicólogo(a) e 

um(a) assistente social; nos outros dois, é formada por dois assistentes sociais e um(a) 

psicólogo(a).  



 
 

57 
 

Quadro 5 - Dados dos(as) psicólogos(as) entrevistados(as)

Questões  Psicóloga I Psicóloga II Psicóloga III Psicólogo IV Psicólogo V 

Dados do(a)Psicólogo(a)  

Idade: 32 34 34 37 38 

Sexo: Feminino Feminino Feminino Masculino Masculino 

Cor: Branca Branca Parda Sem resposta Branca 

Dados da Formação  

Instituição de Formação: Pública Privada Pública Pública Privada 

Possui pós-graduação: Não Não Sim Não Sim 

Dados da Atuação  

Em quais políticas 

públicas já atuou: 

Assistência Social Saúde e Assistência 

Social 

Assistência Social Assistência Social Saúde Mental e 

Assistência Social 

Tempo de trabalho no 

CRAS: 

6 anos 9 anos 5 anos 3 anos 4 anos 

Regime de contratação: Concursada Concursada Contratada Concursado Concursado 

Carga horária semanal: 20 horas 20 horas 20 horas 30 horas 40 horas 

Dados do CRAS  

Tempo de funcionamento 

do CRAS: 

7 anos Sem resposta 7 anos Sem resposta Sem resposta 

Número de Famílias 

atendidas 

Sem resposta Em torno de 150 Sem resposta Em torno de 400 Sem resposta 

Composição da equipe 

técnica: 

2 Assistentes sociais 

e 1 Psicóloga 

1 Assistente Social e 

1 Psicóloga 

1 Assistente Social e 

1 Psicóloga 

1 Assistente Social e 

1 Psicólogo 

2 Assistentes Sociais 

e 1 Psicólogo 
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6.2 Principais atividades no cotidiano dos CRAS 

 

Dentre as atividades realizadas no dia a dia dos Centros de Referência de Assistência 

Social, as mais citadas pelos(as) psicólogos(as) entrevistados(as) correspondem: a) ao 

acompanhamento familiar; b) ao acolhimento; c) às visitas domiciliares; e d) aos grupos. 

Destaca-se que todas essas práticas, que são fundamentais para o cumprimento dos objetivos 

dos CRAS, serão trabalhadas nesta seção na condição de subcategorias.  

 

6.2.1 Acompanhamento Familiar 

 

A matricialidade sociofamiliar
5
 em conjunto com a territorialização

6
 são eixos 

estruturantes do SUAS. Nesse sentido, o acompanhamento familiar configura-se enquanto 

uma atividade essencial ao CRAS, pois abrange um conjunto de práticas cruciais na garantia 

dos direitos básicos das pessoas assistidas. Essas práticas referem-se ao acolhimento e à 

orientação; às visitas domiciliares e comunitárias; aos encaminhamentos para os serviços da 

rede socioassistencial; à realização de grupos informativos e/ou de reflexão; e às demais ações 

que a equipe técnica estimar necessárias aos atendimentos das famílias (Brasil, 2004).  

Foi possível identificar em todas as entrevistas temáticas ligadas ao ―acompanhamento 

familiar‖, o que vai ao encontro de uma das dimensões base estabelecidas na tipificação do 

trabalho nos CRAS: a família na centralidade das ações. Diante da pergunta sobre as 

principais atividades desenvolvidas no dia a dia do CRAS, os psicólogos(as) os psicólogos(as) 

Rousseff, Inácio e Luiz salientam: 

 

―A gente faz determinado número de acompanhamentos das famílias, com visitas; 

encaminhamentos; quando necessárias orientações. Enfim, é feita essa assistência e é feito 

muito um atendimento às famílias que nos procuram” (Rousseff). 
 

“No CRAS a gente faz muitos trabalhos com famílias né! O CRAS é um órgão de prevenção. 

Aí trabalha muito com famílias em situação de prevenção de vulnerabilidade. São famílias 
                                                                 
5
A matricialidade sociofamiliarse refere à centralidade da família como núcleo social fundamental para 

a efetividade de todas as ações e serviços da política de assistência social. A família, segundo a PNAS, 

é o conjunto de pessoas unidas por laços consanguíneos, afetivos e ou de solidariedade, cuja 

sobrevivência e reprodução social pressupõem obrigações recíprocas e o compartilhamento de renda e 

ou dependência econômica (Brasil, 2009, p. 12). 

 
6
A territorialização se refere à centralidade do território como fator determinante para a compreensão 

das situações de vulnerabilidade e risco sociais, bem como para seu enfrentamento. A adoção da 

perspectiva da territorialização se materializa a partirda descentralização da política de assistência 

social e consequente oferta dos serviços socioassistenciais em locais próximos aos seus usuários. [...] 

(Brasil, 2009, p. 13).  
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que estão em situação de vulnerabilidade, mas essa vulnerabilidade ainda não rompeu um 

vínculo. Por exemplo: você trabalha com a prevenção pra que isso não ocorra; pra evitar que 

isso ocorre.A gente tem trabalho em grupo; visita domiciliar; acolhimento aqui no CRAS; 

direcionamento para programas sociais – Bolsa família, BPC, que é o Benefício de Prestação 

continuada e etc.” (Inácio). 

 

“São feitos grupos, visitas, atendimentos individuais, palestras também. A gente monta 

algumas palestras para alguns eventos específicos, em datas especificas. A gente busca 

trabalhar com as datas do calendário da Assistência Social né!” (Luiz). 

 

Contudo, os(as) psicólogos(as) também pontuaram algumas dificuldades para a 

realização do acompanhamento familiar. A grande demanda de atendimento diante de equipes 

técnicas reduzidas e a carga horária de trabalho, na maioria dos casos, insuficiente foram 

questões bastante citadas nas entrevistas. Essa problemática também é trazida por Rinhel-

Silva (2016), pois em seu estudo é evidenciado que, devido a essas questões, os 

acompanhamentos das famílias acabam sendo comprometidos. É possível ilustrar tais 

questionamentos com a fala da entrevistada Rousseff:  

 

“O acompanhamento das famílias do PAIF, a gente não consegue fazer esse 

acompanhamento mensal [...] Eu e a assistente social poderíamos tá fazendo um melhor 

acompanhamento com as famílias, tentar ajudar de alguma forma. Então, pra mim, o meu 

maior desafio é esse, a minha maior dificuldade é essa; minha maior angustia também: não 

ter mais tempo disponível”. 

 

Observa-se também, conforme Oliveira e outros (2014) e Leão, Oliveira & Carvalho 

(2014), que os(as) psicólogos(as), em muitos casos, não estruturam e desenvolvem um bom 

planejamento de atendimento familiar. Isso acaba comprometendo tanto o entendimento das 

necessidades das pessoas, bem como a execução de práticas que possam atender às reais 

demandas. Destaca-se que, embora tenha sido abordado o planejamento das atividades dos 

CRAS, as entrevistas realizadas, neste estudo, não forneceram subsídios suficientes para 

avaliar a estrutura e a qualidade dos planejamentos referentes aos acompanhamentos das 

famílias atendidas. Essa lacuna pode ser melhor abordada em estudos futuros.  

Diante do exposto, evidencia-se a necessidade da criação de um plano contextualizado 

para o atendimento às famílias, compreendendo sua organização, e as necessidades e 

especificidades de seus integrantes. Isso porque o espaço familiar pode ser um espaçode 

proteção e socialização das pessoas. Também é relevante frisar que a família é um lugar de 

contradição e conflitos, podendo, inclusive, promover a desigualdade e a opressão. Logo, o 

trabalho em discussão é um constante desafio, que exigirá tempo e dedicação para as equipes 

técnicas dos CRAS (Brasil, 2009).  
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Para o acompanhamento integral das famílias é fundamental uma assistência 

psicossocial, na qual os(as) psicólogos(as) buscarão compreender as necessidades e 

problemáticas existentes, de maneira crítica e contextualizada. Nessa direção, são pertinentes: 

(a) o entendimento da dinâmica familiar e comunitária, suas possibilidades e contradições; (b) 

o planejamento e a execução de ações – que vão desde o acolhimento, passando por visitas 

domiciliares, trabalhos grupais, reuniões com a comunidade, até o encaminhamento para os 

demais serviços, programas e políticas presentes no território – que atendam demandas 

familiares; e (c) a avaliação periódica das ações para examinar se os objetivos estão sendo 

alcançados (Oliveira, Dantas, Solon & Amorim, 2011; Sarriera, 2017).    

 

6.2.2 Acolhimento 

 

O acolhimento diz, em muitos casos, do primeiro contato que a pessoa ou a família 

estabelecem com o CRAS. É o momento em que as demandas iniciais são proferidas e as 

informações sobre os serviços socioassistenciais podem ser realizadas. Desse modo, os(as) 

psicólogos(as) podem começar a compreender a história dos(as) usuários(as) e do contexto 

familiar e territorial. Isso será bem relevante tanto para iniciar o planejamento de atendimento 

quanto para avaliar uma possível inserção e direcionamento aos programas e serviços 

assistenciais (Oliveira, Nascimento, Araújo & Paiva, 2016; Brasil, 2012).  

Vale pontuar que as pessoas chegam ao CRAS com as mais variadas solicitações, 

como busca por informações sobre leis, programas e benefícios; pedidos de atendimento com 

o(a) psicólogo(a) ou o(a) assistente social; denúncias de violação de diretos humanos; entre 

outras. Nesse sentido, uma acolhida qualificada torna-se essencialmente interessante para o 

estabelecimento de um vínculo inicial entre os profissionais e a população e para o 

entendimento de possíveis demandas não tão explícitas (Araújo, 2014). Os entrevistados Luiz 

e Inácio ilustram algumas dinâmicas de acolhimento, a saber: 

 

“O sujeito chega com alguma demanda, traz pra gente. Igual eu te falei: às vezes, um parente 

tá sendo negligenciado, uma questão de abuso mesmo; outras vezes é uma necessidade 

psicológica ou uma questãozinha pra além de um benefício da Assistência Social mesmo. E aí 

vai a assistente Social com a visão dela, vou eu também com a minha visão, e a gente vai 

tentar levantar as demandas na visita, porque, muitas vezes, não chega ao CRAS toda a 

situação” (Luiz). 

 

“A gente escuta, acolhe e a gente faz um direcionamento. Por exemplo: chega, a gente 

acompanha uma família, tem essa escuta psicológica e nessa escuta psicológica a gente 

consegue perceber – diagnosticar – a necessidade de uma demanda pra um acompanhamento 

de saúde mental; a gente direciona pra lá. Um acompanhamento de saúde, em termo de PSF. 
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A gente direciona também pra uma enfermeira chefe ou mesmo procurar um contato com a 

UBS; e tem o apoio da saúde mental daqui que é o CAPS” (Inácio). 

 

Diante disso, é importante ressaltar que, geralmente, é durante a acolhida que se tem a 

primeira oportunidade de conhecer minimamente as dimensões da dinâmica familiar, algumas 

de suas crenças, desejos, modos de comunicação e expectativas em relação ao CRAS; por isso 

é aconselhável escutar o maior número possível de integrantes. Pontua-se também que uma 

escuta com empatia e sem preconceitos contribuirá para que, em conjunto com as 

pessoas/famílias, seja criado um bom plano de acompanhamento, analisados, sempre, as 

potencialidades e os limites que envolvem a relação entre os CRAS, seus(as) usuários(a) e a 

comunidade (Brasil, 2012).  

 

6.2.3 Visitas domiciliares 

 

As visitas domiciliares e comunitárias foram citadas na maioria das entrevistas. Essas 

atividades oferecem uma boa oportunidade para um aprofundamento na compreensão do 

arranjo familiar e da realidade territorial. As vulnerabilidades, potencialidades e necessidades 

são melhor entendidas por meio da imersão nos ambientes familiares e comunitários (Brasil, 

2012; Rocha, Moreira & Boeckel, 2017). Os(as) entrevistados(as) Luiz e Lispector ressaltam:  

 

“Vai a assistente Social com a visão dela, vou eu também com a minha visão, e a gente vai 

tentar levantar as demandas nas visitas, porque, muitas vezes, não chega ao CRAS toda a 

situação” (Luiz).  

 

[...] “Os nossos atendimentos são feitos praticamente com visita, porque como é zona rural e 

é longe, fica muito difícil para os usuários chegarem até aqui. Então, a gente tem que ficar 

andando de carro e fazendo visita o tempo inteiro. [...] A gente consegue fazer uma leitura 

melhor quando a gente visita essas famílias – dessas demandas que tão mais ocultas mesmo e 

que, às vezes, o assistente social vai chegar e vai ver mais por cima – e vai ver que tem 

alguma outra coisa acontecendo né. Então a psicologia ajuda tanto a olhar o todo, com um 

olhar mais profundo, quanto o individual” (Lispector). 

 

Nas falas acima, Luiz e Lispector disseram que realizam as visitas em conjunto com 

o(a) assistente social. Rinhel-Silva (2016) enfatiza a importância dessa ação conjunta, pois, 

assim, os profissionais da proteção básica podem articular os olhares e somar os saberes para 

a realização de um atendimento mais efetivo. Ainda assim, é importante evidenciar que, na 

maioria das vezes, os(as) psicólogos(as) fazem essas visitas apenas em momentos em que as 

pessoas/famílias apresentam uma situação mais grave, seja de violência, vulnerabilidade 
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acentuada ou outra. Ao ser perguntada sobre qual o critério para a realização das visitas, as 

entrevistadas Sílvia e Rousseff respondem:  

 

―Vai de acordo com a vulnerabilidade da família, sabe. Às vezes, em muitos casos, 

encaminhados pelo fórum, que exige uma frequência maior de visitas” (Sílvia). 

 

“Seria, a princípio, quando a gente não tem nenhuma reunião – toda quarta feira. E tem 

aqueles que têm uma atenção mais especial e que a gente vai num espaço de tempo menor, 

mas o mínimo que a gente adota é um mês. Mas tem família que a gente vai a cada dez meses, 

a cada três meses. Depende... É avaliado cada caso, a necessidade de cada caso” (Rousseff). 

 

Contudo, é imprescindível que as visitas domiciliares e comunitárias ultrapassassem 

essa lógica de atividade pontual e fragmentada. Ou seja, devem ser realizadas com 

continuidade para favorecer com que o CRAS – sua equipe e seus serviços – perceba melhor 

as dinâmicas familiares e territoriais e, ao mesmo tempo, seja entendido pelas pessoas, 

tornando, sobretudo, um lugar de referência para aqueles(as) que dele necessitarem (Leão, 

Oliveira & Carvalho, 2014). Ao encontro de tal questão, a psicóloga Lispector expõe: 

 

“Agora já tem um vínculo né! Todo mundo sabe que quando nosso carro chega é a gente. A 

gente já criou um vínculo que é maior do que só o profissional, que é o que tem que acontecer 

dentro do CRAS; por isso eles falam dessa mudança de técnico, que é ruim né! Porque 

quando você cria vínculo com a comunidade... E são situações que eles criam aqui com a 

gente, eles têm que ter um vínculo. Então, quando quebra o vínculo, a gente deixa de saber de 

muita demanda que deveria saber; o vínculo ajuda a gente a ter acesso a essa demanda e eles 

terem liberdade de tá falando com a gente”. 

 

Rocha, Moreira e Boekel (2017) reiteram que a presença do(a) psicólogo(a) nas 

comunidades e a aproximação junto às famílias assistidas são dois pontos cruciais às 

intervenções dos CRAS. Essas dimensões possibilitam tanto a compreensão das 

especificidades de cada local, suas principais problemáticas e potencialidades, quanto a 

construção de um planejamento em conjunto com o público atendido. Segundo Montero 

(2014a), as pessoas que vivem nas comunidades são sujeitos de conhecimento e ação, e sua 

partição no processo de intervenção é imprescindível. Na direção desses dois pontos, as 

entrevistadas Rousseff e Sílvia enfatizam: 

 

[...] Cada município tem sua demanda, cada comunidade é de um jeito né! Cada município 

tem uma forma especifica de agir e, às vezes, essa comunidade (aqui) tem essa forma de 

resolver esse problema, e esse mesmo problema em outra comunidade tem outra de forma 

específica. Eu acho que o psicólogo contribui muito nisso, nessa individualidade de cada 

pessoa, na subjetividade (Rousseff). 
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“O conhecimento da própria comunidade é fundamental. Eles trazem as vivências deles, o 

que eles procuram... Isso é essencial pra conseguir, porque a gente chegar e querer colocar o 

que a gente pensa, não é por aí. Então é juntar as duas coisas: o conhecimento deles com a 

questão da psicologia mesmo” (Sílvia).  

 

Diante do exposto, destaca-se que o conhecimento necessário para as ações no CRAS 

deve ser construído a partir da presença de seus(as) profissionais nas comunidades e da 

interação com as pessoas atendidas. Os(as) psicólogos(as) e as famílias precisam pensar e 

trabalhar conjuntamente para a resolução dos problemas (Campos, 2000). A partir disso, as 

visitas aos domicílios e às comunidades tornam-se atividades relevantes para o planejamento 

e a execução de práticas que buscam a emancipação do ser humano e de seus contextos 

vivenciais (Koelzer, Bockes & Zanella, 2014).  

 

6.2.4 Grupos 

 

O Guia de Orientações Técnicas do CRAS dispõe que as atividades em grupos podem 

ser realizadas por meio de duas perspectivas. A primeira, denominada ―Oficinas de Reflexão‖, 

procura estimular a capacidade da população em analisar e discutir determinada questão, 

contribuindo tanto com a resolução de problemas coletivos quanto com a promoção da 

comunidade. Já as ―Oficinas de Convivência‖ buscam o desenvolvimento de vínculos 

comunitários e redes de apoio para o fortalecimento do território. Ambas as oficinas 

objetivam, sobretudo, o acesso aos direitos humanos, o protagonismo territorial e a prevenção 

de riscos e vulnerabilidades (Brasil, 2009, 2012). 

Em uma pesquisa realizada por Oliveira, Dantas, Solon e Amorim (2011), observou-se 

que, na prática, as diretrizes e os modos de funcionamento dos grupos de reflexão e de 

convivência se misturam, dificultando a definição explícita dos propósitos de cada um. ―[...] 

Os relatos dos profissionais sobre os grupos revelam que muitos deles ocorrem mesclando 

objetivos que atendem aos critérios de várias atividades, ou são grupos que não se enquadram 

nas definições preconizadas nos documentos de referência‖ (p.145). Tais questões também 

foram identificadas a partir das entrevistas realizadas nesta pesquisa, como na fala do 

psicólogo Inácio que, ao ser perguntado sobre a organização dos grupos, sublinhou: 

 
“A gente faz trabalho tanto aqui no CRAS quanto na zona rural também, nas comunidades da 

zona rural. Aí é roda de conversa, atividade manual, atividade prática. Faz muitas rodas de 

conversa com experiências das pessoas, com determinados assuntos. Eles trazem pra gente 

quais os assuntos que eles querem trabalhar. A gente direciona muito assuntos relacionados à 

família e à convivência”. 
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Destaca-se que, mais do que enquadrar os grupos em uma concepção referenciada 

pelas orientações técnicas dos CRAS, é preciso realizá-los com o propósito de transformação 

social. Ou seja, é possível que atividades grupais não sejam totalmente organizadas dentro do 

estabelecido pelas diretrizes da PNAS e, mesmo assim, promovam uma intervenção 

significativa na vida da população. Isso porque, conforme Brasil (2007), Freitas (2016) e 

Senra e Guzzo (2012), os grupos são eficazes e propícios para os campos de conhecimentos, 

práticas e políticas que buscam a promoção das pessoas e de suas comunidades.  

Nesse segmento, a pertinência e a valia das atividades grupais também foram 

reconhecidas por todos(as) os(as) entrevistados(as) neste estudo. Percebeu-se, ainda, que tais 

atividades são realizadas com frequência na maioria dos CRAS visitados. Os(as) 

psicólogos(as) entrevistados(as) declararam que as ações coletivas são fundamentais para 

colaborar com fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários bem como com a 

promoção social das pessoas assistidas pala proteção básica. Ao avaliar a importância do fazer 

grupal na prática cotidiana do CRAS, Luiz ressaltou:  

 
“É importantíssimo... Porque ele é que possibilita, por exemplo, a manutenção dos vínculos 

que a gente tanto preza dentro da assistência social; que é fortalecimento de vínculos ou 

evitar que eles sejam quebrados. E a gente vê, um a um, os casos de pessoas que, por 

exemplo, tem muita dificuldade de conseguir estabelecer um contato na vizinhança e vem pra 

cá e desenvolve isso, melhora muito. A gente também trabalha com alguns temas que eles 

mesmos trazem né, eles dão os temas pra gente – a equipe – e vamos falar sobre tal coisa, né! 

E a gente vai... e vira um grupo informativo também. Não só isso né! Há discussões, espaço 

pra debate; pra elas falarem sobre as coisas delas – caso do grupo das mulheres. Enfim, você 

percebe o movimento surgindo”. 

 

Ao terminar o relato se referindo ao movimento do grupo, o entrevistado Luiz 

evidencia um enfoque que vem sendo discutido e trabalhado por relevantes autores(as) de 

teorias grupais no campo da psicologia social crítica. Lane (2004b) e Martins (2007) afirmam 

que é necessário que o grupo seja compreendido em uma perspectiva histórica e dialética. Isto 

é, se constrói e se transforma a partir de certo espaço e tempo, articulando aspectos objetivos 

e subjetivos e revelando algumas contradições sociais. Assim, o mais coerente é se falar em 

processo grupal e perceber que este exerce uma função histórica de transformar as relações 

sociais. 

 

Pensar o grupo como processo grupal permite captar seu movimento 

permanente, seja na realização de suas tarefas, seja na construção de sua 

identidade, seja nas suas ―idas e vindas‖ em torno da produção de seus 

projetos coletivos e na dialética permanente do seu transitar entre esses 

projetos e os interesses individuais. O grupo é, com certeza, o lugar da 
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multiplicidade e não da homogeneidade [...]. Seu desafio é a construção de 

um projeto coletivo a partir das heterogeneidades de seus membros. [...] Ele 

está sempre por fazer-se, está a todo o momento em construção, em 

processo, avaliando e produzindo sua história, a partir da história de cada um 

e de suas implicações na história coletiva (Vieira-Silva, 2000, p. 16). 

 

À vista disso, os grupos são potentes no campo da Assistência Social/CRAS e demais 

políticas públicas, porque podem promover: (a) o intercâmbio de experiências e informações; 

(b) as reflexões e problematizações; e (c) as ações de enfrentamento e superação das 

problemáticas (Silva e Corgozinho, 2011; Vieira-Silva, 2020). É diante do processo grupal 

que as pessoas compartilham sentimentos e metas comuns, construindo novas maneira de 

pensar e agir diante no mundo e avançando na construção de relações sociais mais 

democráticas (Martins, 2007). Eis um método indispensável para a materialização dos 

objetivos dos CRAS.  

 

6.2.5 O CRAS em contextos “rurais” 

 

A partir do critério adotado na amostra7, evidencia-se que uma das características desta 

pesquisa consiste em entrevistar psicólogos(as) que atuam em CRAS localizados em 

municípios de pequeno porte. Esses profissionais exercem suas ações voltadas aos ambientes 

e aos povos rurais. Diante dessa questão, buscou-se compreender algumas das especificidades 

comuns do trabalho da psicologia direcionado a tais espaços e populações.  

É relevante frisar que, embora as atividades socioassistenciais sejam similares entre os 

cinco CRAS, os(as) psicólogos(as) evidenciaram poucas reflexões em relação às possíveis 

especificidades da atuação em contextos rurais. Tais profissionais, em sua maioria,realizam 

suas práticas pautadas em orientações ―universais‖. Isto é, utilizam referências técnicas que, 

de modo geral, não discutem as características e particularidades dos trabalhos direcionados 

às pessoas que vivem em comunidades rurais.  

Albuquerque (2002), Leite e Dimenstein (2013) e Silva e Macêdo (2017) pontuam que 

a psicologia brasileira é predominantemente urbana e, devido a isso, existe uma carência de 

estudos e pesquisas que tratam de trabalhos direcionados aos povos rurais. Apesar disso, as 

entrevistas do presente estudo demonstraram quatro aspectos a serem pontuados e que, de 

certa maneira, podem contribuir para reflexões sobre o exercício da psicologia em contextos 

rurais. 

                                                                 
7
 A explicação da amostra está na seção de Metodologia.  
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O primeiro aspecto diz da percepção dos(as) profissionais entrevistados(as) de que 

cada comunidade tem suas características, necessidades, problemáticas e demandas. Essa 

noção é bastante significativa, pois, como ressaltam Silva e Corgozinho (2011), Freitas (2016) 

e Brasil (2008), uma práxis em psicologia que busca o desenvolvimento da autonomia da 

população, necessita compreender as demandas, condições históricas, políticas e culturais e de 

cada região de atuação.  

Uma segunda questão evidenciada foi a realização de atividades em conjunto com 

grupos culturais e organizações presentes nos territórios, como os coletivos de terceira idade, 

grupos de congada8 e associações de bairros. Para Vieira-Silva (2015) e Sarriera (2017), os 

saberes e as experiências populares manifestam modos de organização, de convivência 

comunitária, de pensamentos e afetações e, principalmente, por isso, devem ser incorporados 

às práticas cotidianas da psicologia nos CRAS. O entrevistado Inácio, ao citar alguns 

trabalhos, ilustra tal questão: 

 

“Tem a cultura aqui do município, que é a congada, por exemplo, os grupos de terceira idade. 

Aí a gente acaba fazendo um trabalho em parceria né! A gente trabalha muita a organização 

de atividades, organização de encontros. Eles sempre têm organização de encontros, de 

atividade; toda semana eles se reúnem”.  

 

Outro aspecto diz do sentimento de comunidade, que se faz mais presente em 

contextos rurais. Esse sentimento concerne à ligação afetiva entre os moradores, seus pares e 

seus contextos vivenciais. Sendo assim, é válido pontuar que as relações de proximidade são 

mais sólidas em ambientes rurais do que em contextos urbanos. Esse fato pode colaborar com 

a realização de atividades grupais e coletivas, como as ações citadas no parágrafo anterior. Eis 

um ponto que os(as) psicólogos(as) do CRAS necessitam explorar (Góis, 2003a; Ximenes, 

Cidade, Nepomuceno & Leite, 2014).  

O quarto ponto observado refere-se à proximidade dos CRAS com a população. 

Devido à localização em cidades, em sua maioria, de pequeno porte, os CRAS podem se 

tornar uma referência para os(as) moradores(as). Isso acaba gerando uma série de demandas 

que fogem dos objetivos da proteção básica/assistência social. Ao mesmo tempo, os(as) 

profissionais da equipe ganham a oportunidade de informar sobre os objetivos do CRAS e 

                                                                 
8A congada é uma manifestação artística de cunho religioso, desenvolvida no seio do catolicismo 

popular, e sua origem está ligada à noção de cativeiro. É constituída por diferentes grupos chamados 

ternos, guardas ou cortes, que tocam,dançam e cantam versos em louvor a santos como N. Sra. do 

Rosário e São Benedito, em diferentes ritmos [...] (Costa, 2011, p. 421). 
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estreitar os laços com a comunidade, propondo parcerias e realizando ações em conjunto com 

as pessoas atendidas. O psicólogo Luiz ilustra esse tópico: 

 

“O CRAS, desde antes de essa equipe chegar, sempre teve uma relação muito boa com a 

comunidade. O que talvez tenha acontecido, especificamente, aqui, é que o CRAS tenha ficado 

como um ponto de referência pra muita coisa que, pelo menos, de acordo com o estabelecido 

que a função do CRAS, não deveria fazer. Então, a população acostumou muito com “tudo é 

CRAS”. Então a gente estabeleceu uma mudança com essa secretária nova; teve que mudar 

muita coisa. Estabelecer, por exemplo: média complexidade é uma coisa, o CRAS é outra, 

outras coisas são da defesa civil”. 

 

Diante do exposto, considera-se necessário explorar e divulgar, de maneira mais 

expressiva, as pesquisas e experiências da psicologia em contextos rurais (Silva & Macêdo, 

2017; Lopes, Ferreira &Friedrich, 2018). Os pontos levantados nesta seção são reflexões 

incipientes. Nesse sentido, espera-se que os estudos futuros consigam produzir mais subsídios 

para abordar e discutir a temática em questão de forma a sistematizar algumas características 

do trabalho da psicologia em ambientes rurais.  

 

6.3 Alguns dos principais problemas e desafios presentes nas práticas dos(as) psicólogos 

dos CRAS 

 

Alguns dos problemas e desafios presentes no cotidiano dos(as) psicólogos(as) que 

participaram deste estudo são: (a) a formação, que não fornece discussões teóricas e 

metodológicas capazes de contribuir para o trabalho da psicologia no campo das políticas 

públicas, principalmente na assistência social/CRAS; (b) a falta de um referencial teórico para 

amparar as práticas no âmbito da Proteção Social Básica/CRAS; e (c) e a dificuldade de 

compreensão do papel do(a) psicólogo(a) que atua no CRAS. Tais problemas, que serão 

analisados abaixo, dificultam o êxito da PNAS.  

 

6.3.1 Formação em Psicologia 

 

Percebe-se que uma grande parte dos cursos de Psicologia não proporciona discussões 

teóricas, metodológicas e políticas que sejam capazes de contribuir significativamente para as 

atuações nas políticas públicas, sobretudo no campo da assistência social/CRAS. Ou seja, 

mesmo com as mudanças curriculares, ainda persiste uma formação predominantemente 

clínica e bem afastada de alguns grupos e espaços em situação de vulnerabilidade e negação 

de direitos (Ribeiro & Guzzo, 2014; Macêdo, Alberto, Santos, Souza & Oliveira, 2015). 
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Além disso, esse tipo de formação torna precário também o conhecimento e 

a discussão a respeito do [...] Sistema de Garantia de Direitos, Estatuto da 

Criança e do Adolescente, Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), Lei 

de Diretrizes e Bases (LDB), Sistema Único de Saúde (SUS), Sistema Único 

de Assistência Social (SUAS), entre outras, e como o psicólogo se insere 

nessas discussões (Paiva & Yamamoto, 2010, p. 155). 
 

O enfoque clínico no percurso da formação foi observado na maioria das entrevistas e 

pode ser corroborado pela fala de Rousseff que, ao ser perguntada sobre qual a perspectiva e o 

foco de sua graduação, disse:  

 

“eu acho que foi na parte clínica; em atendimentos”.  

 

Todavia, em consonância com Paiva e Yamamoto (2010), não se trata, aqui, de criticar 

pura e simplesmente o atendimento individual e a perspectiva clínica, mas a aplicação desses 

modelos em áreas de atuação que necessitam analisar e articular algumas dimensões sociais e 

políticas da vida cotidiana das pessoas.  

Outra proporção do problema relacionada à graduação em Psicologia diz da pouca 

inserção prática dos alunos em espaços, programas e políticas sociais que assistem as 

populações mais vulneráveis. A carência de estágios e atividades de extensão é uma realidade 

na maioria das Instituições de Ensino Superior – IES (Scarparo & Guareschi, 2007). 

Perguntado se havia realizado algum estágio, pesquisa e/ou extensão nas áreas de psicologia 

social e/ou políticas públicas, o psicólogo Luiz respondeu:  

 

“Não. Daí, inclusive, a minha maior dificuldade quando eu entrei aqui, porque é bem 

diferente da atuação clínica [...]”.  

 

Sendo assim, pontua-se que uma parte expressiva dos(as) psicólogos(as) acaba 

adentrando em espaços de atuação pouco conhecidos e que não compatibilizam com a 

formação recebida nas academias (Cordeiro & Curado, 2017). As falas da entrevistada Sílvia, 

Lispector e Rousseff ilustram tal questionamento: 

 

―Quando eu cheguei aqui (CRAS), eu estava bem perdida mesmo, sabe?! Não tinha 

experiência na área, não tinha estudado nada da área. Foi uma coisa que eu tive que correr 

atrás” (Sílvia). 

 

“[...] Eu saí da Universidade sem ouvir falar CRAS. Então eu vim conhecer, vim aprender 

como é que funcionava tudo quando eu entrei. E, hoje em dia, eu gosto muito; e eu nem sabia 
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que tinha essa área pra atuar. Gosto mais, até, do que a saúde. [...] Então, eu saí muito crua, 

em relação aos CRAS, aos CREAS e à atuação do psicólogo na assistência social, da 

universidade” (Lispector). 

 
“Dentro da psicologia social foram abordadas várias coisas, mas uma coisa eu posso te 

garantir: na época não foi abordado nada da instituição “CRAS”. Eu fui descobrir o que era 

o CRAS quando eu vim trabalhar aqui. A assistente social que já estava trabalhando na 

época, me apresentou o manual do SUS que falava o que era o funcionamento do CRAS. Aí 

que eu fui começar a entender como que um psicólogo deveria atuar no CRAS; até então, eu 

não sabia nem por onde começar” (Rousseff). 

 

Diante desses problemas, as IES precisam formar psicólogos(as) atentos(as) às 

necessidades das comunidades assistidas pelos CRAS e demais políticas públicas. Para isso, 

torna-se importante o cumprimento de três aspectos. O primeiro refere-se à oferta de 

disciplinas que favoreçam o debate e a reflexão crítica sobre o papel do(a) psicólogo(a) e o 

seu trabalho nas políticas públicas e nas comunidades. O segundo concerne à criação de 

estágios, pesquisas e extensão para proporcionar uma experiência prática aos graduandos. E o 

último diz da demonstração de referenciais teóricos e práticos que possam contribuir para as 

atuações em tais espaços (Cruz, 2009; Ribeiro e Guzzo, 2014).  

 
Nessa dimensão a formação precisa priorizar a construção de espaços para a 

constituição de vínculos, de valorização de projetos coletivos nos quais os 

conhecimentos sejam instrumentos emancipatórios e, ao mesmo tempo, 

objetos de análise e produção de pensamento. A efetivação desses 

movimentos problematiza a manutenção de hegemonias, duvida de códigos 

tidos como verdades inquestionáveis, reformula ideias e ressignifica práticas 

[...] (Scarparo & Guareschi, 2007).  
 

Ao encontro disso, a Psicologia Social Comunitária se faz coerente, principalmente 

por dois motivos. O primeiro, pelo fato de alguns elementos serem pertencentes à sua 

trajetória, como: (a) a união entre teoria e prática como condição sinequa non para a atuação; 

(b) a perspectiva crítica em relação às vertentes hegemônicas da psicologia; (c) a articulação 

com diversas experiências e áreas do saber; (d) a luta contra alguns marcadores de injustiça e 

opressão; e (e) os diversos trabalhos em espaços que historicamente ficaram às margens da 

psicologia hegemônica (Ximenes, Paula & Barros, 2009; Vieira-Silva, 2020).  

O segundo motivo remete a uma formação bem fundamentada e que, de acordo com 

Freitas (2015), exige seis necessidades que ajudam a compreender: os compromissos 

estabelecidos entre os participantes; os níveis de participação nos trabalhos realizados; os 

resultados das ações; e os processos de atividade e consciência que envolvem tanto os(as) 

psicólogos(a) quanto a comunidade. Essas necessidades– que podem ser de grande valia para 

os(as) profissionais que atuam nos CRAS – serão descritas, segundo Freitas (2015), abaixo: 
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A primeira diz da dimensão epistemológica, na qual é pontuada a importância da 

construção de um conhecimento histórico e político dos espaços e grupos participantes das 

intervenções, articulando as perspectivas locais, regionais e globais. A partir disso, será 

possível uma análise mais contextualizada das dinâmicas e organizações relacionadas às 

pessoas e aos territórios que participarão das intervenções. 

A segunda – o enquadre teórico – enfatiza que o cotidiano das pessoas e as redes de 

convivência devem ser o ponto central das ações comunitárias. Isto é, os(as) psicólogos(as) 

precisam superar as visões reducionistas e psicologizantes e compreender, a partir do âmbito 

psicossocial, o dia a dia das pessoas em diferentes dimensões – os seus problemas, as suas 

potencialidades, os seus projetos etc. – para que, juntos, possam elaborar e alcançar os 

objetivos estabelecidos.  

A terceira necessidade refere-se às alianças e aos projetos políticos. Essa perspectiva 

ressalta que o(a) psicólogo(a) comunitário(a) precisa compreender as articulações dos 

diversos segmentos da sociedade –grupos, movimentos sociais, entre outros – buscando, junto 

a esses, a elaboração e realização de projetos coletivos e solidários.  

A quarta necessidade diz respeito à desnaturalização da vida cotidiana e à 

compreensão do fenômeno psicológico. Dessa forma, é relevante trabalhar para que as 

pessoas entendam que a participação nas esferas públicas e coletivas é fundamental para o 

desenvolvimento da comunidade. Também, é preciso compreender o fenômeno psicológico a 

partir dos diferentes contextos comunitários, pois, assim, será possível desenvolver uma ação 

mais efetiva.  

A quinta necessidade – acompreensão das dinâmicas das relações do trabalho 

comunitário – salienta a importância da realização de análises das metodologias e dos 

instrumentos desenvolvidos para compreender e agir nas áreas de atuação. Também é 

necessário que as ferramentas utilizadas sejam capazes de elucidar as razões para a realização 

da intervenção; as relações entre as pessoas que serão envolvidas nas ações; e as 

características e resultados dos trabalhos realizados.  

A sexta e última necessidade diz respeito à avaliação das práticas em comunidade. 

Nesse aspecto, é relevante que os(as) profissionais de psicologia criem recursos, partícipes e 

colaborativos, para examinar se as intervenções são necessárias, coerentes e efetivas. As 

avaliações devem ser elaboradas de acordo com o contexto e a dinâmica de cada território. 

Por fim, é importante frisar que nenhuma formação acadêmica é capaz de produzir 

subsídios suficientes para sustentar toda atuação no campo das políticas públicas. Torna-se 

necessária, então, a produção de conhecimentos a partir da realidade de cada contexto de 
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intervenção. Esse fato cria a possibilidade de atualizar e fortalecer os saberes e fazeres da 

perspectiva teórica e prática adotada no trabalho em comunidade. Eis uma premissa da 

Psicologia Social Comunitária (Cruz, 2009; Freitas, 2015).  

 

6.3.2 Falta de um Referencial Teórico e Metodológico para subsidiar as ações nos CRAS 

 

Outro problema observado nas entrevistas concerne ao fato de os(as) psicólogos(as) 

não buscarem e utilizarem um referencial teórico-metodológico que consiga amparar uma 

prática psicossocial nos CRAS. Portanto, muitos trabalhos são realizados por meio de 

perspectivas clínicas e psicologizantes ou, ainda, de maneira quase intuitiva (Silva & 

Corgozinho, 2011). Em razão disso, como afirmam Paiva e Yamamoto (2010), uma parte 

considerável das ações fica restrita ao espaço físico dos CRAS.   

Esse viés psicologizante pode fazer com que os problemas comunitários sejam 

reduzidos aos aspectos individuais,havendo uma responsabilização da pessoa pela sua 

condição de sofrimento e vulnerabilidade. Deste modo, as diversas dimensões que envolvem 

as condições de sofrimento – pobreza, negação de direitos, subalternização de grupos, e outras 

– ficam de fora do campo de análise. Isso acaba gerando poucas ações no âmbito coletivo e 

uma relação frágil entre o(a) profissional e a comunidade, comprometendo, assim, o êxito das 

intervenções (Senra & Guzzo, 2012). 

Diante da pergunta sobre qual o referencial teórico e prático orientador de suas 

práticas, somente o entrevistado Luiz citou autores da psicologia social; os(as) demais 

responderam à pergunta mencionando somente abordagens clínicas, tais como: a psicanálise, 

a comportamental e o humanismo. Essas questões podem ser percebidas nas falas de Luiz e 

Rousseff: 

 

―A gente trabalha Pichon Riviére, conceito de grupo. Já usei, aqui, o Lewin, já usei o Le bon, 

Já usei o Pichon Riviére” (Luiz).  

 

“Eu procuro atuar dentro da abordagem que eu atuo na clínica, que é a humanista, eu vou 

muito por esse lado né! A forma, às vezes, como eu faço essa abordagem na família; às vezes 

como eu faço essa abordagem nas reuniões. [...] Dentro da psicologia, como eu não atuo 

dentro das práticas da psicologia muito voltado para psicologia social e pra psicologia 

comunitária, eu não tenho nenhum referencial, igual, eu tô te falando, eu nem procuro estudar 

sobre isso” (Rousseff). 

 

 

Todavia, é relevante pontuar que a assistência social/CRAS tem exigido, cada vez 

mais, a profissionalização dos seus(as) trabalhadores(as), bem como a utilização de técnicas e 
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metodologias eficazes para as intervenções. Essa exigência pode ser contemplada através da 

utilização de perspectivas politizadas e compromissadas com a construção de espaços de 

existência e convivência que sejam mais dignos e solidários (Fiedler & Guimarães, 2014; 

Freitas, 2015; Macêdo, Alberto, Santos, Souza & Oliveira, 2015). 

À vista disso, percebe-se que a Psicologia Social Comunitária se faz coerente para 

amparar as práticas nos CRAS, pois ambos os campos compartilham de várias similaridades. 

Dentre tais semelhanças, estão: os espaços de intervenção, a realização de ações na dimensão 

coletiva, a imprescindibilidade de articular diferentes experiências e saberes; o propósito de 

superação das vulnerabilidades sociais, as atividades promotoras de autonomia, entre outras 

(Silva e Corgozinho, 2011; Vieira-Silva, 2015).  

 

6.3.3 A dificuldade de compreensão do papel do(a) psicólogo(a) que atua no CRAS 

 

Um desafio bastante citado pelos(as) entrevistados(as) diz da dificuldade da 

comunidade e dos(as) profissionais da assistência social e demais políticas públicas em 

compreender o papel do(a) psicólogo(a) no CRAS. Isso porque, segundo Dentz e Oliveira 

(2013), a maioria da população compartilha o imaginário de que as atividades da psicologia se 

restringem ao atendimento clínico e individual. Tal ponderação vai ao encontro das falas do 

Inácio e da psicóloga Sílvia, a saber: 

 

―É difícil o pessoal entender porque o psicólogo da assistência social não pode fazer terapia” 

(Inácio). 

 

“Do não entendimento das pessoas de qual a nossa função aqui. Que, às vezes, igual eu falei, 

quando eu entrei nem eu mesmo sabia direito, e a gente vê que outros membros da equipe 

também têm essa dificuldade. Por exemplo: a demanda do trabalho clínico de psicólogo 

dentro do CRAS; aqui, foi assim, mas agora melhorou. Antes tinha muita demanda de 

trabalho clínico aqui”(Sílvia). 
 

De acordo com Cardoso e Melo (2016), outra dimensão da problemática relacionada 

ao desconhecimento do papel da psicologia no CRAS concerne às demandas que chegam 

aos(às) psicólogos(as), vindas do judiciário, do ministério público e de outras organizações, e 

que não fazem parte das diretrizes e dos objetivos da proteção básica.Nesse sentido, Inácio, ao 

responder sobre alguns dos principais desafios do trabalho no CRAS, ressaltou:  

 

“Eu aqui recebo muita demanda do judicial, com o argumento de que eles não têm 

profissionais de psicologia na equipe deles lá; aí manda pra gente fazer avaliação aqui.E 
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demanda judicial você tem que fazer, você não tem escolha não. Você pode até argumentar 

depois, mas, a princípio, você responde. Você faz o que está sendo pedido, depois se você 

quiser argumentar. O nosso conselho até orienta a gente, que não é pra gente fazer serviço do 

judiciário; que enquanto a gente continuar fazendo serviço do judiciário, o judiciário não vai 

se estruturar, e, o serviço, aqui, vai ficar a desejar”. 

 

A questão trazida por Inácio carece de uma reflexão sobre a relação da psicologia com 

o poder judiciário. O Conselho Federal de Psicologia diz que práticas realizadas pelos(as) 

psicólogos sob determinação de juízes e gestores podem caracterizar abuso de autoridade 

(CFP, 2013). Contudo, é válido problematizar a seguinte questão: até que ponto, 

principalmente na dimensão prática, o(a) profissional terá amparo para não aceitar um pedido 

de um juiz ou gestor? Nessa direção, torna-se fundamental a criação de espaços e debates para 

que sejam pesadas e articuladas formas de mitigar a problemática em questão.   

Evidencia-se, também, que, em vários casos, os(as) próprios(as) psicólogos(as) da 

proteção básica apresentam dificuldades no entendimento de suas funções e na diferença 

dessas em relação às atribuições dos(as) assistentes sociais. Isso acaba favorecendo, em 

muitas ocasiões, uma divisão nas práticas das equipes, na qual a psicologia fica 

responsabilizada por lidar com problemas emocionais e de saúde mental e o serviço social, 

encarregado de resolver dificuldades socioeconômicas, focando em orientações e concessões 

de benefícios (Andrade & Romagnoli, 2010).  

O relato de Sílvia ajuda a ilustrar tal divisão, visto que, ao ser indagada sobre quais 

eram as ações mais específicas da psicologia no CRAS, a entrevistada enfatizou:  

 

“São temáticas ligadas à questão da saúde, de como trabalhar com os filhos, trabalhar a 

adolescência, esse tipo de coisa”. Já em relação ao serviço social, Silvia disse: “seriam mais 

questões de lei. Por exemplo, de violência doméstica; como que é a lei Maria da Penha; 

questões de direito dos usuários aos serviços [do CRAS] e de outros serviços”.  

 

Diante do exposto, é fundamental que os(as) psicólogos(as) compreendam que o 

trabalho no CRAS necessita ultrapassar as perspectivas clínicas e individualizantes, pois as 

diversas demandas e objetivos da proteção exigem atividades interdisciplinares e 

psicossociais. Nessa direção, a psicologia precisa fortalecer seu papel e afirmar suas práticas, 

principalmente, por meio de uma aproximação e relação com o público assistido; as 

instituições presentes nos territórios; e os serviços e as políticas socioassistenciais (Andrade & 

Romagnoli, 2010).  
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6.4 Possibilidades e Avanços no exercício da psicologia nos CRAS 

 

As entrevistas evidenciaram dois avanços na prática dos(as) profissionais 

entrevistados(as). O primeiro diz do reconhecimento da importância e da realização do 

trabalho em rede, tanto socioassistencial quanto intersetorial. O segundo refere-se à realização 

das ações em equipe, sobretudo na dimensão da intersetorialidade. A partir disso, todos esses 

temas e conceitos citados serão tratados nas subcategorias abaixo. 

 

6.4.1 Trabalho em Rede Socioassistencial e Intersetorial 

 

No âmbito do SUAS, a articulação com serviços, políticas públicas e outras 

instituições é fundamental para um atendimento efetivo, integral e continuado. Ademais, tais 

atividades contribuem para o estabelecimento de laços e parcerias com as diversas 

organizações presentes nas comunidades, o que potencializa as intervenções (CREPOP, 2008; 

Leão, Oliveira & Carvalho, 2014). Em suas práticas cotidianas, os(as)  profissionais que 

atuam nos CRAS realizam dois tipos de articulações: a ―Socioassistencial‖ e a ―Intersetorial‖.  

Dessa forma, ao efetivar alguma atividade ou encaminhamento com equipamento sou 

serviços da rede SUAS – como o CREAS, por exemplo –, as equipes técnicas estão 

realizando a Articulação Socioassistencial. Já a função articuladora do CRAS com políticas 

públicas e organizações que não fazem parte da própria rede – como escolas, creches, centros 

de saúde, entre outras –, é denominada de Articulação Intersetorial (Oliveira, Dantas, Solon & 

Amorim, 2011). 

Pontua-se que os(as) psicólogos(as) entrevistados(as) nesta pesquisa, em sua maioria, 

evidenciam a prática e a relevância da Articulação Socioassistencial e Intersetorial no 

cotidiano dos CRAS. A exemplo disso, os(as)psicólogos(as) Rousseff e Inácio frisam:  

 

“A gente tem uma articulação, principalmente, com a saúde; com a escola, às vezes; e com o 

conselho tutelar também, tanto de levar pra eles quanto de receber também [casos] 

(Rousseff)”. 

 

“Posso dizer que aqui é bom. A gente consegue ter um diálogo bom, consegue ter uma boa 

aproximação. Isso é fundamental né! Se não tiver esse diálogo, se a rede não funcionar, se a 

rede furar... Essa rede, esse diálogo é fundamental, porque a maioria das famílias que a gente 

tá acompanhando, aqui, a saúde acompanha; o PSF acompanha; se tem criança, 

possivelmente, passa pelo conselho tutelar; pela rede de educação. Então esse trabalho em 

rede é fundamental. E ele precisa funcionar” (Inácio). 

 



76 
 

Diante disso, é importante frisar que as articulações em rede são tarefas bem 

complexas, principalmente a Intersetorial, pois exigem dois movimentos. O primeiro diz de 

um mapeamento das instituições, das políticas e dos serviços presentes nas comunidades. O 

segundo concerne à necessidade de ações de planejamento, desenvolvimento e avaliação, 

entre duas ou mais políticas sociais, para o atendimento integral do público-alvo. Isto significa 

que é preciso uma boa relação entre os profissionais de diferentes serviços, o que demanda 

tempo, paciência, dedicação e reflexão (Bourguignon & Barbosa, 2017; Sarriera, 2017).  

 

6.4.2 O trabalho em equipe 

 

As ações conjuntas entre profissionais de diferentes áreas do conhecimento que 

compõem a equipe de determinada política pública podem ser realizadas na perspectiva da 

multidisciplinaridade ou da interdisciplinaridade. A primeira diz de práticas nas quais os 

campos de conhecimentos cooperam, entre si, para as intervenções, porém, nessa articulação, 

cada área do saber trata um aspecto do objeto. Já nas ações interdisciplinares há um maior 

avanço na interação entre os(as) profissionais. Nessa direção, os seus diferentes 

conhecimentos são compartilhados e articulados para a construção e execução das 

intervenções (Afonso, 2008). 

Pontua-se, assim, que, diante das entrevistas realizadas neste estudo, os(as) 

psicólogos(as) expressaram tanto a realização quanto a importância das ações conjuntas com 

os(as) assistentes sociais. Essas questões podem ser ilustradas nas falas da psicóloga Rousseff 

e do psicólogo Inácio:  

 

“Eu e a assistente social temos um trabalho em conjunto, sempre é nós duas quando se trata 

de trabalho no CRAS. Tudo é feito em comum acordo e decidido em comum acordo” 

(Rousseff). 

 

“Aqui, no CRAS, o trabalho é muito bom. Esse trabalho de equipe é muito bom em termos de 

diálogo, de discutir o caso. A maioria dos casos a gente trabalha juntos; as visitas, a gente 

não faz sozinho, sempre faz em dupla – o assistente social e o psicólogo. A gente sempre pega 

os casos e faz relatório; assenta e conversa; troca ideia a partir do olhar de cada um, o que 

cada um observou o que cada um pensa; tanto eu quanto as duas assistentes sociais – elas 

dividem a carga horária delas, metade da semana é uma e metade é outra. O diálogo é muito 

bom... Essa troca de experiência, essa reunião são muito positiva” (Inácio). 

 

Diante disso, é importante destacar que, no âmbito da Assistência Social/CRAS, a 

prática interdisciplinar far-se-á fundamental para a potencialização das atividades cotidianas. 

Isso significa que a articulação dos saberes e fazeres da psicologia com os do serviço social 
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tende a proporcionar uma maior eficácia dos trabalhos prestados (CREPOP, 2008; Leão, 

Oliveira & Carvalho, 2014). Nessa direção, como reforçam Motta e Scarparo (2013), os 

diálogos e as reflexões sobre as teorias e metodologias adotadas devem ser comuns e 

constantes no dia a dia da proteção básica.  

 

Quando os profissionais têm disponibilidade para revisitar e aprimorar suas 

ações, com base no conhecimento compartilhado com diferentes 

profissionais e usuários, realizam troca de saberes e constroem práticas.A 

prática interdisciplinar é uma prática política, um diálogo entre pontos de 

vista para se construírem leituras, compreensões e atuações consideradas 

adequadas, e visa à abordagem de questões relativas ao cotidiano, pautadas 

sobre a realidade dos indivíduos em seu território (CREPOP, 2008, p. 25). 

 

Apesar de necessários, os trabalhos interdisciplinares impõem constantes desafios à 

equipe do CRAS, principalmente pelas diferentes visões que se pode ter em relação aos 

objetos e temáticas de estudo e intervenção (Motta & Scarparo, 2013). Diante disso, a 

presente discussão será finalizada com a fala do psicólogo Luiz, que, apesar de reconhecer as 

dificuldades do trabalho interdisciplinar, ressaltou a importância de tal ação:  

 

“Trabalhar em equipe tem os dois lados. Tem sempre as dificuldades com relação à forma de 

se enxergar, são saberes diferentes – igual eu te falei – e, assim, dá uns apertinhos de vez 

enquanto, mas nada que não seja do trabalho mesmo. Já com relação ao ponto positivo, não 

tem o que se falar porque, assim, fica muito mais rica a visão, tem coisas que ela tá treinada 

pra enxergar – a assistente social –, e eu não vou ter essa forma de ver”. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com a aprovação da Política Nacional de Assistência Social no ano de 2004 e a 

implementação do Sistema Único de Assistência Social em 2005, os(as) psicólogos(as) 

começaram a trabalhar no que se tornaria, hoje, o segundo maior campo profissional da 

psicologia no âmbito das políticas públicas brasileiras. Perante essa importante e recente 

área de atuação, torna-se essencial a produção de estudos que reflitam sobre os saberes e 

fazeres da psicologia no SUAS. Desse modo, a presente pesquisa se propôs a tal reflexão, 

focando, sobretudo, nos Centros de Referência de Assistência Social, localizados na 

microrregião de São João del-Rei.  

Foi possível verificar que os(as) psicólogos(as) entrevistados(as) realizam, 

principalmente, seis atividades comuns, a saber: o acompanhamento familiar, o 

acolhimento, as visitas domiciliares, os grupos, a articulação em rede e o trabalho em 

equipe. Essas ações, segundo Brasil (2007; 2014), estão de acordo com o preconizado nas 

Referências Técnicas para a atuação da psicologia nos CRAS e são fundamentais para o 

fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, bem como para a promoção social 

das pessoas em situação de vulnerabilidade social – propósitos nodais da proteção social 

básica. 

Outra questão observada concerne ao fato de os(as) psicólogos(as) atuarem em 

municípios de pequeno porte – de caráter rural. Mesmo diante desse fato, os(as) 

entrevistados(as) relataram poucas reflexões e ações capazes de demonstrar as 

especificidades das práticas voltadas aos povos e às comunidades rurais. Contudo, alguns 

aspectos interessantes foram identificados, tais como: o entendimento, por parte dos(as) 

psicólogos(as), de que cada comunidade possui características e demandas específicas; os 

trabalhos em conjunto com grupos culturais e territoriais, como as congadas, associações 

de bairro e outros; e o estabelecimento de uma relação de maior proximidade com os(as) 

moradores(as).  

Vale problematizar que os trabalhos da psicologia, na maioria dos CRAS incluídos 

na pesquisa, ainda seguem preceitos ―universais‖, de uma profissão predominantemente 

urbana. Tais preceitos também foram observados nos estudos de Albuquerque (2002), 

Leite e Dimenstein (2013) e Silva e Macêdo (2017). Perante isso, e em conformidade com 

Lopes, Ferreira e Friedrich (2018), os ambientes rurais necessitam de um conjunto de 

práticas em psicologia que seja capaz de analisar suas relações sociais, históricas e 
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políticas. As pessoas do campo precisam ser compreendidas sem lentes estereotipadas e 

descontextualizadas. Eis um ponto fortalecedor para as ações dos CRAS rurais.   

Em relação aos principais desafios pertencentes ao trabalho da psicologia nos 

CRAS, identificaram-se, principalmente, três problemáticas. Na primeira, descrita como 

―Formação‖, observou-se que os cursos de graduação em psicologia, de modo geral, 

fornecem poucas imersões teóricas e práticas capazes de contribuir com o trabalho da 

psicologia no campo da assistência social/CRAS. A formação clínica individualizante e a 

pouca inserção prática dos alunos em espaços, programas e políticas sociais foram 

evidenciadas tanto nas entrevistas quanto em outros estudos, como o de Ribeiro & Guzzo, 

2014; Paiva& Yamamoto, 2010; e Scarparo & Guareschi, 2007; entre outros.  

Na segunda, ―falta de um referencial teórico e metodológico‖, foi discutida a não 

utilização de um campo teórico e prático para amparar o trabalho da psicologia no CRAS. 

Dessa maneira, as entrevistas evidenciaram – como também as pesquisas deSilva & 

Corgozinho (2011) e Paiva e Yamamoto (2010) – que diversas ações dos(as) 

psicólogos(as) são executadas mediante as perspectivas clínicas e psicologizantes. Essas 

características podem contribuir para que as problemáticas comunitárias sejam reduzidas 

aos aspectos individuais. Além do mais, o trabalho acaba, na maior parte das vezes, 

ficando restrito aos espaços físicos dos CRAS, similar a um setting terapêutico.  

Na última problemática, foi tratada a dificuldade de compreensão, por parte da 

população, da equipe da proteção básica e dos profissionais das demais políticas públicas e 

instituições, sobre o papel da psicologia no CRAS. Em vários casos, o(a) próprio(a) 

psicólogo(a) demonstra dificuldades na compreensão de suas funções e na diferença dessas 

em comparação às atribuições dos(as)assistentes sociais. Compactua-se, assim, com a 

afirmativa de Dentz e Oliveira (2013) de que ainda prevalece, de maneira significativa, o 

imaginário de que as atividades da psicologia são restritas ao atendimento clínico 

individual.  

A não compreensão do trabalho da psicologia acaba influenciando algumas 

demandas do sistema judiciário e das demais instituições que chegam aos psicólogos(as), 

mas que não fazem parte das diretrizes do CRAS. Como já exemplificado nesta pesquisa, o 

fato de determinadas solicitações serem assinadas por juízes, alguns profissionais se 

sentem na obrigação de cumpri-las. Destaca-se, porém, que o Conselho Federal de 

Psicologia descreve que a determinação de juízes e gestores para que o(a) psicólogo(a) 

realize certas tarefas pode caracterizar abuso de autoridade (CFP, 2013). Apesar disso, qual 
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o amparo, em termo práticos, que os(as) profissionais possuem para rejeitar uma 

solicitação judicial? Aqui está uma lacuna entre o prescrito e o real.  

No tocante aos avanços e às possibilidades, duas práticas foram evidenciadas pelas 

entrevistas. Na primeira, os(as) psicólogos(as) demonstraram, em sua maioria, tanto o 

entendimento da importância quanto a realização das Articulações Socioassistenciais e 

Intersetoriais. Observou-se que, por tratar-se de cidades de pequeno porte, as relações de 

proximidade e cooperação entre as instituições presentes no território podem ser 

favorecidas. Ou seja, de modo geral, os(as) trabalhadores(as) se conhecem, o que facilita o 

estabelecimento de parcerias.  

Já na segunda atividade, os(as) entrevistados(as) relataram a relevância e o 

exercício do trabalho em conjunto com o(a) assistente social. Motta e Scarparo (2013) 

salientam que os diálogos entre os campos de conhecimento fortalecem expressivamente as 

intervenções nos CRAS. Todavia, como salienta Afonso (2008), as duas atividades são 

complexas e exigem tempo, diálogos e reflexões. Equivalentemente a essa complexidade, 

tais ações são essenciais para o cumprimento e o fortalecimento dos objetivos da proteção 

básica/CRAS.  

A pesquisa também evidenciou que os(as) profissionais entrevistados(as) 

demonstraram conhecer, minimamente, a Psicologia Social Comunitária e algumas 

perspectivas críticas em psicologia social, no entanto, não utilizam tais referências para 

subsidiar as práticas cotidianas nos CRAS. O uso de abordagens clínicas ainda se faz 

hegemônico no campo das políticas públicas. Essa questão foi corroborada tanto nas 

entrevistas quanto em alguns estudos, como o de Paiva e Yamamoto (2010), de Silva e 

Corgozinho (2011) e de Macedo e Dimenstein (2012). 

Também é importante frisar que foi sistematizado um conjunto de contribuições 

epistemológicas, éticas e metodológicas, visando colaborar com os(as) psicólogos(as) que 

atuam nos CRAS. Em síntese, na dimensão epistemológica, pontuou-se a necessidade de 

aproximação das pessoas e da comunidade para a construção, conjunta, das intervenções. 

Na perspectiva ética, evidenciou-se a imprescindibilidade de uma práxis politizada e 

voltada à luta contra as condições de violência e opressão das minorias sociais. E, na 

dimensão metodológica, o uso de ferramentas partícipes e horizontais como, por exemplo, 

as Entrevistas, a Pesquisa-ação Participante e a Intervenção Psicossocial. 

De modo complementar, outras contribuições da PSC foram demonstradas desde as 

principais atividades realizadas nos CRAS, passando pelos problemas e desafios, até a 
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categoria possibilidades e avanços. Entre tais contribuições, ressaltam-se: a importância de 

uma assistência psicossocial às famílias atendidas; o papel fundamental das visitas familiares 

e comunitárias para a elaboração e realização das intervenções; a relevância das atividades 

grupais para o cumprimento dos objetivos; e a formação em PSC, contemplando seis 

necessidades que foram elencadas por Freitas (2015; 2016). 

Diante do exposto, considera-se que a Psicologia Social Comunitária pode ser 

utilizada na condição de uma referência capaz de subsidiar as ações dos(as) psicólogos(as) 

que atuam nos CRAS. Como afirma Vieira-Silva (2020), desde a década de 1960/1970, a 

PSC vem desenvolvendo práticas em contextos similares aos assistidos pelos CRAS. Além 

do mais, os propósitos de ambos os campos são o desenvolvimento de autonomia e a 

promoção social das pessoas em situação de vulnerabilidade social, fatores preponderantes 

para a construção de uma sociedade mais democrática e igualitária.  

Por fim, ressalta-se que, para o avanço da assistência social/CRAS, é preciso 

construir condições objetivas para que as pessoas sejam reconhecidas como seres de 

direitos, e ativar os processos psicossociais que são capazes de potencializar os(as) 

usuários(as) dos CRAS não apenas para se reconhecerem, mas para se posicionarem como 

cidadãos. É nesse sentido que o(a)psicólogo(a) comunitário(a) desenvolve suas ações, 

problematizando e investigando junto às pessoas os aspectos que impedem o 

desenvolvimento e a promoção da comunidade, além de criar estratégias e possíveis 

soluções para amenizar tais problemas (Afonso, 2008; Silva & Corgozinho, 2011). 
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APÊNDICE A –ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

Nº da Entrevista: Data: 

Dados do Entrevistado 

Nome: 

Idade: Sexo: Cor: 

Dados da Formação 

Instituição de formação: Ano de conclusão da graduação: 

Possui Pós-graduação (tipo/instituição/área):  

Dados da Atuação 

Em qual(is) políticas públicas já atuou (por quanto tempo): 

 

Tempo de trabalho no CRAS: 

Regime de contratação: Carga horária semanal: 

Dados do CRAS 

 

Tempo de funcionamento do CRAS: Número de famílias atendidas: 

Composição da equipe: 

Questões 

1. Enquanto profissional de Psicologia, em qual(is) campo(s) você atua ou atuou?  

2. Qual(is) o(s) motivo(s) o(a) levou(levaram) a trabalhar no CRAS? 

3. No decorrer da graduação, você realizou Estágio, Pesquisa e/ou Extensão em áreas 

ligadas à Psicologia Social e/ou às Políticas Públicas?  

4. Você cursou alguma(s) disciplina(s) relacionada(s) à Psicologia Social e/ou às Políticas 

Públicas?  

5. Qual(is) a(s) disciplina(s) e experiência(s) realizadas na graduação que te auxiliam 

significativamente para a sua atuação no CRAS? 
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6. Descreva as principais atividades presentes em sua prática profissional. Como são 

planejadas tais atividades? Há a participação dos usuários nestas ações? Tais práticas são 

avaliadas?  

7. Você realiza visitas às pessoas e comunidades atendidas? Com qual frequência? Como é 

feita a escolha do local a ser visitado? 

8. Quais práticas são específicas da Psicologia e quais são desenvolvidas em conjunto com 

outros profissionais? 

9. Para o desenvolvimento do seu trabalho, existearticulação com outras instituições e/ou 

serviços? Quais? Como é realizada essa articulação? 

10. Quais os principais problemas enfrentados no cotidiano do seu trabalho? E quais os 

avanços e conquistas identificados até agora?  

11. Qual a sua opinião sobre a Psicologia Social e/ou sobre a Psicologia Social 

Comunitária?  

12. Você poderia citar alguns referenciais teóricos e/ou metodológicos que são mais 

utilizados no planejamento e ação do seu trabalho? 

13. Além das áreas de conhecimento reconhecidas pelo âmbito científico, existem outras 

experiências de saber que lhe auxiliam no seu trabalho? Quais? 

14. Qual(is) o objetivo(s) que você busca em suas ações? Acredita que tem conseguido 

alcançá-lo(s)? Como? 

15. Como sua prática, enquanto profissional de Psicologia, pode contribuir para os 

objetivos do CRAS? 
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ANEXO A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Prezado(a),vocêestásendoconvidado(a)aparticipardapesquisaintitulada‗‗APsicologia 

Social Comunitária nos Centros de Referência de Assistência Social – CRAS: umestudo da 

microrregiãode São João del-Rei‖.Este estudo está sendodesenvolvido pelopesquisador 

Maximiliano Rodrigues, mestrando em Psicologia pela Universidade Federal deSãoJoãodel-

Rei(UFSJ), soborientaçãodaProf.Dr.MarcosVieiraSilva e 

temcomoobjetivoanalisar,comfoconamicrorregiãodeSãoJoãodel-

Rei,asespecificidadesdaatuação de psicólogos(as) nos CRAS e a contribuição da Psicologia 

Social Comunitária paraestecampo de trabalho. 

Para a realização desta pesquisa gostaríamos de contar com sua colaboração, 

duranteaproximadamente 60 (sessenta) minutos, para participar de uma entrevista. O foco 

desta écompreendersuaexperiência  

enquantoprofissionaldepsicologiaqueatuanoCentrodeReferência de Assistência Social – 

CRAS. A entrevista será gravada por áudio a fim 

depossibilitaraopesquisadoroacessoàsuafaladeformaintegral,evitandoaperdadeinformações. 

Vale salientar que as entrevistas serão transcritas e armazenadas em arquivosdigitais, assim 

como os resultados, mas somente terão acesso às mesmas o pesquisador e seuorientador.Ao 

final da pesquisa, todo material será mantido em arquivo, por pelo menos 

5anos,conformeResolução 466/12 e orientações do CEPSJ. 

A realização deste estudo poderá ter como benefício a divulgação de informações 

úteispara profissionais das áreas de psicologia, serviço social, dentre outras, podendo auxiliar 

asatuações no âmbito da política pública, principalmente no campo da Assistência Social. 

Osresultados também poderão ser utilizados em publicações e apresentações em congressos 

ououtros eventos científicos. Os riscos envolvidos com este estudo referem-se à possibilidade 

desentir algum desgaste físico e/ou emocional durante a entrevista, e/ou algum desconforto 

comalguma pergunta. Destaca-se que caso haja algum incômodo, você poderá interromper 

suaparticipaçãonapesquisa,bem comofazer o uso debebedouroe/ou banheiro. 

Asinformaçõesquevocêderserãoconfidenciaisparaquesuaidentidadesejapreservada e 

mantida em sigilo durante toda a pesquisa – seu nome não será divulgado. Nãohaverá nenhum 

tipo de remuneração pela sua participação no presente estudo. Você poderá,em qualquer 

momento, solicitar todas as informações que quiser sobre o andamento desteestudoou retirar 

seu consentimento, suspendendosuaparticipação. 
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ANEXO B - 

TERMODECONSENTIMENTOLIVRE,APÓSESCLARECIMENTO 

Eu,

 ,lie/ououvioesclare

cimentoacimaecompreendioobjetivodoestudoecomoeleserárealizado.Aexplicação que 

recebi esclarece que a minha participação será voluntária e não implicará emnenhum 

prejuízo ou dano de ordem moral, física, mental ou qualquer outro efeito colateralpara mim. 

Eu entendi que sou livre para deixar de participar a qualquer momento, semjustificar minha 

decisão. Sei também que os resultados desta pesquisa poderão ser utilizadosem publicações 

e apresentações em congressos ou outros eventos científicos, mantendo-se osigilo das 

informações coletadas e o meu anonimato. Sendo assim, eu concordo em 

participardesteestudo. 

 

 , / /  
 

 

 

Assinaturadovoluntário Documentodeidentidade 
 

 

 

 

 

Maximiliano Rodrigues 

Pesquisador responsávelContato:(31)98897-4757 

 
Emcasodedúvidaemrelaçãoaestedocumento,vocêpodeentraremcontatocomaComissão de 

Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Universidade Federal de SãoJoãodel-Rei 

– cepes@ufsj.edu.br/ (32)3379-2584. 
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