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 A política não é feita, como muitos imaginam, pelos burocratas da política, pelos jornalistas da política 

ou, menos ainda, pelos políticos profissionais da política. A atenção a esse elemento comezinho do dia a dia das 

lutas políticas nos cega em relação ao principal: o conjunto de ideias (e de valores e interesses ligados a essas ideias) 

e dos consensos sociais que se criam a partir delas, que são o estímulo e o limite de qualquer ação política. Essas 

ideias são, no contexto de sociedades modernas secularizadas, obras de indivíduos ou de grupos de pessoas que 

possuem “a autoridade científica” para falar sobre os assuntos públicos. Como essa ligação entre ideias e prática 

política é quase sempre tornada invisível, por bons motivos para que todos que precisam esquecer a gênese de suas 

práticas cotidianas, ela só “aparece” aos nossos olhos nos seus “efeitos”, ou seja, como mera “prática sem autor”, 

no cotidiano dos rituais da vida política.  
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 No caso, tratamos de equacionar a questão: se estamos falando das formas de institucionalização da 

sociedade que colabora para a produção de sofrimento, a primeira coisa que devemos fazer é voltar o foco sobre nós 

mesmos, sobre a Psicologia, como saber e profissão, e refletir sobre como ela tem se comportado, qual o seu papel na 

sociedade, no sentido de promover os Direitos Humanos e de promover a violação dos Direitos Humanos. E fazer 

isso, não é fácil! Fazer isso é difícil. Fazer isso pressupõe romper com certo narcisismo disciplinar, com um certo 

endeusamento da sua disciplina, para enfrentar a si próprio, para olhar para o seu próprio umbigo e cortar na 

carne, se for necessário. 
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RESUMO 

FLORENTINO, Bruno Ricardo Bérgamo. Sistema Único de Assistência Social: 

Perspectivas para o exercício profissional do psicólogo que trabalha no CRAS. Dissertação 

de Mestrado. UFSJ, 2013. 

A presente Dissertação de Mestrado em Psicologia Social debate a profunda correlação existente 

entre a Psicologia e o Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Atualmente, vemos inúmeras 

manifestações da expansão da política de assistência social e a consequente inserção da Psicologia 

nesta política social e pública: equipamentos inaugurados, concursos públicos, processos 

seletivos, fóruns de discussão, publicações de livros, artigos e debates. No entanto, considerando 

a quantidade de psicólogos inseridos neste contexto, observa-se uma carência de pesquisas, 

referências e debates específicos acerca das contribuições e desafios dos psicólogos neste novo 

espaço sócio-ocupacional. Assim, o objetivo central deste estudo guiou-se no sentido de 

compreender de que modo ocorreu (e ainda ocorre) a inserção da Psicologia no Sistema Único de 

Assistência Social e quais são as perspectivas profissionais para o exercício profissional do 

psicólogo que trabalha neste contexto, mais especificamente no Centro de Referência de 

Assistência Social (CRAS). Com vistas à busca e alcance dos objetivos traçados, realizaremos uma 

viagem pela história da assistência social e da Psicologia, abordaremos algumas questões acerca da 

constituição, implantação e implementação do SUAS, além de apresentarmos o relato de vários 

psicólogos que trabalham nos CRAS. A articulação entre o material teórico e empírico nos 

permite observar que, apesar dos inegáveis e significativos avanços da política de assistência 

social, o exercício profissional do psicólogo atravessa diversos embates e conflitos históricos – 

tanto do campo da assistência social como da profissão. Todo o debate que está por vir nos 

oferece não só um panorama da realidade de parte dos profissionais envolvidos nessa trama, mas, 

sobretudo, um conjunto de problematização acerca de questões que precisam ser ventiladas, 

ponderadas e transformadas.  

Palavras e expressões-chave: Sistema Único de Assistência Social, Centro de Referência de 

Assistência Social, Psicologia, Exercício Profissional, Psicólogo. 

 

 



ABSTRACT 

FLORENTINO, Bruno Ricardo Bérgamo. Social Assistance System: Prospects for 

professional psychologist who works at CRAS. Master’s Dissertation. UFSJ, 2013. 

This Dissertation in Social Psychology debates the profound correlation between Psychology and 

Social Assistance System (SUAS). Currently, we see numerous demonstrations of the expansion 

of social welfare policy and the consequent inclusion of Psychology in this social and public 

policy: inaugurated equipment, civil servant exams, selection processes, discussion forums, 

publications of books, articles and discussions. However, considering the amount of 

psychologists inserted in this context, there is a lack of research, references and specific debates 

about the contributions and challenges of psychologists in this new socio-occupational space. 

Thus, the specific objective of this study was guided towards understanding how occurred (and 

still occurs) the inclusion of Psychology in the Unified Social Assistance and what are the career 

prospects for professional psychologist who works in this context, more specifically at the 

Reference Center for Social Assistance (CRAS). With a view to seeking and achieving the goals 

set, we will make a journey through the history of social work and Psychology; we discuss some 

issues concerning the establishment, implementation and deployment of SUAS, in addition to 

presenting the story of several psychologists who work in CRAS. The relationship between 

theoretical and empirical material allows us to observe that, despite the undeniable and significant 

advances in social welfare policy, the professional psychologist practice goes through many 

struggles and historical conflicts - from the field of social work as a profession. The whole debate 

to come in not only offers an overview of the reality of the professionals involved in this plot, 

but, above all, a set of questioning regarding issues that need to be ventilated, weighted and 

transformed. 

Keywords and phrases: Social Assistance System, Reference Centre for Social Assistance, 

Psychology, Professional Practice, Psychologist. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O texto que ora submeto à apreciação pública, resultante de uma pesquisa profundamente 

desejada e cuidadosamente realizada, para mim, abarca múltiplas significações transversais à 

minha trajetória acadêmica e profissional. Marcada por inúmeros caminhos e desafios, esta 

dissertação de mestrado é, na verdade, uma grande estação de embarque e desembarque, um 

ponto de chegada e outro de partida, e não um ponto de partida e outro de chegada como de 

costume.  

 O interesse por esta temática está diretamente ligado à minha trajetória acadêmica e 

vivência atual. Ao ingressar no curso de Psicologia da Universidade de Franca, em 2005, já no 

primeiro ano, notei que a formação que eu receberia não era exatamente compatível com a que 

eu buscava. Foi então que, às vésperas de concluir o primeiro ano da graduação em Psicologia, 

decidi prestar o vestibular para o curso de Serviço Social na Universidade Estadual Paulista “Júlio 

de Mesquita Filho”, acreditando que, talvez, a união de ambos os saberes poderiam me dar mais 

respostas sobre o ser humano e a sociedade. 

Ao passar no vestibular, o fato de ambas as universidades se localizarem na minha cidade 

natal, o apoio que recebi de minha família e minha inquietação para buscar respostas a inúmeras 

questões que sempre me comoveram, levou-me à tentativa de trilhar ambos os caminhos que, a 

princípio, pareciam-me tão próximos.  

 Após a leitura de inúmeras obras, pesquisas e artigos escritos por psicólogos ou 

assistentes sociais, bem como a realização de alguns estágios de observação, naquele momento, 

me levaram à conclusão de que o meu processo de formação ainda buscava um ponto de 

interseção, encontro, junção ou confluência entre ambas as trilhas. A relação entre ambas as 

profissões pareciam-me tão óbvias, mas, ao mesmo tempo, bastante confusas.  

 Foi então que, em março de 2008, fui selecionado para estagiar no Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social (CREAS) do município de Franca, interior de São Paulo. 

Apesar de ser um estágio relativamente novo para a Universidade, para os professores e para os 

próprios profissionais que não sabiam explicar precisamente o que representava aquela 

instituição, algumas coisas começaram a se encaixar e tudo passou a ganhar outro sentido em 

minha vida. 

Ao iniciar o estágio, enquanto graduando em Serviço Social, fiquei impressionado com a 

quantidade de profissionais que compunha aquela equipe. Na época, o grupo formado por 

psicólogos, assistentes sociais, educadores sociais, pedagoga, educador físico, auxiliares 

administrativos, auxiliar geral, motorista e estagiários, somavam mais de trinta profissionais. 
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Iniciei o estágio sem entender muito, aliás, quase nada, sobre o que era aquela instituição, o 

porquê de tantos profissionais, que tipo de demanda era atendida e, principalmente, o motivo 

pelo qual eu nunca havia presenciado discussões sobre aquele equipamento público (inclusive nas 

Universidades). Reconheço a sorte de ter uma supervisora que me inspirou muita confiança e 

liberdade para participar de todas as atividades – discussões, atendimentos, grupos, visitas 

domiciliares e reuniões – que, decisivamente, moldaram toda minha trajetória acadêmica que 

estaria por vir.  

Confesso que a vivência ali me deixou extremamente inquieto sobre o porquê não havia 

estagiários de Psicologia naquele espaço de trabalho tão rico para se aprender. Muitas pessoas, 

inclusive professores, com quem eu ia dialogar, desconheciam o que era, do que se tratava e a que 

se prestava. Aos poucos, cada vez mais, minhas observações me guiavam à seguinte conclusão: a 

política de assistência social, como um todo, representa um imenso e novo campo de trabalho 

para os psicólogos. De um lado, toda a realidade convivida junto aos profissionais, aos colegas de 

estágio e ao público atendido, por si só, foram suficientes para que minha motivação continuasse 

acesa. Por outro lado, o fato de muitos psicólogos desconhecerem este movimento da profissão 

instigava-me a buscar mais e mais respostas para aquilo que saltava aos olhos, mas não era visto 

por quase ninguém.  

A questão dos estagiários me deixou extremamente atônito: porque num município tão 

grande como Franca, com uma Universidade e uma Faculdade que ofereciam graduação em 

Psicologia, as quais formavam aproximadamente 100 alunos por ano, não havia convênio para 

nenhum aluno estagiar em nenhum equipamento da proteção social básica ou especial? E por que 

tais discussões não adentravam os muros da Universidade? Quanto mais respostas eu encontrava, 

mais perguntas eu fazia – um constante movimento de chegada e partida. 

Ainda em 2008, participei de dois eventos significativos que muito me ajudaram a 

compreender parte do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), do Centro de Referência de 

Assistência Social (CRAS) e do CREAS. Trata-se do I Congresso Nacional de Enfrentamento às 

Violências Sexuais contra Crianças e Adolescentes e, paralelamente, o III Congresso Mundial de 

Enfrentamento da Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, ambos realizados no Rio de 

Janeiro. Nesta ocasião, decidi aprofundar os estudos sobre essa expressão da violência que 

constantemente apresentava-se ao meu cotidiano enquanto estagiário do CREAS. Após participar 

de tais eventos, optei por realizar ambas as monografias sobre a violência sexual praticada contra 

crianças e adolescentes. 

Menos complexa, a monografia do Serviço Social – intitulada “Plano Nacional de 

Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes: análise da situação de 
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Franca/SP” – consistiu num levantamento de dados estatísticos para a construção de indicadores 

desta questão no município. Como todos os casos de violência e abuso sexual contra crianças e 

adolescentes são encaminhados para o CREAS, os dados já estavam ali, prontamente para serem 

trabalhados. Após me debruçar sobre os prontuários da instituição, conseguimos traçar o perfil 

do agressor, os locais de maior ocorrência, o grau de parentesco entre vítima e abusador, a idade 

e o sexo da vítima, a frequência da violência por ano, a configuração familiar e outros dados que 

ajudariam a planejar e organizar o Serviço de Enfrentamento à Violência, Abuso e Exploração 

Sexual Contra Crianças e Adolescentes e suas famílias, oferecido no CREAS. 

Por sua vez, a monografia de Psicologia – intitulada “Abuso Sexual, Crianças, 

Adolescentes e a Psicologia: delimitações, reflexões e aproximações” – me impôs vários desafios 

por conta da escassa literatura sobre a atuação de psicólogos nos serviços de assistência social, 

sobretudo nos CREAS. Na ocasião, a proposta consistiu na realização de um estudo bibliográfico 

sobre o papel da Psicologia frente aos casos de violência sexual, de modo a identificar as 

possíveis consequências desta violência e delimitar alguns fundamentos da ação profissional do 

psicólogo frente tais situações. 

 A conclusão de ambas as graduações proporcionou-me um imenso prazer pelo alcance de 

um objetivo particular, o qual, outrora, muitos duvidaram. A ótima experiência que tive enquanto 

estagiário, junto com a certeza de que o SUAS é algo que definitivamente vem mudando os 

rumos da Psicologia, me toaram de motivação para prosseguir, adentrar e decisivamente encarar a 

discussão sobre o exercício profissional do psicólogo no contexto da política de assistência social.  

Adjacente à conclusão de ambas as graduações restava a minha inquietude para tentar 

compreender como se processou e o que representa a inserção da Psicologia no contexto da 

assistência social. Neste sentido, optei por continuar os estudos através de algum programa de 

pós-graduação, mas, desta vez, a viagem seria mais longa: São João del Rei, Minas Gerais, 480 km 

de Franca, São Paulo. 

 Assim, cheguei até o Programa de Pós-Graduação em Psicologia (PPGPSI) da 

Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), motivado, inquieto e com um desejo enorme 

de continuar estudando esta política pública a qual tanto me afeiçoava. Passado alguns dias após 

minha mudança e uma intensa distribuição de currículos, me deparei com algo inesperado e 

maravilhoso: a oportunidade de trabalhar como Secretario Municipal de Assistência Social de um 

belo município chamado Coronel Xavier Chaves. 

Em outros termos, para além de estudar, eu também iria planejar, coordenar, monitorar e 

avaliar a política de assistência social de um município, isto é, vivenciar o SUAS, sua estrutura, 

operacionalidade, financiamento, gestão e demais questões que acercam a Política Nacional de 
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Assistência Social (PNAS), a Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) e, principalmente, o 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS). 

No decorrer do trabalho, a cada dia, eu me sentia mais convicto para afirmar e defender 

que o SUAS definitivamente veio para ficar: seu formato, os programas, sua tecnologia, as formas 

de financiamento, o investimento em diretrizes, seu constante aprimoramento, enfim, tudo 

indicando uma improvável extinção – mesmo sabendo que a história possui muitos revezes e 

reflexos. No decorrer dos estudos, fui observando algo que corrobora a perspectiva anterior: as 

mudanças que levam a assistência social a atravessar uma transição de paradigma – sem o exagero 

da palavra. Isso porque as atuais diretrizes possibilitam a ruptura de um modelo de assistência 

social, enquanto tradição assistencialista, que perdura por séculos no Brasil.  

Trata-se de um novo patamar: a política de assistência social ganhou um Ministério 

próprio – o MDS – em 2004; instituições de referência – CRAS e CREAS – inauguradas por todo 

o Brasil e orientadas de modo semelhante; orçamentos e investimentos expressivos; além de uma 

política a nível nacional que realmente alcança toda a extensão do território brasileiro, visando 

romper com práticas isoladas, fragmentadas e pontuais.  

Também compreendi que, com o SUAS, a assistência social abriu-se para que diferentes 

categorias profissionais componham seu quadro de recursos humanos. Isto significa que a 

assistência social deixou de ser um campo de trabalho específico do assistente social e passou a 

requerer os serviços técnico-especializados de outros profissionais, sobretudo do psicólogo, que, 

juntamente com o profissional do Serviço Social, representam as principais tecnologias ou 

ferramentas para se alcançar os objetivos e as proposições desta jovem política pública. 

 A inserção dos psicólogos na política de assistência social, para além de um grande e novo 

campo de trabalho, sem dúvida, também representa um marco histórico para a profissão. O 

trabalho do psicólogo no CRAS, por exemplo, significa o reconhecimento da categoria 

profissional e suas possíveis contribuições para a política pública que atualmente mais recebe 

atenção e investimentos por parte do governo federal.  

Na rota das transformações e investimentos neste campo, aos dois de junho de 2011, em 

Brasília, o governo federal lançou o Plano Brasil Sem Miséria. Trata-se do plano de governo da 

presidenta Dilma Rousseff, o qual tem como meta retirar 16,2 milhões de brasileiros da situação 

de extrema pobreza. Para tal, o plano contempla um conjunto de ações que envolvem a criação 

de diferentes programas e a ampliação de iniciativas já existentes, sempre em parcerias com 

estados, municípios, empresas públicas e privadas, além de organizações da sociedade civil. Em 

sua operacionalização, o plano divide-se em três eixos: transferência de renda; acesso a serviços 

públicos nas áreas de educação, saúde, assistência social, saneamento e energia elétrica; e inclusão 
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produtiva.  

 Vale observar que, em uma época de cortes no orçamento em praticamente todos os 

setores e ministérios, a presidenta Dilma Rousseff assinou um crédito adicional no orçamento de 

2011, destinando R$ 1,2 bilhão para o referido plano de superação da extrema pobreza no país. 

De acordo com a ministra do MDS, Tereza Campello, o objetivo do plano é aumentar as 

condições de bem-estar e a renda da população, através de iniciativas que irão localizar e incluir as 

famílias extremamente pobres nos diversos programas contemplados pelo plano. Segundo a 

ministra, a partir de agora, não será a população pobre que terá de correr atrás do Estado, mas o 

contrário. Para tanto, o governo seguirá os mapas de extrema pobreza produzidos pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de maneira que os pontos de atendimento dos 

programas englobados pelo Brasil Sem Miséria serão os CRAS em funcionamento por todo o 

país.  

 Sendo os CRAS a porta de entrada da política de assistência social, o principal ponto de 

funcionamento do referido Plano que tem como meta incluir milhões de brasileiros nas diversas 

políticas sociais e públicas, assim como a realidade de que o CRAS representa um equipamento 

público que vem absorvendo cada vez mais os psicólogos de todo o Brasil, acreditamos reunir 

justificativas suficientes para estudar o exercício profissional do psicólogo no contexto da política 

de assistência social, afinal, milhares de psicólogos encontram-se inseridos em um novo espaço 

de trabalho.  

Visto que a assistência social vem requisitando em grande escala os serviços da Psicologia, 

o próprio Conselho Federal de Psicologia (CFP), através do Centro de Referência Técnica em 

Psicologia e Políticas Públicas (CREPOP), destaca a necessidade de se realizar pesquisas, 

investigações, relatos de experiência e outras contribuições que possam ampliar o arcabouço 

teórico-metodológico e técnico-operativo dos psicólogos inseridos no contexto do SUAS, afinal, 

todos reconhecem que se trata de uma ampla e contemporânea demanda imposta à profissão. 

É nesse cenário que iremos discutir um tema tão novo. O objetivo central deste estudo 

guiou-se, sobretudo, no sentido de responder as seguintes perguntas: de que modo ocorreu e 

ainda ocorre a inserção da Psicologia no contexto do SUAS? Dada tal inserção, quais são as 

perspectivas para o exercício profissional do psicólogo que trabalha no CRAS? 

Para tentar respondermos a primeira pergunta, partiremos do pressuposto de que a 

inserção da Psicologia nesta política não ocorreu por acaso, mas é resultante do encontro de duas 

grandes e distintas categorias históricas afins: trata-se do maciço encontro entre a Psicologia e a 

assistência social no Brasil. Deste modo, os dois primeiros capítulos fornecerão subsídios teóricos 

para a compreensão de parte do processo histórico que inseriu os psicólogos no SUAS. 
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No capítulo 1, a discussão abarcará alguns caminhos e descaminhos do percurso da 

assistência social no Brasil, do período colonial ao contexto contemporâneo. O resgate de 

elementos de um período tão longínquo justifica-se pela curiosidade de acompanhar o trajeto 

histórico de uma assistência social que, em sua origem, fez-se através da prestação de pequenos 

socorros oferecidos pelas Santas Casas de Misericórdia, mas, hodiernamente, encontra-se firmada 

sobre os pilares do SUAS. No meio deste caminho, abordaremos as principais formas de 

“proteção” e “atenção” de cada período histórico, descreveremos o processo de constituição dos 

direitos humanos, sociais e civis, bem como as principais legislações do país. Ainda que este 

capítulo não pretenda aprofundar-se em discussões ou períodos específicos, a breve leitura de 

alguns autores que já se debruçaram em tais questões nos facilitará a compreensão dos motivos 

pelos quais a assistência social ganhou contornos assistencialistas, imediatistas, patriarcalistas, 

conservadores e outras características que ainda persistem no atual estágio de desenvolvimento da 

política de assistência social.  

No capítulo 2, o debate tem por objetivo resgatar parte da trajetória histórica da 

Psicologia no Brasil, através de discussões que também se iniciam no período colonial e findam 

no contexto contemporâneo. As razões que justificam a opção por resgatar elementos de um 

período tão distante se assemelham às anteriores, pois, ainda que a finalidade deste capítulo seja 

diferente, ele nos fornecerá elementos complementares à discussão antecedente. Para tal, 

recorrer-se-á a autores que já debateram o modo como se constituiu a formação das ideias e 

práticas psicológicas, bem como a apreensão de conceitos e teorias que a ciência psicológica 

desenvolveu, no decorrer dos anos, acerca de algumas questões que envolviam determinadas 

parcelas da população brasileira. Em síntese, este capítulo abordará parte da relação estabelecida 

entre a institucionalização dos saberes psicológicos, o surgimento da Psicologia enquanto ciência 

e profissão e o atual contexto da Psicologia Social no Brasil, sobretudo com a inserção dos 

psicólogos no SUAS. 

O término de ambos os capítulos possuem algo em comum: o deságue no SUAS. Neste 

sentido, a confluência de tais discussões, além de responder a primeira pergunta e nos 

encaminhar para a segunda, nos revela diferentes razões históricas, políticas, éticas, culturais, 

econômicas e sociais que inseriram a Psicologia – enquanto ciência e profissão – na política de 

assistência social. Deste modo, a organização do capítulo 3, inicialmente, pretende contextualizar 

o significado histórico e atual do SUAS, assim como explanar as grandes alterações e avanços 

advindos com este sistema. Num segundo momento iremos debater a atuação dos profissionais 

de modo geral, e, um pouco mais adiante, anotaremos algumas perspectivas e desafios da 

Psicologia neste contexto. 
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No capítulo 4, por sua vez, embarcaremos em uma discussão específica. Na tentativa de 

responder a segunda grande pergunta desta pesquisa, prosseguiremos abordando as principais 

perspectivas – limites e possibilidades – para o exercício profissional do psicólogo no CRAS. 

Considerando a necessidade de pensarmos de que maneira os psicólogos podem participar na 

construção desta política pública que apresenta majestosas metas e objetivos, assim como 

comprometer-se com práticas que realmente busquem desfazer os laços assistencialistas, 

clientelistas e tradicionais, este capítulo procura elementos para compreender se é possível 

afirmar que os psicólogos conseguirão atender as expectativas do Estado brasileiro e não serão 

apenas mais um protagonista da triste, periódica e vulnerável história de milhões e milhões de 

brasileiros. 

  A tentativa de alcançar tais propósitos fundamentar-se-á na realidade profissional de 

psicólogos que atuam nos CRAS de diferentes municípios de Minas Gerais. Convém destacar, 

neste momento, que através do Núcleo de Estudos, Pesquisa e Intervenção em Saúde (NEPIS), 

coordenado pelo admirável Professor Walter Melo, ligado ao Laboratório de Pesquisas e 

Intervenção Psicossocial (LAPIP) da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), entrei em 

contato com uma psicóloga do Centro de Referência em Psicologia e Políticas Públicas de Minas 

Gerais (CREPOP-MG) e recebi o convite para participar, na condição de pesquisador convidado, 

da pesquisa intitulada “A atuação de psicólogos nos CRAS”. Como contrapartida à minha 

participação, obtive a autorização do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais (CRP-

MG) para utilizar os dados da pesquisa como objeto de análise desta dissertação. 

  Em síntese, a pesquisa realizada pelo CRP-MG, através do CREPOP-MG, em 2010 e 

2011, consistiu na realização de 09 grupos focais com psicólogos que, na época, encontravam-se 

trabalhando em CRAS de todo o estado de Minas Gerais. A descrição metodológica da pesquisa 

e a forma como estarei utilizando o material dos grupos focais serão elucidados no capítulo 4, no 

momento em que formos adentrar a discussão específica sobre o exercício profissional do 

psicólogo no CRAS. Todavia, de antemão, agradeço a parceria realizada com o CREPOP-MG, a 

oportunidade de conviver e debater com pessoas tão dedicadas, além da possibilidade de um belo 

material disponível à realização desta proposta. 

 Com um material tão vasto e tão rico em mãos, o capítulo 4 apresentará as perspectivas 

do exercício profissional do psicólogo no CRAS. Subdividido em diversas seções, este capítulo 

abarca discussões sobre: identidade profissional; relação profissional com o assistente social; 

elaboração de documentos; dimensão teórico-medotológica, técnico-operativa e ético-política; 

famílias, grupos e indivíduos; demandas; territorialidade; rede socioassistencial e intersetorial; 
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gestão local e gestores municipais. Ao término deste capítulo, perceber-se-á que a segunda grande 

pergunta, em partes, também poderá estar respondida. 

 Por fim, as últimas veredas deste estudo, além de realizar um panorama geral em torno da 

inserção da Psicologia no SUAS e do exercício profissional do psicólogo no CRAS, seguirão para 

as considerações finais deste trabalho. Ressalto a clara consciência da impossibilidade de alcançar 

ou esgotar completamente este debate, tanto que, para além de responder uma ou duas 

perguntas, no decorrer do percurso, iremos lançar inúmeras outras. Assim, reafirmamos nossa 

intenção de que esta proposta seja, apenas, um ponto de embarque a inúmeras outras discussões 

necessárias de se realizar, aprofundar, complementar e integrar. 
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A história é o hoje de cada atualidade, que nos fornece os 

conceitos, da mesma forma que a natureza, natural ou artificial, 

nos dá as categorias. Sabemos que o permanente não o é porque 

as visões sucessivas tornadas possíveis pelo conhecimento 

desmancham a nossa construção das coisas, até mesmo daquelas 

que consideramos eternas. E sabemos que o hoje não o 

abarcamos todo, mas é nossa tarefa, entretanto, a busca do seu 

entendimento. Milton Santos em “Técnica, espaço, 

tempo: globalização e meio técnico-científico 

informacional”. 
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CAPÍTULO I 

  

DE UM LADO, RUMOS E LEMBRANÇAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

NO BRASIL 

   

 

 O texto que segue almeja levar-nos a uma viagem através do tempo e da história da 

assistência social, do Brasil colonial aos dias atuais. Entretanto e entre tantas histórias, há de se 

considerar que o texto a seguir representa, apenas, uma fração mínima dos principais episódios, 

acontecimentos e marcos que, muitas vezes, custaram a própria vida de muitos sujeitos sociais, 

seres humanos, brasileiros “invisíveis” e esquecidos até mesmo pela biografia do mais qualificado 

historiador.  

 A impossibilidade de realizar o trajeto completo da história da assistência social no Brasil, 

bem como a alta velocidade com que o caminho será percorrido nas próximas páginas, não 

implica ou caracteriza falta de sensibilidade para com o que está sendo resgatado e relatado. Pelo 

contrário, o texto apresenta diversas evidências que nos chamam a atenção justamente pela falta 

de sensibilidade ou descaso com que tais acontecimentos foram tratados ou abandonados pela 

própria naturalidade ou “naturalização” do sofrimento humano. 

Deste modo, a recuperação histórica contemplada não se limita a um corte linear (cujo 

objetivo possa estar reduzido a uma sucessão de fatos). O objetivo maior deste capítulo consiste 

em apontar um breve panorama histórico de como se transcorreu a produção de atenções e 

desatenções no campo dos direitos civis, políticos e sociais, sobretudo a partir do ponto de vista 

institucional e legal. Não nos interessa, neste texto, retratar uma história de heróis ou mártires, 

mas sim relembrar os principais protagonistas responsáveis pelas tensões e contradições 

estabelecidas nos diferentes contextos. 

Sinalizar os caminhos e descaminhos deste processo histórico – do contexto colonial ao 

contemporâneo – nos permitirá, ao final deste capítulo, uma melhor compreensão de como se 

concebeu a atual política de proteção social, seus entrelaces e bases políticas, jurídicas, 

econômicas, sociais, culturais e estruturais, assim como o seu significado histórico, social e atual. 
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1.1 No Descobrimento do Brasil (1500) e no Brasil Colonial (1560 – 1822) 

 

    Exclusão, pobreza e desigualdade não são questões novas no Brasil. Pelo contrário, são 

motes que se arrastam desde a colonização do país, no momento em que os colonizadores 

portugueses decidiram concentrar a ocupação no litoral e em algumas cidades próximas da costa 

brasileira, dando início a um processo de ocupação desigual que excluiu o restante do território 

da possibilidade de acompanhar as mudanças que o “processo de colonização” trazia ao país. 

No Brasil colônia não existia o mínimo interesse em desenvolver o país como nação 

independente, mas sim enriquecer a “terra-mãe” com as riquezas que daqui eram extraídas. A 

história é nítida: a preocupação da colonização era com as riquezas materiais e não com o povo 

brasileiro, de modo que as terras só foram defendidas e ocupadas ao passo que representavam 

riquezas a ser exploradas e transferidas. O sistema produtivo adotado por Portugal, baseado na 

agricultura extensiva e calcado no trabalho escravo, objetivava apenas a expansão de seu império. 

A noção de direitos civis era absolutamente inexistente naquela época, visto que os escravos 

representavam meros objetos de posse do seu senhor, sendo-lhes negada a condição de ser 

humano e subordinando-os aos que detinham sua posse. 

É triste saber que “[...] cinco décadas após o descobrimento, duas preocupações 

ocuparam os portugueses: como povoar a terra, assegurando a conquista e o tráfico das riquezas, 

e como governar povos que, segundo diziam, não tinham ‘fé, lei, e rei’" (Rizzini & Pilotti, 2009, 

p. 156). 

 Del Priori e Venancio (2010) nos contam que o primeiro governador-geral, Tomé de 

Souza, chegou ao Brasil no ano de 1549 com a urgente missão de instalar uma estrutura político-

administrativa que evitasse o fracasso da colonização brasileira. Souza trouxe padres jesuítas e um 

regimento contendo orientações para as pessoas e instituições. O documento contemplava 

instruções sobre como seria o assentamento de colonos, a criação de órgãos locais da 

administração, a distribuição de gado bovino, a defesa da costa, a prospecção de minas de metais, 

a proteção contra possíveis ataques e a reafirmação da escravização de indígenas por “guerra 

justa”. 

 Conforme a importação do modelo português das Misericórdias, no ano de 1547 já havia 

uma Santa Casa, cujo nome era Santos. A instituição, considerada a primeira forma de 

atendimento hospitalar no país, funcionava como uma espécie de albergue que recebia pobres, 

deficientes, viajantes e alguns enfermos do corpo e da razão. Como não havia médicos neste 

“novo mundo” e os jesuítas eram as únicas pessoas que detinham um conhecimento maior sobre 

determinadas questões, eram eles que atendiam os doentes que chegavam à Santa Casa. 
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Conforme recomendações da Coroa Portuguesa, a principal preocupação com a saúde pública 

deveria ser a não proliferação das pestes que atrapalhavam o bom rendimento das terras. 

 Espalhando-se por vários pontos do país, a Irmandade de Misericórdia se pautava pelo 

modelo da esmola e representou as primeiras intervenções no âmbito da saúde e assistência 

social. Escassa e insuficiente, esta ajuda fora destinada, tão somente, às aflições humanas mais 

gritantes. As pessoas que ajudavam as Irmandades costumavam ser sujeitos da sociedade civil que 

sentiam certa honra por ser um irmão da misericórdia, o que lhes atribuía certo status 

diferenciado e inúmeros privilégios.  

Referindo-se as Casas de Misericórdia, em 1584, Padre Anchieta já havia escrito que: 

 

Em todas as Capitanias há Casas de Misericordia, que servem de 
hospitais, edificados e sustentados pelos moradores da terra com muita 
devoção, em que se dão muitas esmolas, assim em vida como em morte, 
e se casam muitas órfãs, curam os enfermos de toda a sorte e fazem 
outras obras pias (Anchieta, 1988, p. 329 apud Rizzini & Pilotti, 2009, p. 
180-181). 

 

 É absolutamente impossível citar qualquer tipo de legislação que amparasse ou protegesse 

os brasileiros que viveram no período colonial, muitas vezes, abandonados pela própria sorte e 

nomeados de “desclassificados sociais”, isto é, uma população que literalmente “comeu o pão 

que o diabo amassou”, afinal, não havia direitos humanos, sociais, civis, políticos ou sexuais a 

serem reclamados. Os que mais sofreram, sem dúvidas, foram os negros, as crianças, as mulheres 

e os índios: “O ‘próximo’ não era, portanto, qualquer outro humano, mas um súdito do rei de 

Portugal e um cristão temente a Deus” (Cruz & Guareschi, 2009, p. 07). 

 A história nos permite afirmar que, basicamente, a colonização do Brasil se fez sobre 

grotescas formas de violência contra o homem, principalmente com a evangelização dos índios e 

a escravidão dos negros e índios. Em ambas as vergonhas históricas predominou o massacre de 

duas culturas (africana e indígena) que, convencionalmente, eram considerados povos inferiores, 

bárbaros, homens sem fé e sem alma.  

 

A escravidão praticada no Brasil colonial deixou marcas profundas em 
nossa história, visíveis até os dias atuais. O preconceito racial, o 
desprestígio do trabalho manual, os limites da nossa cidadania, a 
profunda desigualdade econômica, o autoritarismo e o paternalismo, 
evidentes nas relações pessoais e políticas, são exemplos claros dos 
efeitos provocados pela implementação e manutenção da escravidão no 
Brasil e também pela forma adotada para sua dissolução. Superá-los e 
combatê-los requer uma postura crítica em relação ao que nos cerca no 
presente e uma rigorosa avaliação do passado (Del Priori et al., 1999, p. 
32). 
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 Não obstante a lamentável história dos índios e dos negros, a história da criança também 

revela uma série de violências impostas sob a forma de escravidão, abandono, filicídio e 

espancamento. A análise da história social brasileira aponta para o predomínio de concepções que 

consideravam as crianças como meros objetos, traduzidos a incontáveis casos de crianças que 

estiveram sujeitas a diferentes castigos e sansões, incluindo-se até a pena capital. Trata-se de uma 

época em que as meninas de quinze anos estavam aptas para o matrimônio e os meninos de nove 

anos plenamente licenciados para o trabalho pesado: “[...] os meninos não eram ainda homens 

mas eram tratados  como se fossem, e ao mesmo tempo eram considerados como pouco mais 

que animais cuja mão-de-obra deveria ser explorada enquanto durasse sua vida útil” (Del Priori, 

2007, p. 48). A situação da criança escrava era ainda pior, pois lhe cabia a obrigação de 

desempenhar a função de “animalzinho” de estimação, ora servindo de divertimento para as 

visitas, ora sujeitas ao trabalho prematuro, o que incluía a prostituição das meninas, além de 

outras incontáveis crueldades.  

 Por muito tempo os conventos também vieram a oferecer alguma ajuda aos adultos, cujas 

ações, quase sempre, eram realizadas através de um antigo hábito das irmandades e congregações: 

a distribuição de alimentos. O que havia disponível aos necessitados se chamava “bodos” e 

“mercearias”. O primeiro consistia na distribuição de alimentos e os segundos eram espécies de 

casas que funcionavam como asilos onde os pobres e doentes eram recolhidos, depositados e 

provavelmente esquecidos. 

Os custos para a manutenção destas e outras formas de assistência foram motivos de 

constantes atritos entre o governo real e a Irmandade das diversas unidades da Santa Casa de 

Misericórdia. Por vezes, a Coroa foi acusada de não cumprir suas obrigações e responsabilidades 

financeiras para manutenção das Casas de Misericórdia, cujas práticas assistenciais de maior 

visibilidade dependiam, quase que exclusivamente, de doações particulares de pessoas ricas que 

tinham um bom coração e uma boa condição. 

 

No período colonial, distinguiu, de um lado, senhores ricos (leigos e 
clérigos), donos de terras, poder e prestígio social. De outro, seus 
fâmulos, escravos ou agregados da família senhorial. Esta era, pois, uma 
sociedade hierárquica, onde não havia senão validos ou desvalidos. Os 
primeiros, pessoas capazes de invocar e receber o amparo de alguém, 
numa posição superior. Os segundos, sem pessoa ou instituição capaz de 
lhes valer em seus transes, dificuldades ou privações. Gente que não se 
encontrava sob a égide de ninguém – “sem eira, nem beira, nem ramo de 
figueira” – e, portanto, um problema para o enquadramento e controle 
social (Rizzini & Pilotti, 2009, p. 324). 
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 A situação política-econômica-social no final do século XVII era de total 

descontentamento com Portugal que, durante o ciclo da mineração, explorou de maneira 

insaciável a economia do Brasil, sobretudo através dos absurdos impostos e das desumanas 

torturas que as tropas portuguesas empreenderam na população em busca do ouro supostamente 

escondido. Tal insatisfação fez com que, ano de 1789, na cidade de Vila Rica, hoje Ouro Preto, 

surgisse o primeiro movimento pela independência do Brasil: a Insurreição Mineira. Os 

revolucionários debatiam sobre a possibilidade de proclamar a república, abolir a escravidão, 

fundar uma Universidade, instalar indústrias e prestar algum tipo de auxílio às famílias 

numerosas, o que podemos considerar como intenção de oferecer assistência, proteção e atenção 

aos sujeitos menos favorecidos. 

 Del Priori e Venancio (2010) afirmam que a pobreza era mais visível nas áreas urbanas, 

ainda que também fosse possível encontrar um grande número de mulheres paupérrimas que 

moravam e/ou vagavam pelos antigos núcleos auríferos de Minas, onde a maioria sobrevivia da 

prostituição. Absolutamente desprovidos da menor condição, muitos pais recorriam às Câmaras 

para suplicar roupas ou trajes para vestir seus filhos.  

 

Em 1788, por exemplo, o bispo de Mariana, Minas Gerais, referia-se aos 
“pobres impossibilitados [...] famílias de homens pardos, pretos, libertos, 
nascidos na miséria, criados na indigência e sem a menor subsistência”. 
Os viajantes cansaram-se de descrever a população “deploravelmente 
raquítica e pobre”, cujo olhar doentio resultava da alimentação miserável. 
[...] Em Salvador, por sua vez, James Prior, chegado em 1813, comparou 
os miseráveis a “pobres e esquálidos objetos”, chocando-se com “as 
crianças seminuas suplicando caridade” (p. 140-141). 

 

 Além desta camada de paupérrimos também havia os “vadios” e os “vagabundos”, isto é, 

pessoas sem moradia, sem senhores e sem ocupação. Os vadios eram considerados inadequados à 

ordem social, pois ficavam transitando pelos campos e cidades, metamorfoseando-se em 

andarilhos, mendigos e ladrões. Conhecidos como “pés leves” ou “gente sem eira nem beira”, 

estes sujeitos possuíam uma lógica: não aceitavam o domínio ou exploração senhorial, 

distanciavam-se da escravidão e reafirmavam sua condição de livres, o que os tornava intoleráveis 

ao sistema da época, afinal: 

 

[...] violavam abertamente a premissa tão cara à sociedade patriarcal 
segundo a qual todo homem tinha que ter seu lugar, sua família e seu 
senhor. Mesmo a Igreja ajudava a patrulhar o trânsito desses 
“vagabundos” entre diferentes freguesias, exigindo-lhes a apresentação 
de papéis que comprovassem que haviam comungado pela Quaresma. 
Caso contrário, não obtinham licença para esmolar (Del Priori & 
Venancio, 2010, p. 142). 
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 Em síntese: apesar da necessidade de povoamento do Brasil, não é possível afirmar que 

havia grandes preocupações com as mazelas sociais alastradas ainda no período colonial. Fora 

uma época de desvalorização dos negros, das crianças, das mulheres, dos enfermos, dos 

desvalidos e de qualquer outro tipo de segmento que não fosse visto como fonte de lucros pela 

Coroa Portuguesa.  

 Aos sete dias do ano de 1822 chegou o fim de mais de 300 anos do domínio português 

sobre o país. Sem condições de manter-se a frente de um império colonial, o decadente Império 

Português recebeu a notícia da Independência do Brasil. Sabemos, porém, que a independência 

não alterou em nada as condições de vida da grande maioria da população brasileira: os 

desassistidos continuaram lutando (sem nenhum apoio do governo) para garantir sua 

sobrevivência nos campos e nas cidades, assim como os escravos permaneceram submetidos aos 

mesmos tratamentos brutais do início da colonização. A diferença é que, neste momento 

histórico, o Brasil passou a compor a lista de mais uma nação independente, ainda que a realidade 

permanecesse a mesma: uma minoria dominante mandava e a grande maioria, pobre, obedecia. 

 

1.2 No Brasil Imperial (1822 – 1889) 

 

 Mesmo com o advento da Independência do Brasil, a conjuntura do país seguiu marcada 

por características invariáveis até então, sobretudo pelo fato de a economia ser movida pelo setor 

agrário, com a predominância de produção monocultura voltada à exportação e sustentada pelo 

trabalho escravo. 

 Com a independência do país, houve a necessidade de uma Constituição que afirmasse tal 

condição. Assim, os primeiros ensaios de Direitos Civis e Direitos Políticos1 dos “Cidadãos 

Brazileiros” aparecem na Constituição Política do Império do Brazil, outorgada em 25 de março 

de 1824, em nome da Santíssima Trindade. O documento positivou alguns direitos civis, políticos 

e sociais, dentre os quais se destaca que: 

 

IV. Todos podem communicar os seus pensamentos, por palavras, 
escriptos. V. Ninguem póde ser perseguido por motivo de Religião, uma 
vez que respeite a do Estado, e não offenda a Moral Publica. [...] VII. 
Todo o Cidadão tem em sua casa um asylo inviolavel. De noite não se 
poderá entrar nella, senão por seu consentimento. [...] XIV. Todo o 

                                                           
1 Com a Constituição de 1824, o Brasil passou a ser composto por quatro poderes: Executivo, Legislativo, Judiciário 
e Moderador. Passaram a ter o direito de votar os que tinham 25 anos ou mais e uma renda de 100 mil réis (um 
critério de renda insignificante para a época, visto que o menor salário público da época era de 600 mil réis). Porém, 
historiadores afirmam que havia um jogo de interesse muito forte por parte dos grandes proprietários que induziam, 
obrigavam e até aprisionavam eleitores às vésperas das eleições. Convém ressaltar que os escravos, as mulheres e os 
homens que não se enquadrassem nas exigências anteriores ficavam excluídos do direito ao voto. 
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cidadão pode ser admittido aos Cargos Publicos Civis, Politicos, ou 
Militares, sem outra differença. [...] XIX. Desde já ficam abolidos os 
açoites, a tortura, a marca de ferro quente, e todas as mais penas cruéis. 
[...] XXVII. O Segredo das Cartas é inviolavel. A Administração do 
Correio fica rigorosamente responsavel por qualquer infracção deste 
Artigo [...] XXXII. A Instrucção primaria, e gratuita a todos os Cidadãos 
(Brazil, 1824, p. 18-21). 

 

 Sobretudo, é no inciso XXXI da Constituição de 1824 que se vê, do ponto de vista 

jurídico, uma acanhada iniciativa em termos de legislação relacionada à proteção ao povo 

brasileiro, ao mencionar que: “A Constituição também garante os socorros públicos” (Brazil, 

1824, p. 21). Porém, o documento não faz referências sobre quais seriam as formas de socorros 

públicos, para quem se destinariam, e, tampouco, como operacionalizá-los.  

Nesse período, ocorreram várias guerras2 que, tanto no interior como no exterior, 

exigiram que o Império organizasse seus esforços – militares, políticos e econômicos – para 

manter a soberania e, acima de tudo, evitar que o Brasil se dissolvesse em inúmeros países. 

Assim, os esforços do governo imperial foram no sentido de sanar os conflitos que aconteciam 

nas diferentes províncias, o que obviamente consumia grande (ou talvez a maior) parte do tempo, 

planejamento e mentalidade dos governantes e das autoridades que se preocupavam em manter a 

ordem e o controle da situação. No entanto, é válido destacar que grande parte destas rebeliões 

populares que eclodiram (quase que ao mesmo tempo), em diferentes partes do Brasil, protestava 

contra a fome, a falta de trabalho, a prepotência dos chefes locais e o descaso do Estado, isto é, 

do Império brasileiro (Del Priori & Venancio, 2010). 

 Uma evidência ainda maior de que o Império não estava minimamente empenhado em 

assumir grandes compromissos perante algumas moléstias sociais da época, pode ser observada 

através de uma Carta Lei de 1828 que visava regular a ação das Câmaras Municipais. O 

documento determinou, em seu artigo 69, que as Câmaras deveriam cuidar da observação e 

conservação das casas de caridade, estimular a criação de órfãos, garantir os recursos para a 

atenção aos doentes, o cuidado com os loucos e a vacinação de todos os meninos do distrito. 

Mais adiante, um ato adicional decretado em 1834 determinou que, dentre outras questões, 

competia às Assembleias Legislativas legislar sobre as casas de socorros públicos, os conventos e 

quaisquer associações políticas ou religiosas. Percebe-se, nitidamente, que o Império Brasileiro 

era um modelo de governança que, embora pudesse ter suas preocupações, não tinha condições 

                                                           
2 Guerra da Independência (1822-1823); Independência da Bahia (1821-1823); Confederação do Equador (1824); 
Guerra contra as Províncias Unidas (1825-1828); Revolta dos Mercenários (1828); Federação dos Guanais (1832); 
Revolta dos Malês (1835); Cabanagem (1835-1840); Farroupilha (1835-1840); Sabinada (1837-1838); Balaiada (1838-
1841); Revolta dos Liberais (1842); Revolta Praieira (1848-1850); Guerra contra Oribe e Rosas (1851-1852); Questão 
Christie (1863); Guerra contra Aguirre (1864); Guerra do Paraguai (1864-1870); Revolta dos Muckers (1874); Revolta 
do Quebra-Quilos (1874-1875). 
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de gerenciar os ditos socorros públicos. Desta forma, a alternativa cabível era transferir a tarefa 

para quem pudesse, ou não, assumi-la.  

 Diversas instituições assistenciais e educacionais foram criadas para as crianças neste 

período, sendo que praticamente todas foram regidas por um modelo caritativo e submetidas aos 

fundamentos disciplinares de caráter religioso. Na maior parte dos casos, tais instituições foram 

criadas após pressão de algumas cartas régias que mencionavam o incômodo com a situação de 

abandono e indigência daquela “infância desditosa”, como costumavam ser nomeados.  

Perante tais circunstâncias: 

 
O Estado só veio a se manifestar mais concretamente após 1850, quando 
da criação do Imperial Instituto de Meninos Aprendiz de Marinheiro 
(1873); Asilo de Meninos Desvalidos, posteriormente Cegos (1854); 
Imperial Instituto de Meninos Surdos (1855); Escola de Instituto 
Profissional João Alfredo (1875); Escola Quinze de Novembro (1889), 
todos no Rio de Janeiro. Também foram fundados, em São Paulo, o 
Instituto Disciplinar (1902) e o Instituto de Educando Artífices (1869); 
em Minas, o Instituto João Pinheiro (1909) (Rizzini & Pilotti, 2009, p. 
181). 

 

 Conforme apontam Rizzini & Pilotti (2009), entre os anos de 1854 a 1914, também foram 

criadas outras instituições3 assistenciais e caritativas destinadas às crianças. No entanto, as autoras 

afirmam que a proteção era pontual, emergencial e descomprometida, limitando-se a atender, 

através de soluções asilares, os mais infelizes. Usualmente, havia um pavilhão hospitalar 

específico para cada moléstia: aos órfãos, as casas de misericórdia ou instituições de caridade; aos 

hansenianos, o lazareto; aos loucos, o hospício ou cadeia.  

 

Essa gente dita desclassificada não tinha como se inserir na estrutura 
dual da sociedade. Não eram escravos propriamente falando, porque não 
haviam sido comprados, e também não eram senhores, não podendo 
ocupar posições na estrutura burocrática e administrativa da Colônia. 
Existiam como uma espécie de “mão-de-obra-escrava”, útil, objeto de 
recrutamento forçado sempre que o Estado necessitasse de milícias para 
o combate aos quilombolas e aos índios, ou para a construção de 
estradas, prisões e demais edificações e serviços (Rizzini & Pilotti, 2009, 
p. 193). 

                                                           
3 Órfãs Brancas do Colégio Imaculada Conceição (fundado em 1854): “Formação religiosa, moral e prática de boas 
empregadas domésticas e donas de casa”. – Orfanato Santa Maria (fundado em 1872): “Formação de empregadas 
domésticas e semelhantes (para meninas de cor)”. – Asilo Agrícola Santa Isabel (fundado em 1886): “É destinado a 
meninos vagabundos ou destituídos de amparo da família, que aí receberão educação moral e religiosa, instrução 
primária, elementos de instrução profissional, ensino agrícola de caráter prático”. As autoras também citam algumas 
instituições fundadas durante a Velha República que visavam atender este segmento, as quais destaca-se: Asilo Bom 
Pastor (fundado em 1891): “Promover a regeneração das mulheres que se desviaram do caminho do bem e da 
virtude”. – Asilo de São Cornélio (fundado em 1900): “As internas são ministradas cursos de lavagem, engomagem e  
trabalhos manuais”. – Casa de Preservação (fundada em 1907): “O serviço profissional é dado nas oficinas de 
carpinteiro, vassoureiro e ferreiro”. – Asilo Nossa Sra. Do Amparo (fundado em 1914): “Educar as meninas em 
misteres domésticos, preparando mães de famílias cristãs” (p. 182-183). 
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 Aos 28 de setembro de 1871, a Princesa Isabel assinou a Lei 2.040 – mais conhecida 

como a Lei do Ventre Livre – que considerava livre todos os filhos de mulheres escravas que 

nascessem após a promulgação da lei. Poucos anos depois, em 1888, ocorreu a Abolição da 

Escravatura4, a qual, do ponto de vista normativo, marcou o fim de um processo perverso e 

desumano, totalmente avesso a qualquer tipo de atenção ou proteção para com a condição 

humana.  

Nessa perspectiva, a abolição deu aos escravos o sonho de que tempos melhores estariam 

por vir, entretanto, sem oferecer-lhes condições estruturais, materiais, econômicas, sociais e 

culturais para o exercício mínimo de cidadania. Em outros termos, o advento da Abolição da 

Escravidão “libertou” as correntes e os grilhões de uma grande parcela da população que, apesar 

de “livres”, não conseguiram exercer suas liberdades, pois ainda dependiam das benesses dos 

patrões para garantir a sobrevivência. Tratava-se de uma população analfabeta que se encontrava 

praticamente nas mesmas condições da escravidão, se não pior. 

 

O fim da escravidão, no entanto, não escapou às acomodações exigidas 
pelas estruturas de exploração e pelos interesses estabelecidos: a grande 
maioria dos ex-escravos continuou sendo alvo de discriminação, 
sofrendo a sujeição social, econômica, política e cultural. Em outras 
palavras, os ex-escravos continuavam excluídos das vantagens de tudo o 
que se produzia no Brasil, desde bens, poderes e saberes, porém sob o 
novo estatuto de homens “livres” (Del Priori et al, 1999, p. 147). 

 

 Consequentemente,  

 

[...] quando decretada a Abolição da Escravatura, em 1888, 
aproximadamente meio milhão de escravos transformaram-se em mão 
de obra assalariada [...] soma-se a isto o grande contingente de imigrantes 
europeus que vinham substituir a mão de obra escrava, cujo crescimento 
demográfico (negros libertos, nacionais migrados do campo, 
estrangeiros, mulheres e crianças) acarretou no saturamento do mercado 
de trabalho. Como conseqüência, as cidades cresceram de forma 
desordenada em áreas em processo de modernização (Cruz & Guareschi, 
2009, p. 21-22). 

 

 Assim como ocorrera em vários países do mundo, o Brasil começou a sofrer rápidas 

transformações estruturais decorrentes da passagem de uma economia mercantil escravista para 

uma economia exportadora capitalista. A partir do momento em que o trabalho escravo foi 

                                                           
4 Convém relembrarmos que a abolição da escravatura não foi um acontecimento guiado pelo espírito de compaixão 
ou proteção, e sim com finalidades políticas e econômicas. No ano de 1826, os ingleses assinaram novos tratados 
com o Brasil, os quais estabeleciam prazos para a extinção do tráfico negreiro, pois a Inglaterra pretendia acabar com 
a escravidão em nome de um sistema de trabalho assalariado, visto como mais adequado para o comércio 
internacional. 
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legalmente5 superado, formara-se, gradualmente, um contingente de mão-de-obra disponível e 

barata para o assalariamento e campesinato. 

Como a economia deste período esteve praticamente direcionada para a produção do 

açúcar, cacau, algodão e café, todos esses produtos fizeram com que emergisse a necessidade de 

construção de uma extensa rede de ferrovias para escoar a produção das mercadorias até os 

portos. Dessa forma, não é casual que a primeira lei previdenciária criada no Brasil foi destinada 

aos trabalhadores das estradas de ferro. A Lei n. 3.937, decretada em 1888, criou a Caixa de 

Socorros para os Ferroviários do Estado, isto é, uma medida embrionária da previdência social. 

 

1.3 Na República Velha (1889 – 1930) 

 

 Decretada e promulgada aos 24 de fevereiro de 1891, a Constituição da República dos 

Estados Unidos do Brasil elevou a previdência social à condição de direito social garantido por 

lei, porém, somente algumas categorias de trabalhadores passaram a contar com tal benefício. 

Inicialmente, a aposentadoria só poderia ser dada aos funcionários públicos em caso de invalidez 

no serviço da Nação.  

Em 1923, o Parlamento aprovou a Lei Elói Chaves (Decreto n° 4.682 de 24 de janeiro de 

1923) e criou uma caixa de aposentadorias e pensões para cada uma das empresas ferroviárias. 

Com isso, outras empresas também receberam a autorização e incentivos para arquitetar um 

fundo de amparo a seus trabalhadores. Na década e 30, as caixas foram substituídas pelos 

Institutos de Aposentadoria e Pensões, voltados para categorias como bancários, marítimos, 

industriários, comerciários, pessoal de transportes e cargas. Poucos anos depois, a Lei Elói 

Chaves foi estendida a diversas outras categorias de funcionários públicos, de maneira que outras 

diversas caixas de aposentadorias e pensões surgiram a partir de então. 

 Há de se destacar que uma forte característica da República Velha foram os presidentes 

civis ligados ao setor agrário, os quais contavam com o apoio das elites agrárias das diversas 

regiões do país. Sendo São Paulo e Minas Gerais os dois estados mais ricos da nação, naquele 

contexto, o Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro dominavam o cenário 

político. Basicamente, as ações do governo republicano priorizavam o setor agrícola do país, 

especialmente o café de São Paulo e o leite de Minas Gerais, o que, de certo modo, favoreceu a 

região sudeste do país e praticamente abandonou as regiões nordeste, centro-oeste e norte, 

possibilitando que diferentes mazelas sociais se agravassem intensamente. Cabe relembrar que 

                                                           
5 Embora a Abolição da Escravidão tenha sido decretada em 1888, sabe-se que o trabalho escravo perdurou até 
meados de 1930 e, ainda hoje, nos assustamos ao escutar falar sobre este tipo de violação dos direitos. 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Lei_El%C3%B3i_Chaves&action=edit&redlink=1
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esta realidade em debate recebeu grande apoio do movimento denominado “Coronelismo”6 e 

muitas críticas do “Tenentismo”7 e de empresários ligados às indústrias que se encontravam em 

plena expansão naquele contexto. 

 Grandes mudanças estruturais ocorreram e transformaram todo o cenário político, 

econômico e social da Velha República, dentre os quais é possível destacar o surgimento dos 

grandes centros urbanos, um novo modelo de produção de mercadorias, o desenvolvimento 

comercial das cidades, a necessidade de melhorias públicas, significativas mudanças no estilo de 

vida da população e outras mudanças que quase sempre ocorreram à custa de muita opressão e 

exploração da força de trabalho, dando contornos e dimensões cada vez maiores à exclusão social 

que assolava os campos, pequenos e grandes centros urbanos (Del Priori & Venancio, 2010). 

 Nos campos, a hegemonia opressora que os coronéis impunham contra os camponeses 

estimulou a formação de grupos liderados por messiânicos, como Antônio Conselheiro (na 

Bahia), José Maria (em Santa Catarina) e Padre Cícero (no Ceará), os quais conseguiram reunir 

milhares de seguidores que, através de ideais semelhantes, protestavam contra a fome e a 

pobreza. Sem condições de dialogar com tais grupos, a resposta do governo quase sempre vinha 

através da opressão e de massacres coletivos contra aqueles que não se calavam.  

 Nas cidades, onde os problemas sociais eram mais “visíveis”, grande parte das 

mobilizações populares emergiu contra o processo desumano que acompanhava a 

industrialização do país. Sabe-se que, naquele contexto, grande parte do interior das fábricas 

oferecia condições totalmente insalubres ao trabalhador, consumindo homens, mulheres e 

crianças que faziam jornadas de 50 a 60 horas de trabalho semanais absolutamente inadequadas 

por diversas razões, a destacar: o trabalho noturno; ambientes escuros que propiciavam acidentes 

de trabalho; alto ritmo de produção exigido; barulho ensurdecedor; instalações impróprias para a 

circulação do ar carregado de substâncias nocivas à saúde; além de outras questões que 

alimentaram a crítica ao modelo capitalista de desenvolvimento e a forma com que este modelo 

afetou o homem, a sociedade e o meio ambiente.  

                                                           
6 O Coronelismo consistiu num movimento de fazendeiros ou comerciantes ricos que compravam ou ganhavam o 
título de Coronel, que consistia numa patente da Guarda Nacional. Os coronéis, sendo figuras dominantes nos 
cenários políticos dos municípios, recebiam o apoio dos membros das oligarquias locais e regionais que acabavam 
por exercer o controle dos eleitores e, consequentemente, das eleições. Usualmente, os coronéis tinham o seu “curral 
eleitoral”, isto é, os eleitores cativos que votavam nos candidatos por eles indicados, configurando uma relação de 
compadrio, favores e favorecimentos através do “voto de cabresto”. Assim, os coronéis que tinham mais prestígio 
eram aqueles que conseguiam controlar o maior número de votos, pois assim conseguiam manter no poder os 
governantes estaduais ou federais que, por sua vez, devolviam o agradecimento na forma de favores (Del Priori & 
Venancio, 2010). 
7 O Tenentismo caracterizou-se por um movimento de caráter político-militar sob a liderança de tenentes que faziam 
oposição ao governo oligárquico. Os tenentes defendiam mais moralidade na política e algumas mudanças no sistema 
eleitoral, tal como a implantação do voto secreto (Del Priori & Venancio, 2010). 
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 Frente a esta dura realidade, inúmeras e grandes manifestações coletivas de trabalhadores 

foram surgindo e se expandindo pelo país. O proletariado se unia para criar diferentes 

confederações que, por sua vez, exerciam pressões reivindicatórias na busca de melhorar suas 

condições de trabalho, e, consequentemente, suas condições de vida. Em face dessas pressões, o 

governo decretou leis que objetivavam regulamentar algumas questões inerentes à situação 

sanitária das indústrias, especialmente quando o trabalho envolvia menores de idade e mulheres. 

Contudo, tratava-se de medidas ineficazes e carentes de fiscalização.  

 

[...] a República que se instaurava tinha inúmeros problemas de ordem 
social a combater, resultado daquela repentina expansão urbano-
industrial. E, de fato, combate foi o termo mais apropriado. As medidas 
tomadas pelas autoridades caminhavam no sentido de reprimir a 
vadiagem, a embriaguez, a mendicância e a prostituição, ou seja, 
combater tudo o que não se enquadrava na lógica da produção e do 
trabalho [...]. “A questão social é uma questão de polícia”, dizia 
Washington Luis, primeiro secretário da Segurança Pública em 1906, 
deixando transparecer o tratamento que se deveria dar àquelas questões 
(Del Priori, 2007, p. 228). 

 

 Todos estes acontecimentos fizeram com que o regime republicano se afundasse numa 

crise de reconhecimento diante das populações marginalizadas, afinal de contas: como seria 

possível se submeter e aprovar um regime que simbolizava o interesse de poucos e renegava as 

necessidades da grande maioria da população? Diante desse impasse, somado às influências de 

um ideário socialista e anarquista, sucederam-se diversas revoltas que tomaram conta do país 

durante o período da República Velha. As rebeliões que eclodiram representavam não só o 

descontentamento de alguns grupos, pois traduziam a grande mudança que ocorria no interior da 

nação. O campo político do Brasil não mais se restringia ao setor rural e as constantes crises 

econômicas anunciavam sinais de que o modelo econômico voltado à agroexportação não estava 

se autosustentando. A necessidade de se intervir na questão social de maneira metódica e 

organizada ficou mais do que nítida neste momento histórico.  

 

Tratava-se, então, de gerir e administrar esse povo e essa cidade de modo 
a colocá-lo no caminho da civilização. Quanto ao corpo da população, 
buscaram curá-lo de sua mais grave doença: ser mestiço, indolente, 
perigoso e bárbaro [...] Nessa terapêutica para lidar com o corpo doente 
do povo mestiço, as teorias raciais surgem como modelo explicativo, 
fazendo parte das discussões e embates entre intelectuais e políticos da 
época [...] (Jacó-Vilela et al., 2007, p. 459). 

 

A questão social se tornava cada vez mais o alvo de intervenção do Estado, que, por sua 

vez, passou a apoderar-se do saber médico-psiquiátrico na tentativa de encontrar soluções para as 
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inúmeras mazelas emergentes naquele período. Paralelamente aos movimentos – sanitarista, 

higienista e eugenista – que emergiram no contexto em estudo, as ações socioassistenciais, isto é, 

assistencialistas, continuavam a ser desenvolvidas através de iniciativas particulares e entidades 

sociais de caráter religioso, principalmente pela Igreja Católica.  

Neste exato momento da história, começaram a surgir instituições ligadas ao “Movimento 

Social” da Igreja Católica, a destacar a “Associação das Senhoras Brasileiras” (1920), a “Liga das 

Senhoras Católicas” (1923) e muitos outros que surgiram, espalharam-se e desenvolveram 

inúmeras atividades e obras tradicionais de caridade pelo país afora.  

 

O surgimento dessas instituições se dá dentro da primeira fase do 
movimento de “reação católica”, da divulgação do pensamento social da 
Igreja e da formação das bases organizacionais e doutrinárias do 
apostolado laico. Têm em vista não o socorro aos indigentes, mas, já 
dentro de uma perspectiva embrionária de assistência preventiva, de 
apostolado social, atender e atenuar determinadas seqüelas do 
desenvolvimento capitalista, principalmente no que se refere a menores e 
mulheres (Iamamoto & Carvalho, 2005, p. 167). 

 

 O amparo às crianças continuava a ser realizado através dos internatos e educandários, 

que, ainda sob o caráter asilar, persistiam como as únicas maneiras que o Estado dispunha para 

lidar com a situação que se apresentava cada vez mais dramática. 

 

[...] a República herda do Império 16 instituições asilares para a infância 
no Rio de Janeiro, e entre 1889 e 1930, são criadas 14 instituições de tipo 
asilos, abrigos, orfanatos, escolas para abandonados e seis instituições 
ligadas à saúde da criança (dispensários, policlínicas, instituições de 
assistência à saúde), sendo do Estado o Abrigo de Menores e a Escola 15 
de Novembro no Rio de Janeiro, o Instituto João Pinheiro, em Minas 
Gerais, e o Instituto Disciplinar, em São Paulo. As demais instituições 
são mantidas por organismos religiosos e contribuições, tanto de 
particulares, como do Estado (Rizzini & Pilotti, 2009, p. 42). 

 

 A maior parte das intervenções realizadas pelo Estado consistia em pequenos auxílios, 

subvenções e contribuições para que as instituições filantrópicas assumissem tais serviços. Este 

quadro gerou inúmeros debates públicos sobre a questão assistencial e a responsabilidade do 

Estado. Dentre algumas pessoas que assumiram uma postura crítica com relação à situação da 

saúde e da assistência social, destacou-se Ataulpho Nápoles de Paiva8, um sujeito que, por 

                                                           
8 Ataulpho Nápoles de Paiva nasceu em 1º de fevereiro de 1854. De origem bastante humilde, conseguiu se formar 
com a ajuda de algumas pessoas, iniciando a carreira como advogado e conquistando os cargo de Juiz do Tribunal 
Civil e Criminal, Desembargador da Corte de Apelação do Distrito Federal, Presidente da Corte de Apelação do 
Distrito Federal, Presidente do Conselho Nacional do Trabalho, Presidente do Conselho Nacional de Serviço Social, 
Ministro do Supremo Tribunal Federal e Chanceler da Ordem Nacional do Mérito. Também foi sócio fundador da 
Liga Brasileira Contra a Tuberculose, trabalhou no Congresso Internacional de Assistência Pública e Privada e no 
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décadas, defendeu a ideia da criação de um órgão nacional de controle das ações de assistência, 

cujo objetivo seria, basicamente, romper a fragmentação que existia nos serviços prestados às 

pessoas mais fragilizadas: mulheres, crianças, idosos, loucos e doentes. 

 No final dos anos 1920 era esperado um sucessor mineiro para o Presidente Washington 

Luís, seguindo os critérios da “política do café com leite”, liderada pelos estados de São Paulo e 

Minas Gerais. No entanto, contrariando tal acordo, o paulista Júlio Prestes foi o indicado e 

vencedor nas eleições oficiais, fato que gerou profunda indignação entre os oposicionistas que se 

uniram contra o governo. O desfecho da situação consistiu no golpe militar de 1930 que acabou 

por indicar Getúlio Vargas para assumir o comando do país, cuja permanência se estendeu até o 

ano de 1945. 

 

1.4 No Estado Novo (1930-1945) 

 

 O Estado que sucedeu a República Velha se orientou para uma organização corporativa 

da sociedade civil, conciliando os divergentes interesses que atendiam desde algumas frações da 

elite, como parte das reivindicações dos trabalhadores. Apesar de conservadora, a Proposta 

Constitucionalista obteve encaminhamentos progressistas do Presidente Vargas que, ainda que 

minimamente, e sob muitas contradições, conseguiu dar respostas a antigas reivindicações sociais. 

 

A revolução de 1930 rompeu com a organização do poder que até aquele 
momento estava nas mãos dos governadores. Com Getúlio Vargas o 
Brasil conheceu uma força que ainda era desconhecida no cenário 
político – o governo federal.  O governo federal passou a assumir 
responsabilidades inéditas, como coordenar e regulamentar as funções 
política, econômica e administrativa (Avritzer et al., 2006, p. 10). 

 

O Estado passou a assumir um papel absolutamente intervencionista, criando e 

ampliando algumas políticas e direitos sociais. Pela primeira vez na história do país uma 

Constituição Federal assumiu, do ponto de vista formal, diversas e grandes atribuições que até 

então sempre foram transferidas a outros órgãos e entidades – usualmente da sociedade civil. A 

Constituição de 19349 aludiu, para o Estado Novo, inúmeras competências da União para com os 

                                                                                                                                                                                     
Congresso Internacional de Direito Comparado. Além de todos estes cargos, Ataulpho se destacou pela intensa e 
extensa atuação crítica do modelo de saúde e assistência que existia no Brasil, deixando, inclusive, diferentes 
manifestações escritas que podem ser encontradas em suas principais obras: Assistência pública, sua função jurídica 
(1903); O Brasil no Congresso Internacional de Assistência Pública e Privada de Milão (1907); Assistência pública 
(1907); Assistência metódica: meio para obter uma aliança entre assistência pública e privada — O problema do 
Brasil (1908); Justiça e assistência: os novos horizontes (1916); e Assistência pública e privada no Rio de Janeiro 
(1922) (Sposati, 2008). 
9 A Constituição de 1934 é um indicador seguro do estreitamento dos laços entre o Estado e a Igreja, pois ela 
reconhece explicitamente o catolicismo como religião oficial, garantindo a institucionalização de alguns princípios 
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mais diversos setores e segmentos da sociedade brasileira. Em termos de garantias individuais, o 

referido documento determinou como incumbência da União, Estados e Municípios:  

 

a) assegurar amparo aos desvalidos, criando serviços especializados e 
animando os serviços sociais, cuja orientação procurarão coordenar; b) 
estimular a educação eugênica; c) amparar a maternidade e a infância; d) 
socorrer as famílias de prole numerosa; e) proteger a juventude contra 
toda exploração, bem como contra o abandono físico, moral e 
intelectual; f) adotar medidas legislativas e administrativas tendentes a 
restringir a moralidade e a morbidade infantis; e de higiene social, que 
impeçam a propagação das doenças transmissíveis; g) cuidar da higiene 
mental e incentivar a luta contra os venenos sociais (Brasil, 1934, p. 39-
40). 

 
 

 A Constituição de 1934 também introduziu outros diversos direitos individuais e 

políticos, considerados importantes instrumentos de proteção no caso de algumas situações 

eventuais, tais como: doenças, invalidez, velhice, morte, acidentes de trabalho, auxílio à 

maternidade benefícios às gestantes, assistência médica e sanitária ao trabalhador. O documento 

também avançou no que diz respeito aos direitos trabalhistas, ao definir questões importantes 

como a jornada de trabalho, o descanso semanal, as férias, o trabalho infanto juvenil e o 

estabelecimento do salário mínimo. Apesar da existência de uma enorme distância entre os 

direitos legitimados e os direitos efetivados, não há dúvidas de que: 

 

O período de 1930 a 1945 foi o grande momento da legislação social. 
Mas foi uma legislação introduzida em ambiente de baixa ou nula 
participação política e de precária vigência dos direitos civis. Este pecado 
de origem e a maneira como foram distribuídos os benefícios sociais 
tornaram duvidosa sua definição como conquista democrática e 
comprometeram em parte sua contribuição para o desenvolvimento de 
uma cidadania ativa (Carvalho, 2004, p. 110). 

 

 Apesar de sua duração efêmera, a Constituição de 1934 pode ser considerada avançada 

em relação às anteriores pelo salto qualitativo no que se refere ao sistema de proteção social, visto 

que ela introduziu e instituiu um sistema de financiamento já com os três parceiros – União, 

empregadores e empregados – no custeio da previdência social. Dessa forma, caberia à União 

toda a gestão estatal do sistema, configurando um novo patamar em que a proteção via “socorros 

públicos” abandona seu estágio primitivo e adentra uma nova etapa do seguro social ao 

trabalhador brasileiro, inicialmente via previdência social. 

                                                                                                                                                                                     
ideológicos fundamentais como a indissolubilidade da família e o reconhecimento do casamento religioso pela lei 
civil. 
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 Três anos mais tarde, aos 10 de novembro de 1937, o presidente Getúlio Vargas 

outorgou a Constituição Brasileira de 193710. No entanto, esta Constituição seria uma carta 

política eminentemente outorgada e mantenedora das condições de poder do presidente. Esta foi 

a primeira Constituição republicana autoritária que o Brasil teve, correspondendo os interesses de 

grupos políticos desejosos de um governo forte que beneficiasse os dominantes e alguns mais. A 

principal característica deste documento é, particularmente, a enorme concentração de poderes 

nas mãos do chefe do Executivo. Seu conteúdo, além de centralizador, deixava a cargo do 

presidente da República a nomeação das autoridades estaduais que, por sua vez, nomeavam as 

autoridades municipais. Deste modo: 

 

[...] o Estado brasileiro assume uma política de arrefecimento e 
esvaziamento das organizações dos trabalhadores, colocando-se 
nitidamente a serviço do capitalismo industrial. Assite-se a um momento 
de intenso arrocho salarial e de pauperização de amplos setores 
populacionais (Torres, 2002, p. 84). 

 

O Estado e a Igreja pregavam a necessidade de realizar reformas institucionais e melhoria 

dos costumes, pois acreditavam que somente assim seria possível a restauração da “ordem 

social”. A ideia de reforma visava combater o desajustamento individual, ou seja, o indivíduo era 

considerado o único e exclusivo culpado11 por sua situação, logo, avaliado como um sujeito 

desajustado e passível da intervenção das ciências que direcionavam seu discurso para o 

                                                           
10 Do ponto de vista jurídico, o documento garantia que: Art 125 – A educação integral da prole é o primeiro dever 
e o direito natural dos pais. O Estado não será estranho a esse dever, colaborando, de maneira principal ou 
subsidiária, para facilitar a sua execução ou suprir as deficiências e lacunas da educação particular. [...] Art 127 – A 
infância e a juventude devem ser objeto de cuidados e garantias especiais por parte do Estado, que tomará todas as 
medidas destinadas a assegurar-lhes condições físicas e morais de vida sã e de harmonioso desenvolvimento das suas 
faculdades. O abandono moral, intelectual ou físico da infância e da juventude importará falta grave dos responsáveis 
por sua guarda e educação, e cria ao Estado o dever de provê-las do conforto e dos cuidados indispensáveis à 
preservação física e moral. Aos pais miseráveis assiste o direito de invocar o auxílio e proteção do Estado para a 
subsistência e educação da sua prole. [...] Art 129 – A infância e a juventude, a que faltarem os recursos necessários à 
educação em instituições particulares, é dever da Nação, dos Estados e dos Municípios assegurar, pela fundação de 
instituições públicas de ensino em todos os seus graus, a possibilidade de receber uma educação adequada às suas 
faculdades, aptidões e tendências vocacionais. O ensino pré-vocacional profissional destinado às classes menos 
favorecidas é em matéria de educação o primeiro dever de Estado. Cumpre-lhe dar execução a esse dever, fundando 
institutos de ensino profissional e subsidiando os de iniciativa dos Estados, dos Municípios e dos indivíduos ou 
associações particulares e profissionais. É dever das indústrias e dos sindicatos econômicos criar, na esfera da sua 
especialidade, escolas de aprendizes, destinadas aos filhos de seus operários ou de seus associados. A lei regulará o 
cumprimento desse dever e os poderes que caberão ao Estado, sobre essas escolas, bem como os auxílios, facilidades 
e subsídios a lhes serem concedidos pelo Poder Público.  Art 130 – O ensino primário é obrigatório e gratuito. A 
gratuidade, porém, não exclui o dever de solidariedade dos menos para com os mais necessitados; assim, por ocasião 
da matrícula, será exigida aos que não alegarem, ou notoriamente não puderem alegar escassez de recursos, uma 
contribuição módica e mensal para a caixa escolar. [...] Art 132 – O Estado fundará instituições ou dará o seu auxílio 
e proteção às fundadas por associações civis, tendo umas; e outras por fim organizar para a juventude períodos de 
trabalho anual nos campos e oficinas, assim como promover-lhe a disciplina moral e o adestramento físico, de 
maneira a prepará-la ao cumprimento, dos seus deveres para com a economia e a defesa da Nação (Brasil, 1937). 
11 Este pensamento tendencioso a culpabilizar o indivíduo era predominantemente forte não só na assistência social, 
mas também na saúde, economia, política, religião e outras questões. Aquele que fugia aos padrões impostos pela 
Igreja e pelo Estado era considerado um desajustado, assim, passível de ser “consertado” e “colocado nos eixos”. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/10_de_Novembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1937
http://pt.wikipedia.org/wiki/Poder_Executivo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Presidente
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica
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comportamento do homem e da sociedade, a destacar, especialmente, a Psicologia e o Serviço 

Social. 

 Foi assim e nesse contexto que o Serviço Social surgiu como profissão diretamente ligada 

à Igreja Católica que propugnava a recristianizaçao da sociedade através de um projeto de 

reforma social. Para a Igreja era indispensável reformar a sociedade, restaurar as instituições 

cristãs, moralizar os indivíduos e criar obras de caridade para o bem-estar dos operários. A Igreja 

defendia o exército do assistencialismo regido pela visão da conciliação de classes e, obviamente, 

pelo cumprimento da vontade divina (Iamamoto & Carvalho, 2005). 

 A inauguração da primeira escola de Serviço Social no Brasil costuma ser atribuida aos 

grandes esforços de duas brasileiras – Maria Kiehl e Albertina Ramos – que se formaram na 

Escola de Serviço Social de Bruxelas, retornaram ao Brasil em 1936 e fundaram a Escola de 

Serviço Social de São Paulo. No ano seguinte, no Rio de Janeiro, inaugura-se o “Instituto de 

Educação Familiar e Social”, respaldado pelo “Grupo de Ação Social” e formado por duas 

escolas: uma de Serviço Social e outra de Educação Familiar. Em 1938 inaugura-se a “Escola 

Técnica de Serviço Social”, a qual atendia prioritariamente a questão dos menores. Convém 

destacar, neste momento, que as primeiras assistentes sociais formadas nas escolas de São Paulo e 

do Rio de Janeiro foram os principais responsáveis por fundar a maioria das Escolas de Serviço 

Social nos anos seguintes12 (Iamamoto & Carvalho, 2005). 

 O surgimento do Serviço Social13, enquanto profissão, pode ser considerado um 

desdobramento do Centro de Estudos e Ação Social de São Paulo, cujo objetivo central era 

promover a formação14 de seus membros pelo estudo da doutrina social da Igreja. Em outras 

palavras, este movimento da Ação Católica visava tornar mais eficiente a atuação das 

trabalhadoras sociais, de maneira que: 

 
A atuação prática desenvolvida pelos primeiros Assistentes Sociais estará, 
assim, voltada essencialmente para a organização da assistência, para a 
educação popular, e para a pesquisa social. Seu público preferencial – e quase 
exclusivo – se constituirá de famílias operárias, especialmente as 
mulheres e crianças. As visitas domiciliares, os encaminhamentos [...] a 
distribuição de auxílios materiais e a formação moral e doméstica através de 
círculos e cursos, serão as atividades mais frequentemente desenvolvidas 
pelos primeiros assistentes sociais (Iamamoto & Carvalho, 2005, p. 197). 

                                                           
12 Foi nessa época que os termos assistentes sociais e Serviço Social começaram a ser adotados, todavia, a ideia 
tradicional de caridade ou serviço social considerava se tratar de um “serviço” – ofertado através daqueles que 
possuiam vocação – aos mais necessitados, e não propriamente uma profissão ou trabalho social. 
13 O surgimento do Serviço Social, enquanto prática profissional simbolizou uma tentativa de superar a assistência 
compreendida como mera benemerência, solidariedade e irracionalidade, visto que o Serviço Social assumia-se 
enquanto ação profissional capaz de facilitar a autopromoção de indivíduos e grupos. 
14 A necessidade de uma formação técnica e especializada para enfrentar os problemas sociais não era vista apenas 
como uma necessidade particular do movimento católico. Pelo contrário, o aparato Estatal e o empresariado também 
despontaram como estimuladores deste processo para formação de recursos humanos. 
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 Aos 22 dias de novembro de 1982, a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-

SP) realizou uma mesa redonda em que participaram quatro assistentes sociais formados nas 

primeiras turmas de Serviço Social no Brasil. O conteúdo deste encontro, editado pela editora 

Cortez, recebeu uma publicação exclusiva da Revista Serviço Social & Sociedade, intitulada “Os 

50 anos do Serviço Social” (Yazbeck et al., 1982). 

Referindo-se ao surgimento do Serviço Social, enquanto profissão, D. Helena, formada 

na primeira turma de Assistentes Sociais de São Paulo, que constituiu a primeira turma do Brasil, 

relatou que: 

 

Foi nesse período que a doutrina social da Igreja começou a ser mais 
divulgada, estudada, conhecida e foram os cristãos que passaram a buscar 
respostas aos problemas sociais. Com base nessa doutrina e no pouco 
conhecimento da realidade, é que foram formulados alguns esquemas de 
intervençao da realidade brasileira. O Serviço Social surgiu em um grupo 
de vanguarda da doutrina social da Igreja, voltando-se para a formaçao 
de profissionais para a atuação sobre os problemas sociais que se 
colocavam na época (Yazbeck et. al, 1982, p. 16). 

 

 Em relação à doutrina Social da Igreja, D. Helena disse acreditar que: 

 

 

[...] ela se contrapunha ao individualismo, ao liberalismo e ao comunismo 
nascente que estava se implantando [...] Foi também antiliberal. A Igreja 
não aceitava a doutrina liberal que vinha regendo as relações econômicas 
e políticas” (Yazbeck et al., 1982, p. 16).  

 

D. Nadir, companheira da Helena nessa primeira turma de assistentes sociais diplomados 

no Brasil, também deu um interessante depoimento, dizendo que o Brasil: 

 

[...] com a Revolução de 30, saía do quadro liberal individualista, para dar 
os primeiros passos na linha do social. Realmente o “social” ficou na 
época assim, como hoje em dia, os slogans ficam na moda. Começávamos 
a usar determinadas expressões que iam contaminando o nosso linguajar. 
Naquela época tudo passou a ser social – veio então a Escola de Serviço 
Social, Departamento de Serviço Social, logo depois o Serviço Social do 
SESI [...] (Yazbeck et.al., 1982, p. 14). 

 

 Realmente, a partir de então, uma série de instituições foram inauguradas para atender 

diversas questões através dos serviços sociais. Em julho de 1938, instituiu-se o Conselho 

Nacional de Serviço Social (CNSS), vinculado ao Ministério de Educação e Saúde e tendo 

Ataulpho de Paiva como presidente. Basicamente, o extinto CNSS – que atualmente corresponde 

ao Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) – tinha a atribuição de analisar as 
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solicitações e adequações das entidades sociais, deliberando sobre os pedidos de subvenções e 

isenções. 

 Sposati (1986) afirma que a expressão “assistência social” era empregada para designar as 

atividades de “pronto socorro social”, isto é, as intervenções através de ajuda material ou 

financeira ofertadas às populações com problemas agudos de subsistência. Usualmente, tais 

intervenções eram concretizadas por voluntários ou auxiliares sociais e não pelos assistentes 

sociais, os quais comumente relegavam tais práticas por seu caráter paliativo e clientelista.  

 No discurso governamental, a assistência social adquiriu nova amplitude, pois, além de 

ofertar o chamado pronto socorro social destinado aos pobres, prestaria serviços sociais básicos e 

programas de desenvolvimento comunitário destinado às comunidades e regiões com “problemas 

de estagnação” sócio-econômica. Tais atividades e programas, usualmente firmados sobre a égide 

da Organização das Nações Unidas (ONU), objetivavam a promoção e integração de indivíduos 

e grupos no mercado de trabalho e sociedade, visto que almejavam promover a ascensão 

econômica e social do público com o qual se realizava as intervenções. A partir daí, inúmeros 

programas de alfabetização de adultos, formação e qualificação de mão-de-obra, bem como de 

formação social e comunitária expandiram-se rapidamente pelo país: “Mais tarde é possível a 

consciência de que esta ascensão atendia a propósitos do modo de produção capitalista. Isto é, 

reiterava a subordinação e o anestesiamento através do atendimento tutelado e ilusório prestado 

pelos programas assistenciais” (Sposati, 1986, p. 47). 

 Na tentativa de criar um órgão para tratar os “menores” que eram acompanhados pela 

esfera jurídica, o governo federal implantou, em 1941, o Serviço de Assistência a Menores (SAM). 

A ideia de criar um órgão para centralizar os serviços de assistência ao menor já era uma 

reivindicação – tanto do setor público quanto do privado – há pelo menos três décadas, como 

afirmam Rizzini & Pilotti (2009). Com a criação do SAM, o governo conseguiu atender uma 

antiga reivindicação de grupos da sociedade, porém, logo após sua criação, a posição do Estado 

com relação à gestão do SAM passou a ser alvo de inúmeras críticas15 de toda a sociedade. Foram 

inúmeras as denúncias de maus-tratos, estabelecimentos completamente inadequados, ausência de 

                                                           
15 Entre dez e quinze anos após sua implantação em território nacional, o SAM foi duramente criticado por 
inúmeras questões gravíssimas que ocorriam na estrutura e no interior da organização e das instituições. Rizzini & 
Pilotti (2009) nos conta que a imagem do SAM representava mais uma ameaça à criança pobre do que propriamente 
proteção. De acordo com os autores, o SAM passou a receber denominações do tipo “Escola do Crime”, “Fábrica 
de Criminosos”, “Sucursal do Inferno”, “Fábrica de Monstros Morais”, e a sigla SAM passou a ser representada 
como “Sem Amor ao Menor”. Após escândalos de práticas sanguinárias e corrupções na gestão deste sistema, houve 
uma proposta de reforma, através de anteprojeto de lei, com substituição por um novo órgão: o Instituto Nacional 
de Assistência a Menores (INAM). Este anteprojeto de lei correu ao lado de CPIs e escândalos que forçavam, cada 
vez mais, a necessidade de extinção do SAM. O resultado de tudo isso consistiu na elaboração e aprovação da 
Fundação Nacional de Bem-Estar do Menor (FUNABEM), em dezembro de 1964. 
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uma matriz de ensino psicopedagógica e, no pior dos casos, crianças que morriam de fome, frio 

ou violentadas dentro das instituições (Sposati, 1991). 

 

Em 1940, o governo criou uma política de proteção materno-infantil, 
tendo como meta a preparação do futuro cidadão, de acordo com a 
concepção de cidadania da época, isto é, a formação do trabalhador 
como “capital humano” do país, através do preparo profissional, e o 
respeito à hierarquia através da educação da criança (Rizzini & Pilotti, 
2009, p. 262). 

 

 O exemplo vivo que traduz a afirmativa anterior é a própria inauguração do Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), caracterizada por ser uma articulação direta entre 

o empresariado e os trabalhadores, o serviço tinha a incumbência de administrar escolas de 

aprendizagem para industriários em todo país. 

 No mesmo sentido, o Serviço Social da Indústria (SESI) representou outra grande 

organização nacionalmente estruturada. Com a premissa de estudar, planejar e executar 

estratégias que contribuíssem para a produção do bem-estar do trabalhador da indústria, em 

1946, o serviço foi inaugurado com a missão de melhorar as condições de vida, habitação, 

higiene, educação e nutrição dos operários e suas respectivas famílias, através de serviços de 

“assistência em relação aos problemas domésticos decorrentes das dificuldades da vida, pesquisas 

e atividades educacionais e culturais, visando à valorização do homem e os incentivos à atividade 

produtora” (Iamamoto & Carvalho, 2005, p. 268). 

Paralelamente vão surgindo, a nível federal, serviços e instituições diretamente ligadas ao 

Serviço Social16, tais como: o Serviço Social do Comércio (SESC), o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial (SENAC), o Serviço de Assistência Médica Domiciliar de Urgência, 

além de outros. Sob a presidência de Dona Darcy Vargas, o ano de 1942 assistiu a inauguração da 

primeira grande instituição nacional de assistência social: a Legião Brasileira de Assistência17 

(LBA).  

Em síntese: 

 

 

                                                           
16 A assistência revestia-se de mais racionalidade, sendo assumida por instituições de maior porte, ainda que presa às 
correntes do caráter de benesse, os serviços e instituições se entrelaçavam com a participação do Estado. 
17 A LBA consistia na simbiose entre a iniciativa pública e privada, cuja condução sempre fora realizada pela classe 
dominante enquanto poder civil, o que estabelecia e configurava uma relação de benefício-caridade e beneficiário-
pedinte. Sposati (1991) relata que, de 1946 a 1966, a LBA foi sustentada basicamente com recursos provenientes dos 
institutos de aposentadorias e pensões, além de alguns donativos vindos de diversos níveis governamentais ou da 
iniciativa privada. A partir de 1969, a LBA passou a receber 40% da renda líquida da Loteria Esportiva e nos anos 
seguintes outros recursos foram incorporados e retirados da LBA, o que causou grande instabilidade das fontes de 
financiamento e valores dos recursos alocados, refletindo em ciclos alternados de mudanças em suas ações. 
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A Legião Brasileira de Assistência é vista como um órgão que “faz o 
bem” e que presta ajuda aos necessitados. Trata-se de um órgão 
benevolente chefiado pela primeira-dama que permite ao presidente da 
república e aos governadores dos Estados estenderem as suas mãos aos 
pobres, dando vazão ao populismo e à demagogia (Torres, 2002, p. 92). 

 

 O estatuto da LBA designava a presidência à primeira dama da República, o que deu 

origem a expressão “primeiro-damismo” junto à assistência social. Através de ações pontuais, a 

LBA realizava distribuição de leite, agasalhos, utensílios domésticos, próteses ou órteses. 

Também se destinava a atender famílias vitimizadas pelas catástrofes e calamidades, mediante um 

vínculo emergencial, circunstancial e distribuído pela pouca oferta de assistência social disponível 

naquele contexto. Em tempos de Guerra Mundial, há de se considerar que “o nome ‘legião’ 

carrega o sentido heróico e patriótico de merecedores pela luta em campo e também ‘a boa 

vontade’ associada à ‘boa ação’ do escotismo” (Cruz & Guareschi, 2009, p. 131). 

  Próximo ao término da Segunda Guerra Mundial, o Brasil estava imerso em uma imensa 

contradição política, afinal, milhares de soldados brasileiros integravam as tropas dos Aliados, as 

quais combatiam as ditaduras nazi-fascistas de Hitler e Mussolini, ao passo que a ditadura de 

Getúlio Vargas dominava o país desde os anos 1930. Por este e outros motivos, dezenas de 

nomes da intelectualidade liberal do estado de Minas Gerais lançaram, em 1943, o “Manifesto dos 

Mineiros”. A publicação consistiu numa carta aberta que clamava pela defesa da 

redemocratização, pelo fim do Estado Novo e pela não candidatura de Getúlio Vargas. Circulado 

de forma clandestina, o Manifesto é considerado referência no processo que culminou na 

redemocratização do país, contudo, ao ser publicado nos jornais, os signatários sofreram 

perseguições, demissões de cargos públicos, prisões e outras formas de violência. Sob muita 

pressão do Exército, aos 29 de outubro de 1945, Getúlio Vargas experimentou o amargo sabor 

de uma intervenção militar, deixou o poder e se exilou em São Borja, no Rio Grande do Sul.  

  

1.5 No Pós-Guerra (1945 – 1964) 

 

 Ao término da Segunda Guerra Mundial, o país adentrou um processo de 

redemocratização, tornando-se um fértil solo à germinação de reformulações constitucionais. Aos 

18 dias de setembro de 1946, a Assembléia Constituinte promulgou um novo documento: a 

Constituição de 46. A principal mudança consistiu na reintrodução da democracia no contexto 

político, ou seja, com a soberania política do voto popular, o povo recebeu a devolução de seus 

direitos políticos. 

 Com as eleições de 1955, Juscelino Kubistchek elegeu-se para Presidência da República, 

tendo João Goulart como vice-presidente. O lema de seu governo era “50 anos em 5”, pois 
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Juscelino ambicionava que o Brasil crescesse demasiadamente do ponto de vista econômico e 

industrial. Nesse sentido, “JK” idealizou um ambicioso plano político (mais conhecido como 

“Plano de Metas”) e até conseguiu materializar muitos objetivos traçados, como a construção da 

capital do Brasil, a implantação da indústria automobilística, a construção da indústria naval, de 

usinas hidrelétricas e milhares quilômetros de estradas. No entanto, cabe ressaltar que, para o 

alcance de tais metas, o Brasil realizou exorbitantes empréstimos internacionais, de modo que, do 

ponto de vista econômico, compromissos não planejados foram assumidos e, obviamente, 

consequências indesejadas foram impostas aos menos favorecidos. Ao final do governo JK, os 

resultados da dívida externa já eram visíveis através da alta taxa de desemprego e de inflação que 

assolavam o país e sua população como um todo. 

Bieerrenbach (1982), ao analisar as condições políticas e o planejamento social do Brasil, 

no período de 1956-1978, afirma que a questão social não foi um compromisso assumido pelo 

governo Kubistchek, ainda que o próprio Juscelino tenha rebatido essa crítica afirmando que 

todo desenvolvimento e progresso econômico estariam voltados, em última instância, para o 

homem brasileiro. 

 
O Plano de Metas, a rigor, não evidencia nenhuma preocupação social, 
apesar da recomendação dos organismos internacionais, já após o 
término da Segunda Guerra Mundial, com o intuito de superar os 
entraves ao desenvolvimento. A preocupação com os aspectos sociais 
pode ser inferida na proposta de formação de pessoal técnico, com vistas 
à Educação para o Desenvolvimento, consubstanciada na trigésima meta 
(Bierrenbach, 1982, p. 53). 

 

 Diante dessa compreensão, nota-se que: 

 

O olhar do governo para a participação popular estava muito marcado 
pela idéia de progresso econômico. De um lado, trabalhadores mais 
qualificados aumentariam as chances de desenvolvimento porque 
ajudariam a produzir a riqueza nacional, na época ligada às indústrias. 
Quanto à população sem trabalho, o governo entendia que o 
atendimento de suas demandas não dependia do planejamento público e 
de uma atuação mais organizada e coordenada. A visão predominante era 
de que a questão da pobreza seria resolvida quando os benefícios do 
progresso e do desenvolvimento pudessem ser usufruídos por todos 
(Avritzer et al., 2006, p. 67). 

 

A excessiva preocupação com os aspectos econômicos do país, sem dúvida, contribuiu 

para a aceleração do processo de pauperização dos trabalhadores brasileiros. Na contra corrente 

desse processo, encontra-se histórias sobre diversos e constantes movimentos reivindicatórios, 

sindicatos, trabalhadores que emergiram como classe organizada, associações regionais e federais, 
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federações de trabalhadores e empresários, além de inúmeros outros movimentos sociais, os 

quais, de certa forma, lutaram por melhorias nas condições de trabalho, e, portanto, melhores 

condições de vida. 

De modo genérico, estados e municípios inspiravam-se nas legislações federais e 

incentivaram a proliferação de instituições filantrópicas. Com isso, os serviços sociais acabaram 

sendo parcialmente descentralizados de modo que os governos não se preocuparam em organizar 

tais ações em torno de um projeto comum. Infelizmente, o resultado foram ações – 

governamentais e da sociedade civil – que funcionavam, quase sempre, em caráter de emergência 

e sem o compromisso de continuidade.  

 

A LBA se espalhou pelo Brasil afora com a criação das comissões 
municipais, que estimulavam o voluntariado feminino e a ação das 
primeiras-damas. Sua atuação continuava definida na esfera federal e as 
diferenças regionais não eram levadas em conta. Ao longo deste período 
a intervenção da LBA teve avanços técnicos e metodológicos inspirados 
nos conhecimentos produzidos pelas faculdades de Serviço Social criadas 
nesta época (Avritzer et al., 2006, p. 11-12). 

 

 Mesmo perante o conhecimento produzido pelas faculdades de Serviço Social e o 

consequente avanço – do ponto de vista teórico-metodológico – nas intervenções realizadas por 

alguns profissionais, a assistência social persistia através das ações de inúmeras pessoas sem 

formação profissional, as quais realizavam práticas pontuais e específicas. Não obstante, o 

conjunto das situações que fragilizavam a vida da população brasileira não era visto em sua 

totalidade.  

 

Assim, as ações no campo da assistência social atendiam apenas uma 
parte das vulnerabilidades decorrentes da condição de pobreza. Essa 
visão parcial adiou a compreensão da complexidade das diferentes 
situações que demandam a criação de redes de proteção social para as 
pessoas que têm suas estratégias e modos de vida fragilizadas em 
condições de pobreza (Avritzer et al., 2006, p. 14). 

 

Com vistas a ampliar os benefícios previdenciários que até então eram concedidos de 

maneira específica a cada profissional, além de objetivar a implantação de um sistema uniforme a 

todos os contribuintes, a previdência social promoveu reformulações a partir de 1960. Dessa 

forma, criou-se o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS). 



46 

 

Outra realização na área social, computada ao governo JK, trata-se da criação da 

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE)18. Por décadas, a SUDENE foi 

a principal instituição responsável pelo planejamento regional e reestabelecimento do controle 

governamental numa área extremamente carente e repleta de disputas, tensões e pobreza. 

Bierrenbach (1982) aponta que, até 1964, a SUDENE extrapolou alguns limites que lhe foram 

impostos, desempenhando um importante papel no nordeste brasileiro, sobretudo pelo fato de 

facilitar diversas mobilizações populares, desenvolver trabalhos com as Ligas Camponesas de 

Pernambuco, com o Movimento de Educação de Base promovido pela Igreja Católica, além de 

outros trabalhos desenvolvidos. 

 Após o governo de Juscelino Kubistchek (1956-1961) veio o curto governo de Jânio 

Quadros. Com a proposta de um governo direcionado para o desenvolvimento harmônico e 

humano, Jânio preocupava-se com questões relacionadas à crise moral, política e social. 

 

A vitória do janismo representa, assim, a colocação na ordem do dia de 
uma nova estratégia desenvolvimentista, que, mantendo os grandes eixos 
do crescimento econômico, passaria a centrar-se no homem, no pleno 
florescimento de suas capacidades, tudo dentro da ordem e do respeito à 
dignidade da pessoa humana (Iamamoto & Carvalho, 2005, p. 347). 

 

Entretanto, com apenas sete meses de governo, o país assistiu a renúncia de Jânio 

Quadros e a posse do vice-presidente João Goulart, conhecido como Jango. Em síntese, seu 

governo foi marcado pela abertura às organizações sociais e populares, os movimentos estudantis 

e dos trabalhadores ganharam mais espaços reivindicatórios, o que acabou gerando a 

preocupação de um setor conservador, a destacar os empresários, os banqueiros, a Igreja 

Católica, os militares e a classe média, principalmente.  

 Bierrenbach (1982) defende que Goulart não pode ser classificado como um presidente 

populista, pois, essencialmente, ele foi um reformista. “Três grandes linhas destacam-se e 

sintetizam sua política reformista: reforma agrária, reforma universitária e reforma política” (p. 

42). A autora expõe que, de modo geral, o governo Goulart recebeu o apoio das massas 

trabalhadoras. Dentre algumas realizações desse governo, é possível destacar: a aprovação da Lei 

das Diretrizes e Bases, em 1961, descentralizando o sistema de ensino e desejando fazer cumprir 

                                                           
18 Criada pela Lei 3.692, de 1959, tinha à frente nada menos do que o economista Celso Furtado. O principal 
objetivo da SUDENE era encontrar soluções que possibilitassem a diminuição das desigualdades do nordeste 
brasileiro. Para tal, foram arquitetadas e executadas ações de grande impacto,  como por exemplo a colonização do 
Maranhão, projetos de irrigação em áreas úmidas, o cultivo de plantas resistentes às secas, além de outras tentativas. 
Contudo, a SUDENE foi distanciando-se cada vez mais de seus objetivos iniciais, sendo duramente criticada por não 
estar atendendo os fins a que se propunha, além dos sucessivos escândalos de corrupção envolvendo seu nome. 
Assim, em 1999 a imprensa iniciou um debate sobre a existência do órgão, o que fez com que Fernando Henrique 
Cardoso a extinguisse no ano de 2001 (Del Priori, 2007). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Economista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Celso_Furtado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Maranh%C3%A3o


47 

 

o artigo constitucional que prescrevia o ensino elementar e obrigatório; a transformação em Lei 

do Estatuto do Trabalhador Rural, em 1963; e os constantes aumentos salariais. João Goulart 

lançou o Plano Trienal, o qual continha ações e iniciativas voltadas ao campo social, como por 

exemplo: a distribuição de renda; a ênfase dada à educação primária das classes populares; as 

medidas sanitárias preventivas de baixo custo; a expansão do atendimento de saúde às 

populações carentes; as diversas obras de saneamento básico; a assistência farmacêutica sob a 

responsabilidade do Estado; as preocupações com as populações rurais; a formação de pessoal 

técnico para atuação no campo sanitário; a reforma agrária e outras ações de conteúdo social.  

Durante todo o governo, Jango enfrentou intensas conspirações. A oposição temia o 

comunismo a ponto de propagar falsas afirmativas de que os comunistas iriam destruir as 

famílias, acabar com a propriedade privada e proibir a prática da religião. Tais ideias acabaram 

sendo o estopim que precipitou no golpe que depôs João Goulart. Naquele contexto, o Serviço 

Social começava a distinguir o conteúdo político de sua prática, acolhendo diferentes perspectivas 

e profissionais que discordavam dos rumos que a maior parte da categoria profissional estava 

tomando e o modo como eles se portavam perante a questão social. No entanto, o movimento 

militar de 1964 rompeu com toda a conjuntura democratizante instaurada pela Constituição de 

46, desarticulando os atores e instrumentos de pressão pela defesa das classes populares. 

 

1.6 Na Ditadura Militar (1964 – 1984) 

 

No período pós-1964 o Brasil atravessou uma situação de arrocho salarial progressivo. A 

questão social assumiu contornos tenebrosos: altos índices inflacionários, desemprego, violência 

generalizada no campo e na cidade, agravamento da desnutrição, diferentes doenças 

infectocontagiosas, taxas elevadas de mortalidade infantil, associados à miséria de grandes 

parcelas da classe trabalhadora que não tinha o direito de se unir e reivindicar através de 

organizações sindicais ou greves, pois estas eram desarticuladas reprimidas violentamente pela 

ditadura militar. Em síntese, fecharam-se os canais e as possibilidades de participação popular e 

os serviços sociais passaram a ser utilizados como mecanismos de controle da sociedade civil. 

Com a derrubada do governo de João Goulart, os militares retomaram o poder e o 

usufruíram por mais 20 anos. Com os direitos políticos suspensos, o governo ditatorial criou atos 

constitucionais para silenciar os meios de protestos e denúncias da situação que o país se 

encontrava, fechou a União Nacional dos Estudantes (UNE) e diversos sindicatos (Ato 

Institucional Número 1), extinguiu os partidos políticos (Ato Institucional Número 2) e aplicou 

duras medidas coercitivas, dentre as quais, a mais violenta de todas, certamente foi o Ato 
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Institucional Número 5 (AI-5), dando poderes para fechar o Congresso Nacional, as Assembleias 

Estaduais e as Câmaras Municipais, cassar os mandatos de parlamentares e confiscar os bens de 

quem fosse atingido por esta abusiva medida repreensiva. Com tantos atos institucionais e leis 

esparsas, os ditadores optaram por reuni-las em uma nova carta constitucional. assim: 

  

A Constituição Federal de 1967 é uma imposição do Movimento 
Revolucionário de 1964. [...] Comparece pela primeira vez o benefício 
seguro-desemprego (que haveria de ser regulamentado pela Lei n. 
4.923/65, sob o nome de auxílio-desemprego) e como uma prestação 
previdenciária. Também é assegurada aposentadoria à mulher “aos trinta 
anos de trabalho, com salário integral” (inciso XX) (Martinez, 1992, p. 
22). 

 

Após a implantação da ditadura militar ocorrem grandes mudanças estruturais no 

aparelho estatal e na relação estado e sociedade. Por um lado, diversos órgãos, instituições e/ou 

grupos foram enfraquecidos e até mesmo perseguidos com o objetivo de desmantelar as 

organizações sindicais, mobilizações, manifestações ou qualquer forma ou instrumento de 

pressão e defesa das classes populares. Do outro lado, o governo tentava criar benefícios e 

serviços que atendessem algumas necessidades específicas, como a criação do Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço, do Banco Nacional de Habitação, do Fundo de Assistência Rural, e, 

especialmente, do Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS), em 1973.  

 A LBA expandiu-se definitivamente por todo o território nacional, ampliou sua estrutura 

técnico-administrativa através da criação de novos departamentos, multiplicou a implantação e 

oferta de programas e projetos a seu público alvo, e fez reproduzir sua ação por toda rede de 

filantropia, através de inúmeros arranjos, convênios e parcerias (Rizzini & Pilotti, 2009). 

 A saúde vivia sua fase técnico-burocrática ao buscar se imbuir de maior racionalidade, 

tecnicidade e eficiência, além de abrir-se às reformas administrativas, como a modernização do 

aparato estatal e a introdução do planejamento, por exemplo. Ocorreram significativos avanços 

em seus debates e uma visão mais globalizada passou a ser frequente incluída na discussão 

“saúde-doença”, o que fomentou, inclusive, pesquisas sobre a relação da saúde com os aspectos 

econômicos e sociais, a preconização de medidas sanitárias preventivas de baixo custo, os 

problemas de saúde da população que se encontrava em precárias condições de vida, além de 

outras preocupações diretamente ligadas a saúde, porém, numa perspectiva do social. 

 

No Brasil da segunda metade dos anos 1960, a existência de uma 
“questão social” havia se tornado incontestável e incontornável. A partir 
daí, o que historicamente era considerado “caso de polícia” passou a 
configurar-se, de um momento para outro, como um “caso de política” 
(Rizzini & Pilotti, 2009, p. 291). 
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 Não foi por acaso que, pretendendo desenvolver uma política de segurança nacional 

paralelamente a uma acumulação capitalista urbano-industrial, o governo Castelo Branco (1964-

1966) adotou o slogan “Estabilidade Social com Dinamismo Econômico”. No campo social 

inaugurou-se a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor (FUNABEM), que representou a 

tentativa de implantar um novo modelo assistencial-institucional destinado a uma das demandas 

sociais mais graves (e antigas) do Brasil. 

 

A Lei n. 1.513 de 1º de dezembro de 1964, extinguiu a famigerada 
“Escola do Crime”, que tinha sido o SAM – Serviço de Assistência ao 
Menor, “medida saneadora” reivindicada pelo clamor, tanto dos seus 
próprios dirigentes, quanto da opinião pública, em geral (Rizzini & 
Pilotti, 2009, p. 287). 

 

Apesar da tentativa de atribuir uma diretriz pedagógica e assistencial ao segmento infanto-

juvenil, uma vez que, até então, as medidas tomadas pelo poder público sobre a “questão do 

menor” quase sempre tivera um caráter jurídico, não é possível afirmar que a FUNABEM 

realizou (ou simplesmente propôs) grandes inovações no que se refere às relações estruturais 

subjacentes à problemática do menor. Seu universo de ação limitou-se a oferecer, novamente, 

ensino formal, ensino profissionalizante, abrigo, alimentação e vestuário, isto é, suas propostas e 

ações possuíam um caráter reformista em sua aparência, mas paliativo em sua essência. 

 

A criação da Funabem foi feita sobre os escombros do SAM, com o 
objetivo de transformar o que identificamos como seu modelo de 
atendimento carcerário em novo modelo terapêutico-pedagógico. Isto implicaria a 
transformação da prática de internamento de um caráter 
predominantemente repressivo em uma prática voltada para a utilização 
de técnicas psicológicas e pedagógicas, visando a reintegração do menor 
à sociedade (Sposati, 1991, p. 73). 

 

O interesse pelo desenvolvimento econômico e as crescentes exigências do capitalismo 

fizeram surgir diversos programas de alfabetização, qualificação de mão de obra, formação social 

e desenvolvimento comunitário, dentre os quais se destacou o Movimento Brasileiro de 

Alfabetização (MOBRAL) que, em 1967, inaugurou os esforços para educar a “verdadeira” 

matéria prima do país: o povo brasileiro.  

Em síntese, o programa destinava-se à educação de jovens e adultos, como possibilidade 

qualificar a mão de obra para o desenvolvimento econômico do país. Através de cartilhas 

prontas, o MOBRAL era carregado de valores a serem transmitidos “aos ignorantes”. “Assim, em 

pleno “Milagre Econômico”, as pessoas viviam na miséria e não se rebelavam. A aprendizagem 

pela repetição disciplinada calou a voz e a ação” (Cruz & Guareschi, 2009, p. 132). 
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 Ao final da década de 1960 já era evidente que, mesmo subordinado ao discurso do 

desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social já fazia parte da fala dos governantes. 

Muitas prefeituras já haviam implantado o atendimento social, ora como serviço complementar 

ao próprio gabinete do prefeito, ora ligado a secretarias afins, ou, até mesmo, como setor 

independente. Vários estados criaram secretarias específicas de assistência social, porém, muitas 

vezes, tais estruturas executivas possuíam atribuições e relações difusas, além de funcionar com 

orçamentos mínimos e pessoais cedidos por outras secretarias, resultando em serviços que 

mesclavam suas ações com as da higiene e saúde. 

 Na década de 1970, marcada por uma acelerada expansão da economia que lhe rendeu o 

título de “milagre econômico dos anos 70”, o país se desenvolveu tão rapidamente que o Produto 

Interno Bruto (PIB) crescia a uma taxa de quase 12% ao ano. Através de investimentos internos 

– que novamente se fizeram à custa de empréstimos internacionais – empregados na realização 

de obras “faraônicas”, tais como a Rodovia Transamazônica e a Ponte Rio Niterói, além de fazer 

com que o país avançasse em termos econômicos e de infraestrutura, geraram milhões de 

empregos por todo o país. Porém, a crise mundial de 1979 e os imensos empréstimos 

internacionais afundaram o Brasil na dívida externa, resultando num terrível agravamento da 

questão social que, durante a década de 1980, mergulhou milhões de brasileiros na condição de 

extrema pobreza. 

 De modo semelhante, os quatro governos militares apresentaram planos ou programas19 

que propunham estratégias para o desenvolvimento do país. Entretanto, todos os planos fixavam 

seus objetivos diretamente à concepção do Desenvolvimento Econômico-Social, ou seja, 

privilegiavam-se os aspectos econômicos e relegava-se a questão social a um segundo plano por 

acreditar que o desenvolvimento e o progresso econômico trariam melhorias de vida para toda 

                                                           
19 Castelo Branco (1964 - 1966) apresentou o Plano de Ação Econômica do Governo com os objetivos de: conter a 
inflação; reequilibrar a balança de pagamentos; diminuir tensões criadas pelos desequilíbrios sociais, mediante a 
melhoria das condições de vida e de oportunidades de trabalho; ampliar a política agrícola; redimensionar a política 
salarial e de emprego; entre outros. Costa e Silva (1967 - 1970) apresentou o Programa Estratégico de 
Desenvolvimento propondo dar continuidade à aceleração do desenvolvimento de forma a torná-lo sustentável, com 
os objetivos de: conter a inflação; fortalecer a empresa privada nacional; incrementar a poupança; expansão das 
oportunidades de emprego; fortalecer o mercado interno; modernizar a estrutura administrativa; erradicação do 
analfabetismo; diminuir os índices de evasão escolar; entre outros. Nas declarações de princípios, o PED explicita a 
recusa em aceitar quaisquer determinismos, acreditando que cabe ao Homem brasileiro superar o 
subdesenvolvimento. Médici (1971 – 1974) apresentou o I Plano Nacional de Desenvolvimento afirmando que a 
tônica do governo Castelo Branco esteve na restauração econômica e a do governo Costa e Silva esteve na expansão 
econômica acelerada. Desta forma, Médici propunha-se a elevar o Brasil à categoria dos países desenvolvidos 
mediante a redução da inflação, o crescimento do Produto Nacional Bruto, o aumento da renda per capita e a 
expansão da taxa de emprego. Geisel (1975 – 1978) apresentou o II Plano Nacional de Desenvolvimento sob o 
discurso de duas premissas básicas: 1- o Brasil é considerado como potência emergente; 2- a necessidade de inserção 
do desenvolvimento brasileiro no contexto da economia internacional. Desta forma, os principais objetivos do plano 
era: controlar a inflação e crescer de maneira acelerada, fortalecendo a empresa nacional, principalmente as de 

pequeno e médio porte (Bierrenbach, 1982). 
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população brasileira, de modo que os problemas sociais seriam naturalmente reduzidos como 

desdobramentos ou consequências do avanço econômico do país.  

É válido destacar que os governos militares elevaram consideravelmente o crescimento 

econômico do país, “[...] porém, sempre postergando a distribuição de riquezas. Muito acima dos 

índices econômicos, as desigualdades sociais batiam recordes mundiais, juntando-se o 

cerceamento às liberdades individuais e políticas e à repressão ditatorial” (Del Priori et al, 1999, p. 

149). Adjacente a esta realidade, é contraditório pensarmos que “[...] as maiores modificações em 

termos de direitos sociais foram realizadas sob o Regime Militar. Difícil de entender, não é? 

Novamente, ampliaram-se os direitos sociais em um período de suspensão de direitos civis e 

severa restrição dos direitos políticos” (Avritzer et al., 2006, p. 54). 

Na conjuntura em questão, os assistentes sociais – sendo profissionais a serviço do 

Estado – foram se dando conta da realidade, incorporando uma leitura crítica da sociedade e 

passando a questionar a própria prática profissional, compreendendo e apontando que o 

racionalismo empregado na profissão criava um “ocultamento” da exploração social implícita na 

própria busca ilusória de concretização do Estado de Bem-Estar-Social. Dada a realização desta 

leitura crítica, inúmeros assistentes sociais se depararam com o dilema de que a transformação 

social era incompatível com a prática profissional e institucional. Eis que se instala um tremendo 

impasse na profissão: a maioria dos profissionais era assalariada, os programas e serviços eram 

realizados através de políticas sociais que, por sua vez, eram materializadas no bojo das 

instituições sociais que serviam à manutenção da dominação e aos interesses do capital. De que 

forma assumir uma (nova) postura crítica?   

 

Neste “despertar” há que se considerar as contribuições do Movimento 
de Reconceituação do Serviço Social. Ao resgatar os componentes 
teórico-metodológicos da profissão, desencadeia entre os assistentes 
sociais a possibilidade de “desmascaramento” de novas formas de 
apreensão da realidade e a compreensão crítica de sua prática (Sposati, 
1986, p. 49). 

 

 A consciência em relação à ineficácia das políticas sociais vigentes, subordinadas a um 

Estado que voltava (praticamente todos) seus interesses ao processo de expansão capitalista 

monopolista, levou o Serviço Social a rever suas propostas de ação/intervenção que culminaram 

no Movimento de Reconceituação20 e na elaboração do Projeto Ético-Político21 da profissão, os 

                                                           
20 O Movimento de Reconceituação do Serviço Social caracterizou-se, substancialmente, pela longa insatisfação dos 
profissionais que reconheciam suas limitações - teóricas e instrumentais – e a necessidade de se instituir por uma 
perspectiva de mudança social a partir das circunstâncias da sociedade brasileira. O Movimento de Reconceituação  
do Serviço Social caracterizou-se por discussões internas (da profissão) na busca por um novo perfil profissional 
pautado pela eficiência, planejamento, capacitação profissional para atuação junto a outros profissionais e, de modo 
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quais propunham uma ruptura com o monopólio do conservadorismo que incluía as tendências 

conservadoras e neoconservadoras exercidas por uma grande parcela dos profissionais no Serviço 

Social. 

Conforme apontado anteriormente, a década de 80 é comumente associada às lembranças 

da recessão e excessiva dívida externa junto ao Fundo Monetário Internacional, onde o país 

perdeu o controle sobre seus instrumentos de política econômica e a sociedade passou a sofrer 

sérias consequências do achatamento salarial, desemprego e inflação progressiva. As condições de 

vida da maior parte da população se tornaram extremamente precárias, as desigualdades sociais se 

acentuaram tão rapidamente que, num curto espaço de tempo, suscitaram inúmeras discussões e 

lutas por parte dos trabalhadores que almejavam melhorar suas condições de vida e reconquistar 

seus direitos sociais. Nesse contexto, surgem inúmeros debates sobre direitos humanos e a 

crescente exclusão dos benefícios urbanos à maioria dos brasileiros, assim como a necessidade de 

atendimento, ampliação e cobertura das políticas sociais (Cruz & Guareschi, 2009). 

 No entanto, ao criar serviços, projetos e programas para cada necessidade ou problema 

específico, a assistência social seguia a lógica do retalhamento social, isto é, uma política que, 

apesar de sua ampliação em todo o território nacional, especialmente nas metrópoles e cidades de 

médio e grande porte, era composta por práticas setorizadas, fragmentadas e descontínuas frente 

às inúmeras pressões que a população realizava. Convém ressaltar que, de modo geral, na maior 

parte dos municípios brasileiros, a assistência social configurava-se como ação pontual, 

fragmentada, secundária, paliativa e marginal.  

De um lado, a assistência social sequer recebia o status de política social, pois apenas 

contemplava um campo de ações precárias, pobres e desconectadas de um projeto maior para 

com a parcela da população cujos direitos sociais mais elementares sempre foram negados. 

Do outro lado: 

 

                                                                                                                                                                                     
geral, uma modernização da profissão. A partir dessas definições ocorreram os Seminários que debateram 
importantes aspectos do Serviço Social: o encontro de Araxá (19 à 26/03/1967) que debateu a teorização do Serviço 
Social; o encontro de Teresópolis (10 à 17/01/1970) que debateu a metodologia do Serviço Social; e o encontro de 
Sumaré e Alto da Boa Vista (20 à 24/11/1978) que debateu a cientificidade do Serviço Social.  Em suma, o 
Movimento de Reconceituação do Serviço Social resultou na elaboração de uma proposta de ação profissional 
condizente com o contexto social que o país atravessava (Iamamoto & Carvalho, 2005). 
21 O Projeto Ético-Político do Serviço Social, o qual propunha uma ruptura possui como fundamentos: a defesa 
intransigente dos direitos humanos; o repúdio do arbítrio; o repúdio de qualquer forma ou manifestação de 
preconceitos; a equidade e justiça social, na perspectiva da universalização do acesso a bens e serviços relativos às 
políticas e programas sociais; a ampliação e consolidação da cidadania; o incentivo ao pluralismo de crenças e idéias, 
inclusive para o exercício profissional do assistente social; o compromisso com a competência do profissional, o qual 
deverá estar firmado numa formação acadêmica qualificada e fundada em concepções teórico-metodológicas críticas 
e sólidas; a busca por uma nova relação com os usuários dos serviços ofertados pelos assistentes sociais; além de 
outros fundamentos. Cabe mencionar que o Projeto Ético-Político do Serviço Social se vincula a um projeto 
societário que propunha (e ainda propõe) mudanças no que diz respeito a construção de uma nova ordem social, 
livre da exploração/dominação de classe, etnia e gênero (Iamamoto & Carvalho, 2005). 
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[...] o número de pobres amplia-se. Entre 1977 e 1983, o número de 
pessoas vivendo com rendimentos inferiores a um dólar por dia aumenta 
de 17 milhões para 30 milhões. Se no passado a pobreza é registrada 
mais frequentemente no campo, dando origem ao banditismo rural como 
o cangaço, agora ela tem a cidade como principal espaço. Acompanhado 
o quadro de empobrecimento da população, a criminalidade urbana 
expande-se rapidamente, e a ela associa-se o tráfico de drogas (Del Priori 
& Venancio, 2010, p. 287). 

 

Perante a conjuntura econômica e social que o país atravessou, a ditadura militar sofreu 

uma intensa crise de legitimidade, a qual decisivamente justificou a necessidade de abertura 

política. A inflação e o custo de vida tiveram um aumento brutal, fazendo com que a população 

voltasse a se organizar e manifestar pedidos de mudanças por melhores condições de vida e 

eleições diretas. A oposição ganhou terreno com o surgimento dos novos partidos e o 

fortalecimento dos sindicatos. Em 1984, políticos da oposição, artistas, jogadores de futebol e 

milhões de brasileiros participam do movimento das “Diretas Já”. Assim, “as negociações pela 

Nova República [...] vão aliançar militantes da Reforma da Previdência e da Saúde com Raphael 

Almeida Magalhães, Tancredo Neves, Waldir Pires e, a presença da Associação Brasileira de 

Saúde Coletiva que vai incentivar o dever de Estado para com as políticas de proteção social” 

(Sposati, 2008, p. 38). 

Através do voto indireto, Tancredo Neves foi eleito presidente da república – um fato 

bastante comemorado por se tratar de um civil novamente assumir a presidência do país. 

Tancredo Neves prometeu inaugurar a Nova República com uma nova Assembleia Nacional 

Constituinte, mas acabou ficando doente e faleceu antes mesmo de assumir a presidência, 

passando o mandato ao então vice, José Sarney.  

Era o fim do penoso e obscuro regime militar.  

 

1.7 Na Nova República (1985 aos dias atuais) 

 

 Com o fim da ditadura militar, iniciou-se um processo de reordenamento político-

econômico22 caracterizado e pressionado pela emergência de antigas reivindicações de vários 

setores. Discussões que vinham sendo sufocadas pelos militares ganharam espaço e força para se 

intensificarem. A fragilidade da articulação entre o poder público e a população foi colocada em 

                                                           
22 A situação política e econômica no início da nova república precisa ser analisada no contexto das exigências 
neoliberais – do desenvolvimento capitalista – derivadas dos grandes blocos mundiais, tendo à frente os países-sede 
das maiores megaempresas do planeta, o antigo Grupo dos 07 ou apelidado de G7 (Estados Unidos, Canadá, Reino 
Unido, Alemanha, França, Itália e Japão).  

. 
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questão, propiciando um momento em que as mídias denunciavam a absurda, triste e dura 

realidade de entidades sociais paternalistas e assistencialistas, reconhecendo a completa ausência 

do usuário no processo de construção e avaliação das ações referentes à própria vida.  

 

Em 1985 o I PND – Plano Nacional de Desenvolvimento da Nova 
República particulariza a assistência social como política pública, 
reconhece o usuário como sujeito de direitos, sugere que seja ampliada 
sua participação e realizada a ruptura com a leitura caritativa e tutelar 
com que a assistência social era tradicionalmente gerida (Sposati, 2008, p. 
32). 

 

 A Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS), que na época funcionava dentro do 

MPAS, passou por um processo de reestruturação e foi reativada em 1986. A consequência 

imediata de tal reestruturação consistiu na criação e expansão de inúmeros órgãos de intervenção 

no campo da assistência social. Vários núcleos de pesquisa desencadearam diversas investigações 

de cunho social, afinal, o solo estava fértil para a realização de eventos, pesquisas, discussões e 

produções intelectuais. Trata-se de um momento em que, novamente, a realidade foi 

“descortinada” e toda a intervenção governamental passou a ser questionada, forçando diversos 

órgãos e secretarias – municipais e estaduais – a reverem suas práticas. 

 Incluindo-se neste rol de instituições, a LBA também iniciou um processo de revisão de 

sua atuação, trazendo para seu interior o debate de diversos especialistas – assistentes sociais, 

advogados, juízes, psicólogos e outros profissionais – comumente ligados a diferentes 

universidades do país. Sem saída, “a Direção Nacional da LBA e suas Secretarias põem em 

questão a gênese do órgão e a necessidade de lhe dar um novo destino” (Sposati, 2008, p. 34). 

Resultante do movimento das “Diretas Já” – o qual incluía diversas reivindicações e lutas 

por direitos sociais e políticas de proteção social não contributiva e redistributivas – a 

Constituição Federal de 1988 definiu como direitos sociais: a educação, a saúde, o trabalho, a 

moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a 

assistência aos desamparados.  

Sposati (2008) nos revela que, de acordo com a Comissão da Ordem Social da Assembléia 

Constituinte de 1988, 42% da população do país se encontrava em situação de miséria, somado a 

22% que poderiam ser considerados pobres, obtinha-se o total de quase 65% da população 

brasileira vivendo em estado de pobreza ou miséria, o que as tornava passíveis de serem incluídas 

nas políticas assistenciais da nova carta constitucional.  

Ademais, a Constituição Federal de 1988:  
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[...] foi um marco importante para a história brasileira porque ela ampliou 
as situações sociais que devem ser reconhecidas como direito do cidadão. 
Muitas situações que antes eram vistas como “problema de cada um” ou 
“coisa de pobre” passaram a ser vistas como uma “questão de todos”, ou 
seja, passaram para o entendimento da responsabilidade pública e devem 
ser garantidos pela lei. Assim, os poderes legislativo, executivo e 
judiciário que compõe o Estado brasileiro passam a compreender que 
para proteger o cidadão é preciso percorrer dois caminhos ao mesmo 
tempo (Avritzer et al., 2006, p. 18). 

 

 O primeiro caminho seria o contributivo, isto é, a proteção social assegurada apenas aos 

que contribuem com a previdência social. Pela via contributiva, estariam protegidos os 

trabalhadores com carteira de trabalho assinada e os contribuintes como autônomos, em suas 

múltiplas categorias profissionais. Dessa forma, os direitos sociais contributivos seriam: a 

aposentadoria, a pensão por morte e invalidez, o seguro-desemprego e outros benefícios 

exclusivos aos contribuintes. 

 O segundo caminho seria o não contributivo, ou seja, aqueles que não possuem nenhuma 

ligação com o trabalho também passaram a usufruir de direitos sociais independentemente da 

prévia contribuição. Nesse caminho encontram-se idosos, crianças, adolescentes, pessoas com 

deficiência e aqueles que não podem trabalhar ou enfrentam obstáculos para ingressar no 

mercado de trabalho. No campo dos direitos não contributivos é que se encontram, por exemplo, 

os serviços das políticas de saúde e assistência social. 

 Nesse sentido, a Constituição Federal de 1988 representou um grande marco normativo23 

para o Brasil, pois reconheceu a assistência social como dever do Estado no campo da Seguridade 

Social, e não mais como política pública complementar de caráter subsidiário às demais políticas. 

Assim, o artigo 203 afirma que: 

 

A assistência social será prestada a quem dela necessitar, 
independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por 
objetivos: I – a proteção à família, à maternidade, à infância, à 
adolescência e à velhice; II – o amparo às crianças e adolescentes 
carentes; III – a promoção da integração ao mercado de trabalho; IV – a 
habitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e 
promoção de sua integração à vida comunitária; V – a garantia de um 
salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e 
ao idoso que comprove não possuir meios de prover a própria 
manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei 
(Brasil, 1988). 

 

                                                           
23 Após a Constituição de 1988, assiste-se uma série de legislações para diferentes segmentos e categorias que se 
inserem no campo da seguridade social, tais como: a Lei 7.853 – da Pessoa Portadora de Deficiência, em 1989; Lei 
8.069 – o Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990; Lei 8.080 – Lei Orgânica da Saúde, em 1990; Lei 8.142 – 
Sistema Único de Saúde, em 1990; Lei 3.561 – o Estatuto do Idoso, 1997 e outras mais.  
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 Após a positivação dos direitos na carta constitucional, a implantação das políticas de 

seguridade social avançou, ainda que em passos curtos, ruma à implementação de um sistema de 

proteção social que pressupõe a universalidade e a equidade, estabelecendo o compromisso do 

Estado com a garantia dos mínimos sociais para toda a sociedade brasileira. “A apresentação de 

motivos para a inclusão da assistência social na Constituição repudia o conceito de população 

beneficiária como marginal ou carente, o que seria vitimizá-la, pois suas necessidades advêm da 

estrutura social e não do caráter pessoal” (Sposati, 2008, p. 42). 

 Verdadeiramente interessadas em tocar no cerne das inúmeras manifestações da questão 

social, múltiplas articulações e movimentos sociais24 uniram-se e endureceram o movimento de 

resistência ao projeto neoliberal. Tais embates se fortaleceram na medida em que diferentes 

profissionais se reconheceram enquanto trabalhadores sociais inseridos no mesmo complexo 

social, exploratório, desigual e desumano. Nesse ínterim, o Serviço Social contribuiu ativa e 

imensamente para o nascimento e fortalecimento da política de assistência social no campo 

democrático dos direitos sociais. 

 Os movimentos pró-assistência social passaram a se articular através da representação de 

diferentes órgãos, universidades, profissionais e intelectuais que aspiravam regulamentar a Lei 

Orgânica da Assistência Social (LOAS). Desse modo, o primeiro projeto foi encaminhado e 

aprovado pelo Legislativo em 1990, no entanto, o presidente Fernando Collor de Melo o vetou 

afirmando não se tratar de uma assistência social responsável: “Na verdade, não havia nenhum 

interesse por parte do governo Collor em aprovar um projeto que elevaria a assistência social ao 

status de política pública, o que supõe controle social, equidade e universalização dos serviços 

sociais” (Torres, 2002, p. 100). 

 Torres (2002) também aponta que há outros motivos que envolveram o veto, dentre os 

quais se inclui o fato de que a primeira dama Rosane Collor assumiu a presidência da LBA, 

                                                           
24 1986 – Comissão de Apoio à Reestruturação da Assistência Social (portaria nº 3.764, de 21 de maio de 1986). 
1986 – O Centro de Treinamento para o Desenvolvimento Econômico, integrante das Políticas das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento – Seminário sobre Políticas de Bem-Estar Social, que trouxe pela primeira vez elementos 
para o debate sobre a assistência social como política de cidadania. 1986 – Brasília – Secretaria Nacional de 
Assistência Social do MPAS – Grupo Interministerial de Pesquisa, que definiu as linhas de investigação sobre a 
assistência social, partindo inclusive do conceito de assistência social pautado no trato dos desiguais. 1986 – São 
Paulo – PUC/SP – Pós Graduação de Serviço Social e ASSELBA/SP – I Seminário Nacional sob “As Políticas 
Sociais da Nova República: Transformação da Assistência Social no País”. 1987 – Rio de Janeiro – Finep cria as 
bases para um programa de pesquisas sobre a criança e o jovem de baixa renda, buscando viabilizar a investigação no 
campo da assistência social. 1987 – São Paulo – Convênio de pesquisa PUC-SP/LBA/SAI/DN, que permitiu a 
análise da identidade e efetividade das políticas de assistência social. 1987- Brasília – ANAS (Associação Nacional de 
Assistentes Sociais) – Seminário “O Serviço Social nas Relações Sociais, movimentos populares e alternativas de 
políticas sociais”.  1987 – Florianópolis – I Encontro de Assistentes Sociais das Prefeituras de Santa Catarina. 1987 – 
Brasília – Câmara dos Deputados – I Simpósio Nacional sobre a Assistência Social. 1988 – Brasília – Associação 
Brasileira de Ensino em Serviço Social – numa contribuição ao CNPQ, propõe um programa de pesquisa: A questão 
social e a assistência social no Brasil. 1990 – Rio de Janeiro – Encontro de Entidades de Bem-Estar Social, de 

Pesquisa Social e das Ciências Humanas e Sociais (Sposati, 2008, p. 36-37). 
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colocando em prática uma assistência social degradante, fragmentária e burocratizada. As 

representações da sociedade foram excluídas do processo decisório, tendo Rosane Collor 

estabelecido, para si, um papel centrado na busca de legitimidade do poder federal, o qual 

remontava sua imagem à “face humanitária da assistência social e aos atributos femininos de 

vocação e abnegação ao trabalho social em favor das classes subalternas” (p. 101). 

Em 25 de agosto de 1993, o Presidente Itamar Franco enviou, em regime de urgência, o 

projeto de lei que novamente colocava o debate da LOAS na agenda pública. Dada esta abertura, 

o Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) organizou forças e constituiu uma comissão 

interlocutora composta por assistentes sociais empenhadas e comprometidas com a aprovação do 

projeto, a destacar: Aldaísa Sposati, Carmelita Yazbek, Ana Lígia Gomes, Rosângela Batistoni, 

Potyara Pereira, Laura Lemos Duarte e demais profissionais que muito contribuíram para o 

debate. 

 

As negociações, os debates sobre emendas ao texto constitucional geram 
um momento ímpar, que se torna conhecido como a Conferência Zero 
da Assistência Social. No auditório da Câmara Federal é debatido artigo 
por artigo do projeto de lei entre representantes dos vários estados e dos 
movimentos pró LOAS (Sposati, 2008, p. 59). 

 

 Assim, aos 07 de dezembro de 1993 a LOAS recebeu a sanção, fato que representou uma 

nova concepção para a assistência social, ao menos no sentido de inaugurar o processo de 

rompimento com um passado absolutamente marcado por ações conservadoras, assistencialistas, 

patriarcais, patrimonialistas e clientelistas. Dentre suas diretrizes, a LOAS originou mudanças ao 

introduzir a descentralização político-administrativa e a participação da população através da 

formulação e do controle social desta política. Em decorrência dessa lei, extinguiu-se 

repentinamente grande parte das estruturas federais que organizavam os serviços de assistência 

social, convidando todos a repensarem a identidade da assistência social nos moldes de um 

sistema descentralizado, participativo e operado através de relações interorganizacionais e 

intergovernamentais.  

A LOAS regulamentou os artigos 203 e 204 da Constituição, definindo a assistência social 

como um dever do Estado e um direito de cidadania sem a necessidade de contribuição prévia. 

Dispondo de 42 artigos sobre a organização da assistência social, o documento prescreve: os 

princípios e as diretrizes da assistência social; as competências das esferas de governo; o conceito 

de benefícios, serviços, programas e projetos; a instituição e as competências do Conselho 

Nacional de Assistência Social (CNAS); o financiamento da política; a forma de organização e 

gestão das ações; além de outros temas abordados pela lei (Brasil, 1993). 
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 A LOAS também impôs grandes mudanças com relação ao modelo de gestão e o 

financiamento das ações de assistência social. No que se refere ao novo modelo, o documento 

redefiniu o papel da União25, dos estados26 e dos municípios27, introduzindo um sistema público 

articulado entre ambas as esferas e atribuindo responsabilidades a cada uma. Quanto ao 

financiamento, a lei define que ele será realizado com recursos da União, dos estados e dos 

municípios, através das contribuições sociais ligadas à seguridade social e outros meios que 

compõem o Fundo Nacional de Assistência Social. Contudo, a LOAS determina algumas 

condições para o repasse de recursos aos municípios e estados, dentre as quais estão: a instituição 

e funcionamento dos Conselhos de Assistência Social28, de composição paritária entre pessoas do 

governo e da sociedade civil; a existência do Fundo de Assistência Social, submetidos à 

orientação e controle dos respectivos Conselhos de Assistência; e o Plano de Assistência Social. 

Em função dos inúmeros escândalos que envolveram o nome da ex-primeira dama 

Roseane Collor frente à presidência da LBA, o governo federal optou por encerrar todas as 

atividades da Legião dois anos após a promulgação da LOAS. Para além de sua extinção, houve o 

desmonte de praticamente toda a estrutura de órgãos e instituições de assistência social, 

resultando num processo traumático para todos os envolvidos nesta política, sobretudo para o 

conjunto de sujeitos que necessitavam dos serviços, pois, “da noite para o dia”, milhões de 

brasileiros não puderam mais contar com os equipamentos públicos e profissionais que estavam 

habituados a recorrer.  

Na tentativa de justificar e substituir os antigos serviços prestados pela LBA, o governo 

Fernando Henrique Cardoso (FHC) criou o Programa Comunidade Solidária. Marcado pelo 

discurso do fortalecimento da ação direta dos atores sociais e se baseando na solidariedade e 

responsabilidade social privada, o programa foi apresentado como a principal estratégia para 

articulação das ações de combate à fome e à pobreza, tendo, em seu cerne, atenções voltadas 

                                                           
25 Cabe a União: coordenar a política nacional; conceder e manter o benefício de prestação continuada; prestar 
apoio técnico e financeiro aos serviços, programas e projetos de enfrentamento à pobreza; atender, em conjunto com 
Estados, Distrito Federal e Municípios, as ações assistenciais de caráter de emergência. 
26 Cabe aos Estados: exercer a coordenação e execução de programas no seu nível; destinar recursos financeiros aos 
municípios para custeio do pagamento dos auxílios natalidade e funeral; apoiar técnica e financeiramente os serviços, 
os programas e os projetos de enfrentamento da pobreza; atender em conjunto com os municípios as ações 
assistenciais de caráter de emergência; estimular e apoiar técnica e financeiramente as associações e consórcios 
municipais na prestação de serviços de assistência social; prestar os serviços assistenciais cujos custos ou ausência de 
demanda municipal justifiquem uma rede regional de serviços. 
27 Cabe aos Municípios: exercer a coordenação e execução de programas no seu nível; destinar recursos financeiros 
para custear o pagamento de auxílios natalidade e funeral (mediante critérios estabelecidos pelos Conselhos 
Municipais de Assistência Social); executar projetos de enfrentamento da pobreza; estabelecer parcerias com 
organizações da sociedade civil; prestar os demais serviços assistenciais. 
28 O(s) Conselho(s) – Nacional, Estadual, Municipais e do Distrito Federal – de Assistência Social são instâncias 
deliberativas e participativas que possuem caráter permanente. Os Conselhos possuem, dentre outras atribuições, a 
incumbência de acompanhar e fiscalizar as ações desenvolvidas pela política de assistência social em seu respectivo 
nível de governo. 
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para: a saúde; a alimentação; a nutrição; os serviços urbanos; a geração de emprego e renda; e a 

defesa de direitos. Esse programa era coordenado pela Casa Civil da Presidência da República e 

contava com um Conselho Consultivo integrado por dez ministros, inclusive o Ministro-Chefe da 

Casa Civil, além de outras 21 personalidades da sociedade civil. 

 
Na verdade, o Programa Comunidade Solidária representa uma forma 
efetiva de se manter o conservadorismo próprio do populismo 
tradicional no campo da assistência social, que mantêm as classes 
subalternas sob a dominação paternalista do Estado por meio da 
benemerência [...] Esse Programa não só promove o desmanche dos 
direitos sociais, mostrando-se desfavorável à consolidação da assistência 
social como política pública, conforme estabelece a Constituição Federal 
e a Lei Orgânica da Assistência Social, como também dá plenas 
condições ao trabalho político-partidário da primeira-dama, a qual visita 
todos os Estados mostrando-se preocupada com os problemas sociais 
(Torres, 2002, p. 105). 

 

Por essas e outras razões é que o Programa Comunidade Solidária, assim como toda a 

política de assistência social desenvolvida no período FHC, recebeu inúmeras críticas pelo 

descomprometimento da União com a efetivação dos direitos positivados, pelos recursos 

inexistentes à sua execução, além de sua coordenação fraca, fragmentada no nível federal, com 

uma estrutura pequena, centralizada e sem condições de operar nacionalmente. 

 
 

[...] ao contrário do discurso governamental, houve muito pouco ou nada 
de inovador na política social que se efetivou no Brasil na era FHC. O 
tripé focalização, descentralização e parcerias resultou em ações 
pulverizadas, sem garantia de continuidade, formuladas e decididas no 
nível federal e com o repasse de grande carga de responsabilidades para 
os municípios (Oliveira, 2003, p. 13). 

 

 Em 1994 surgem as Conferências Nacionais de Assistência Social, realizadas com o 

intuito de discutir os direcionamentos da política. A primeira e a segunda Conferência Nacional 

criticaram duramente o Programa Comunidade Solidária, exigindo a imediata extinção do 

programa e a retomada de uma agenda política realmente comprometida com as reformas 

necessárias. Como resultados dessas conferências nacionais foram criadas as primeiras versões da 

Política Nacional de Assistência Social (PNAS), no ano de 1997, e da Norma Operacional Básica 

do Sistema Único de Assistência Social29 (NOB-SUAS), em 1998, reforçando a necessidade de 

um sistema descentralizado e participativo. 

                                                           
29 A primeira Norma Operacional Básica, aprovada em 16 de dezembro de 1998, tratava-se de um documento 
complementar à Política Nacional de Assistência Social. Sendo composta por princípios, diretrizes e destinatários, a 
NOB abordou questões sobre o financiamento e as competências dos níveis de governo – municípios, estados, 
distrito federal e união. Considera-se que esta primeira versão da NOB é bastante simples e direta. No entanto, 
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 Ainda que a política de assistência social avançasse do ponto de vista jurídico, os direitos 

consolidados (através dos documentos citados até então) encontraram tremendas dificuldades 

para se materializarem, visto que a maior parte dos esforços da política de FHC se voltou para 

implementar medidas econômicas direcionadas à internacionalização da economia, privatização 

de empresas estatais e controle dos gastos públicos, “[...] ao mesmo tempo em que, para se 

manter a estabilidade econômica, o país entra em uma nova espiral de endividamento externo e 

de desemprego crônico. Definida genericamente como neoliberal, tal política gerou controvérsias 

e ácidas críticas” (Del Priori & Venancio, 2010, p. 292). 

 Sendo um dos principais opositores e críticos do governo FHC durante anos, Luiz Inácio 

Lula da Silva, em 1º de janeiro de 2003, assumiu a Presidência do Brasil. A partir do “governo 

Lula”, inegavelmente, a história e o trato para com as políticas sociais mudaram radicalmente de 

curso. Dentre as principais ações no campo social, Lula desmembrou o MPAS em dois 

Ministérios – o Ministério da Previdência Social e o Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome (MDS) –, unificou os diversos programas de transferência de renda em um só 

Programa – o Bolsa Família – e facilitou diversas condições para que uma nova agenda de 

assistência social se concretizasse. 

 Com o caminho livre para mudanças estruturais reformistas, outro grande passo que se 

deu para consolidação da assistência social enquanto política pública ocorreu em 2003, durante a 

IV Conferência de Assistência Social, cujo tema era “Assistência Social como política de inclusão: 

uma nova agenda para a cidadania – LOAS 10 anos”. Pode-se considerar que os frutos mais 

interessantes desta conferência foram as propostas por uma nova PNAS, aprovada em 2005, e 

para construção do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), deliberado em 2005 e 

transformado em lei somente em 2011. 

 

Em janeiro de 2004, a constituição do Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome – MDS, e, nesse âmbito, da Secretaria 
Nacional de Assistência Social – SNAS, estabelece a plataforma político-
institucional na qual as novas conquistas teriam base. A criação do MDS 
pretendeu alterar a situação até então vivida pelas políticas públicas de 
proteção social no Brasil, que existiam sem lócus institucional próprio e 
limitadas à implementação de poucas e fragmentadas ações, 
desarticuladas, de baixa cobertura e reduzida efetividade social, 
centralizadas nacionalmente e desrespeitando a realidade e as 
necessidades locais e com um parco e pulverizado orçamento (Lopes, 
2006, p. 80). 

 

                                                                                                                                                                                     
serviu de base para o aperfeiçoamento da nova Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social, 
aprovada em 2005. 
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Apresentado como um avanço para a política de assistência social, o novo texto da PNAS 

estabelece os princípios e as diretrizes para os diferentes atores que compõe este campo, 

destacando e reforçando discussões como: a matricialidade sócio-familiar; a descentralização 

político-administrativa e a territorialização; as novas bases para a relação entre Estado e sociedade 

civil; o financiamento; o controle social; o desafio da participação popular; a política de recursos 

humanos; a informação, o monitoramento e a avaliação (Brasil, 2004). 

 Frente a tantas mudanças em suas diretrizes, o SUAS teria parte de sua operacionalidade 

pautada pela nova versão da NOB, de 2005.  Considerada um dos principais instrumentos para a 

implantação do SUAS, esta nova versão aponta os direcionamentos para a execução da política 

de assistência social no país, explicitando, em seu conteúdo: a) o caráter do SUAS; b) as funções 

da política pública de Assistência Social para extensão de proteção social brasileira; c) níveis de 

gestão do SUAS; d) instâncias de articulação, pactuação e deliberação que compõe o processo 

democrático de gestão do SUAS; e) o financiamento; f) regras de transição.  

 Do ponto de vista normativo, outro avanço foi o lançamento do “Protocolo de Gestão 

Integrada de Serviços, Benefícios e Transferências de Renda no âmbito do Sistema Único de 

Assistência Social”. O Protocolo também aborda questões relacionadas às diretrizes do sistema e 

ao corpo profissional desta política, visando a regulação e a universalização dos procedimentos 

empregados pelos profissionais da rede de serviços socioassistenciais. 

Em meio a tantas transformações e investimentos consolidados na área de assistência 

social, aos dois de junho de 2011, o governo federal lançou o “Plano Brasil Sem Miséria”30. Trata-

se do plano de governo da presidenta Dilma Rousseff que tem como meta retirar 16,2 milhões de 

brasileiros da situação de extrema pobreza, e, para tal, contempla um conjunto de ações que 

envolvem a criação de diferentes programas e a ampliação de iniciativas já existentes, sempre em 

parcerias com estados, municípios, empresas públicas e privadas, além de organizações e 

movimentos da sociedade civil.  

Em sua estrutura, o plano é dividido em três eixos: transferência de renda; acesso a 

serviços públicos nas áreas de educação, saúde, assistência social, saneamento e energia elétrica; e 

inclusão produtiva. O Brasil Sem Miséria engloba ações em âmbito nacional e regional. Dentre as 

                                                           
30 Dentre as metas e objetivos do Plano Brasil Sem Miséria estão: retirar 16,2 milhões de pessoas da extrema 
pobreza; qualificar profissionalmente 1,7 milhão de pessoas na faixa etária de 18 e 65 anos; capacitar e fortalecer a 
participação na coleta seletiva de 60 mil catadores até 2014; viabilizar a infraestrutura para 280 mil catadores e 
incrementar cem redes de comercialização; aumentar em quatro vezes, elevando para 255 mil, o número de 
agricultores familiares em situação de extrema pobreza; disponibilizar uma equipe de 11 técnicos para cada mil 
famílias de agricultores; fomento semestral de R$ 2,4 mil por família, durante dois anos, para apoiar a produção e a 
comercialização excedente de agricultores; disponibilizar sementes e insumos a 253 mil famílias; construir 600 mil 
cisternas para produção; levar energia elétrica até 257 mil famílias em situação de extrema pobreza; incluir 800 mil 
famílias no programa bolsa família; incluir 1,3 milhão de crianças e adolescentes no programa Bolsa Família; além de 
outras ações previstas no Programa Brasil Sem Miséria. 
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principais ações na zona rural, por exemplo, busca-se incentivar o aumento da produção por 

meio de distribuição de sementes, assistência técnica e apoio à comercialização. Na área urbana, 

por sua vez, o foco está na inclusão produtiva e na qualificação da mão-de-obra.  

 Uma observação que devemos fazer é que, em uma época de cortes no orçamento31 em 

praticamente todos os setores e ministérios, a presidenta Dilma Rousseff assinou um crédito 

adicional no orçamento de 2011 destinando R$ 1,2 bilhão para o referido plano de superação da 

extrema pobreza no país, o que nos permite afirmar que, de maneira única na história do país, um 

governo brasileiro valoriza um plano e uma política de desenvolvimento social do mesmo modo 

que a política de desenvolvimento econômico.  

De acordo com a ministra do MDS, Tereza Campello, o objetivo do Brasil Sem Miséria é 

aumentar as condições de bem-estar e a renda da população através de iniciativas que irão 

localizar e incluir as famílias extremamente pobres nos diversos programas contemplados pelo 

plano. Segundo a ministra, a partir de agora não será a população pobre que terá de correr atrás 

do Estado, mas o contrário. Para tanto, o governo seguirá os mapas de extrema pobreza 

produzidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e os pontos de 

atendimento dos programas englobados pelo Brasil Sem Miséria serão os Centros de Referência 

de Assistência Social (CRAS) em funcionamento nos municípios de todo o país (Brasil, MDS, 

2011c). 

Toda a história contada, até então, nos permite afirmar que a política de assistência social 

vive seu ápice, cujo modelo consiste no formato de atendimento e proteção mais sofisticado se 

visto do ponto de vista histórico, social e operacional. Já o Sistema Único de Assistência Social, 

sob a organização do MDS, que detém a coordenação do principal programa de governo da 

esfera federal – o Brasil Sem Miséria –, onde os pontos de atendimentos são os CRAS, que, por 

sua vez, são compostos obrigatoriamente por assistentes sociais e psicólogos, nos leva a refletir 

sobre o tamanho da responsabilidade dos profissionais envolvidos neste processo. 

                                                           
31 Em fevereiro de 2011, o governo de Dilma Rousseff anunciou um corte recorde na história do Brasil, totalizando 
R$ 50,1 bilhões, sob a justificativa de que o governo estaria tentando combater as pressões inflacionárias. A 
proporção de corte de gastos por ministério foi o seguinte: Turismo (84,3%); Esporte (64,1%); Pesca (59%); 
Comunicações (57,1%); Agricultura (51,1%); Cidades (40,6%); Cultura (39,6%); Integração Nacional (39,1%); Minas 
e Energia (36,9%); Trabalho (34%); Justiça (32,1%); Defesa (28,7%). Cabe ressaltar que, uma semana após o anúncio 
dos cortes no orçamento, Dilma anunciou o reajuste de 19,4% do Programa Bolsa Família (parte do Plano Brasil 
Sem Miséria) – o que causou reclamação dentre os críticos do governo. Em 2012, o corte foi 10% maior do que em 
2011, totalizando R$ 5,5 bilhões a menos no orçamento dos ministérios. O maior corte foi no Ministério da Saúde, 
que teve sua dotação de R$ 77,58 bilhões reduzida para R$ 72,11 bilhões, um corte de 5,47 bilhões. Em segundo 
lugar aparece o Ministério das Cidades, que teve uma redução de R$ 3,32 bilhões em seu orçamento, seguidos do: 
Ministério da Defesa (R$ 3,31 bilhões), Ministério da Justiça (R$ 2,24 bilhões), Ministério da Integração Nacional (R$ 
2,19 bilhões), Ministério do Turismo (R$ 2,01 bilhões), Ministério dos Transportes (R$ 1,97 bilhão), Ministério da 
Agricultura (R$ 1,95 bilhão), Ministério da Educação (R$ 1,93 bilhão). Junto aos anúncios dos cortes, houve o 
pronunciamento de que as únicas despesas previstas que foram integralmente preservadas foram as referentes ao 
Plano Brasil Sem Miséria e do Programa Minha Casa, Minha Vida. 
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Essa realidade nos permite realizar uma nova afirmação: os assistentes sociais e 

psicólogos que trabalham no CRAS carregam uma imensa responsabilidade, afinal, sendo eles o 

principal capital e mediador dos interesses da população com os objetivos e as expectativas do 

Estado brasileiro (e convém ressaltar que são um tanto quanto ambiciosos e extremamente 

complexos), o sucesso ou insucesso do plano, bem como os avanços e retrocessos do atual 

modelo de se fazer assistência social, certamente serão creditados, em parte, ao dinamismo dos 

profissionais que estão no cerne de toda a discussão.  

Assim, a compreensão desse contexto e suas implicações no exercício profissional do 

psicólogo do CRAS exigem que façamos uma análise em diferentes perspectivas. Dessa maneira, 

o debate realizado neste primeiro momento articular-se-á com outras vias e caminhos, ora 

distintos ora complementares. 
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O presente texto não tem absolutamente a pretensão de 

responder todas as perguntas ou solucionar todas as dúvidas de 

leitores e interessados no estudo da história da psicologia no 

Brasil, nem de fornecer um panorama exaustivo e completo desse 

assunto. Pelo contrário, sua finalidade principal é a de despertar 

questionamentos, interesses, críticas; é propor um ‘início’ e não 

concluir um percurso. Marina Massimi em “História da 

Psicologia Brasileira”. 
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CAPÍTULO II 

 

DO OUTRO LADO, PERCURSOS E MEMÓRIAS DA PSICOLOGIA NO 

BRASIL 

 

 

 Considerando a variedade de histórias da Psicologia no Brasil, resultante dos diversos 

profissionais, atores e autores que desenvolveram uma pluralidade de visões e intervenções, ora 

distintas, ora semelhantes, este capítulo pretende resgatar parte de algumas histórias, com o 

objetivo de compreender determinados processos da produção da ciência psicológica.  

 Partimos do princípio de que, para compreensão de um determinado espaço ocupacional 

que a Psicologia ocupa atualmente – o Sistema Único de Assistência Social –, nada mais 

apropriado do que o caminhar por alguns percursos retroativos e precedentes, tendo como ponto 

de partida as raízes da Psicologia no Brasil e de chegada o SUAS, para que, mais adiante, 

possamos discutir o exercício profissional do psicólogo que trabalha no CRAS. 

 Os diversos percursos e memórias da Psicologia ao longo dos anos serão mencionados 

não só através dos autores, conceitos, temas ou correntes teóricas, mas também no entrelace com 

as condições sociais e culturais que possibilitaram a emergência, a ramificação e a 

institucionalização de determinadas ideias e práticas que resultaram na construção e 

amadurecimento da Psicologia enquanto ciência e profissão. 

 Nesse sentido, este capítulo tem a finalidade de apresentar um conjunto de 

conhecimentos fundamentados em uma perspectiva social e histórica, de modo a apreender a 

ciência psicológica, especialmente, como uma prática social relacionada à própria expressão ou 

manifestação que o brasileiro viveu em cada contexto. Dessa maneira, o texto será apresentado à 

luz da história social e cultural do país. 

 De todo modo, consideramos que analisar a história da Psicologia possui, dentre outras, a 

finalidade de estudar a própria história da produção de determinados conhecimentos e 

concepções acerca do mundo em que vivemos e no qual atuamos enquanto profissionais. 
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2.1  No período das ideias psicológicas 

 

 O processo de ocupação do Brasil não se fez somente através das obras para povoar o 

território brasileiro. Os colonizadores, missionários e viajantes também habitaram (para não dizer 

que invadiram) o espaço cultural do país, sendo os responsáveis por fincar as raízes da Psicologia 

no Brasil e edificar as matrizes de todo um legado histórico, cultural e ocidental que se reflete em 

nós até os dias atuais. 

 Absolutamente influenciadas pela cultura do ocidente, sobretudo da Europa, diversas 

obras e documentos datados do período colonial assinalam interesses e reflexões ligadas à 

medicina, à moral, à teologia, à pedagogia, à política e à arquitetura. Tais manuscritos não 

consistem em obras específicas da Psicologia, “mas algumas páginas ou seções são dedicadas à 

análise de questões inerentes à vida psíquica” (Massimi, 1990, p. 05). 

 A gênese do aporte de um conhecimento acerca da subjetividade e do comportamento 

humano pode ser atribuída aos jesuítas, uma vez que eles foram os responsáveis pela introdução 

de conceitos que, posteriormente, deram origem à Psicologia moderna. Através de diferentes 

obras educativas e fundações de escolas32 para catequizar as crianças indígenas, os jesuítas se 

esforçaram para sistematizar os conhecimentos e as práticas – que abordavam questões 

psicológicas e pedagógicas – desenvolvidas nas instituições criadas por eles. Tais conhecimentos 

comumente mencionavam questões sobre o desenvolvimento infantil, a educação intelectual da 

criança, o valor educativo dos jogos, algumas noções sobre a instrução feminina, dentre outras 

questões. 

Os mesmos jesuítas que desenvolveram os primeiros estudos contendo algumas ideias 

psicológicas e noções pedagógicas uniram-se ao “Tribunal do Santo Ofício” e a “Coroa 

Portuguesa” para inibir qualquer manifestação ou iniciativa científica e/ou cultural. No Brasil 

colonial, havia a explícita proibição de se criar escolas de nível superior, sendo assim, aqueles que 

tivessem interesse e condições financeiras de continuar os estudos, deveriam emigrar para algum 

país da Europa.  

Diante do exposto, é incontestável que: 

 

A presença do catolicismo na cultura brasileira da época colonial é muito 
evidente. Destaca-se, entre outras, a contribuição das congregações 
religiosas, em particular jesuítas, beneditinos e franciscanos. O interesse 
pelos assuntos psicológicos é muito vivo nas obras de jesuítas do século 
XVII dedicadas à Pedagogia, à catequese e à teologia moral (Massimi, 
1990, p. 13). 

                                                           
32 O Colégio dos Meninos de Jesus, fundado por Manoel da Nóbrega, em 1550, é apenas um exemplo das várias 
escolas que foram criadas neste período (Massimi, 1990). 
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 Por volta do século XVII, uma nova forma de conhecimento psicológico foi elaborada no 

interior da tradição teológica e da catequese. Trata-se de alguns manuscritos33 destinados a um 

público mais amplo e diferenciado, que variava desde a “Corte Régia” até os sujeitos mais 

humildes. De caráter religioso, tais textos continham a missão de fornecer modos de educação 

religiosa, através da elaboração e transmissão de discursos sobre: o conceito de homem, o 

autoconhecimento, o domínio sobre as emoções, o controle das ações e outros temas 

considerados fundamentais para que o homem pudesse compreender e governar, sobretudo, os 

efeitos das paixões e seu próprio comportamento diante delas (Massimi, 1990). 

 Consideradas fenômenos de origem fisiológica, baseadas na tradição médica grega e 

romana, as paixões poderiam ser identificadas através dos “humores” presentes no corpo 

humano. Entendidas como fenômenos nocivos à saúde psíquica e física do homem, as paixões 

vividas de forma demasiada poderiam afetar o equilíbrio psicofísico e até mesmo colocar em risco 

a sobrevivência do indivíduo; logo, através da razão, as mesmas deveriam ser erradicadas 

enquanto vício moral e doenças da alma.  

A estratégia cabível seria através da busca pela elucidação de questões interiores ligadas ao 

comportamento, à sintomatologia e o estado subjetivo dos que eram acometidos pelas paixões 

intensas, assim, a compreensão do que ocorria na vida interior assumia uma importante função 

catártica ou terapêutica, caracterizando-se e constituindo-se em preocupações com o ser humano 

e seus problemas existenciais: 

 

Por isso, pode-se concluir que, na literatura ética e religiosa brasileira do 
período colonial, há um vivo interesse pelos assuntos psicológicos, 
embora o método de abordagem seja muito diferente do da psicologia 
moderna, tendo como referencial teórico a antropologia cristã e como 
objetivo prático a integridade psicofísica da pessoa (Massimi, 1990, p. 
23). 

 

 No século XVIII, diferentes intelectuais brasileiros elaboraram obras baseadas no método 

científico e inspiradas pelas doutrinas iluministas. O fato de que muitas pessoas se formaram em 

universidades europeias e retornaram ao Brasil, permitiu que muitas ideias e conceitos fossem 

absorvidos por lá e introduzidos por aqui, ocasionando um processo de mudança na concepção 

dos fenômenos naturais e nas bases do conhecimento que, até então, era dirigido por 

especulações e pelo senso comum, os quais, muitas vezes, tinham a força de verdades absolutas, 

tais como os entendimentos metafísicos e teológicos. Exemplo disso seriam as explicações de que 

as enfermidades humanas, antes consideradas como desregramentos do espírito, foram sendo 

substituídas por pensamentos causais. 

                                                           
33 O exemplo mais conhecido são os “Sermões” de autoria do Padre Antônio Vieira. 
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 Tal mudança incide diretamente nas ideias psicológicas do Brasil colonial, pois, segundo a 

nova concepção, os estados psíquicos “ruins” ou “anormais” poderiam ser modificados através 

de mudanças introduzidas no nível corporal.  

 

Tais premissas parecem proporcionar os fundamentos de um saber 
objetivo sobre o sujeito. De fato, sendo a mente redutível ao organismo, 
e sendo este regulado pelas leis da natureza, é possível abordar o seu 
estudo através do método científico, que já se mostrara eficaz na física e 
na biologia. Dessa forma, os distúrbios psíquicos, que vêm a depender 
do funcionamento do organismo, podem ser conhecidos causalmente, 
prevenidos e tratados, modificando as variáveis determinantes, através de 
remédios físicos e normas higiênicas (Massimi, 1990, p. 25). 

 

 Em suma: 

 

No Brasil colonial, é evidente a inexistência de uma diferenciação clara 
entre as dimensões física, psíquica e moral do ser humano. Assim, não é 
possível distinguir entre enfermidade corporal, doença mental e vício 
moral [...] o conhecimento dos fenômenos subjetivos é norteado por 
uma finalidade catequética, educativa e ética, de um lado, e por uma 
intenção prática, de outro (Massimi, 1990, p. 22). 

 

 Com a transferência da Corte Portuguesa para o Brasil, significativas mudanças ocorreram 

no sentido de avançar e libertar parte do conhecimento, a destacar: o surgimento da imprensa; a 

criação dos primeiros cursos superiores (Medicina e Direito); a criação de inúmeras instituições 

públicas imbuídas de ideais científicos; a abertura dos portos para as nações amigas, 

oportunizando o acesso à diversificada bibliografia que até então era restrito à metrópole, além de 

outras iniciativas. 

 Com a Independência do Brasil, despertou-se a necessidade de moldar a consciência dos 

brasileiros para a construção de uma cultura propriamente nacional, a fim de que o país se 

estruturasse enquanto nação ocidental moderna. O Império brasileiro começou a gerenciar 

algumas questões ligadas à saúde, à educação, à religião e às demais dimensões da experiência 

pessoal e social dos recentes “cidadãos brazileiros”. 

 

No Brasil do século XIX, propósitos cientificistas passam a nortear a 
fundação e o funcionamento das instituições. Do prisma da natureza 
cuidarão os Institutos Geográficos e os Museus Naturais; das regras da 
sociedade dos homens estarão principalmente encarregadas as 
Faculdades de Direito, instaladas em Olinda e em São Paulo; e do 
homem propriamente dito – de suas capacidades e atributos, bem como 
suas disfunções – deverão dar conta as Faculdades de Medicina da Bahia 
e do Rio de Janeiro (Massimi et al., 2005, p. 219). 
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 Massimi (1990) destaca que o saber foi um dos grandes instrumentos utilizados pelo 

Império, o qual tinha a intenção de criar ideologias e mecanismos apropriados para propagar sua 

lógica através da criação de órgãos oficiais de elaboração e transmissão do conhecimento, escolas, 

universidades, academias, bibliotecas e sociedades científicas. A autora aponta que diversos 

manuais utilizados nas escolas continham seções dedicadas à “Psychologia”.  

Nos diversos e diferentes direcionamentos que o Brasil começara a tomar, a Psicologia 

despontou como objeto de estudo e ensino presente no domínio de diversas profissões, tais 

como a Medicina, a Teologia, o Direito e a Pedagogia. O ensino da Psicologia filosófica ocorreu 

em diversas instituições, a destacar: na Faculdade de Direito de São Paulo; nos Seminários 

Episcopais; nas escolas de formação religiosa, tais como mosteiros e conventos; no Colégio 

Pedro II do Rio de Janeiro; nas escolas normais; em algumas faculdades de medicina e em 

algumas revistas brasileiras do século XIX. 

 As criações das faculdades de medicina na Bahia e no Rio de Janeiro, a partir de 1832, 

representam marcos que propulsionaram a produção de conhecimentos psicológicos. A cultura 

médica se dispôs e se impôs como respeitável aliança do poder Imperial, o qual já colocava os 

saberes médicos a serviço de seu projeto de higiene social da Nação. Dessa forma, vários tratados 

médicos se ocuparam de investigar os mais específicos temas, dentre eles: 

 

[...] a psicologia da mulher, as doenças relacionadas à sexualidade, os 
aspectos psicossociais do casamento e da relação familiar; a higiene do 
desenvolvimento infantil, da puberdade e da terceira idade; a higiene das 
diversas condições sociais (escravos, presos, mendigos, prostitutas) e das 
instituições (em particular, colégios e prisões); a alienação mental [...] as 
emoções e os afetos; as influências do estado moral do homem sobre o 
físico, e vice-versa (Massimi, 1990, p. 39). 

 

 As elaborações conceituais e discursivas dos temas anteriormente citados podem ser 

caracterizadas como “discursos psicológicos”, os quais coexistiam em uma multiplicidade de 

abordagens que pretendiam estudar a subjetividade e o comportamento humano. Em síntese, as 

quatro principais categorias de “discursos psicológicos” foram: a Psicologia filosófica34, a 

Psicologia médica35, a Psicologia pedagógica36 e a Psicologia no âmbito da teologia moral37. 

                                                           
34 A Psicologia filosófica ocupou-se da formulação, do estudo e da análise de questões ligadas a alguns conceitos 
básicos da Psicologia, tais como: mente, percepção, consciência, memória, cognição, motivação, dentre outros 
conceitos que tornaram a subjetividade um fenômeno passível de ser apreendido pelo conhecimento científico, da 
mesma forma que já acontecia com os fatos naturais. 
35 A Psicologia médica, de certa forma, tirou os fenômenos psíquicos do domínio da moral e da metafísica, levando-
os ao âmbito do conhecimento objetivo e formulando alguns conceitos e noções de patologia, sobretudo a alienação 
mental. 
36 A Psicologia pedagógica, ensinada nos colégios e nas escolas normais, preocupou-se de apreender e ensinar as leis 
objetivas e gerais do desenvolvimento humano, possibilitando o desenvolvimento de normas e princípios 
pedagógicos. 
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Usualmente, tais estudos faziam-se através de métodos lógico-dedutivos e pela observação 

interna, os quais investigavam questões correlacionadas à vigília, à loucura, à percepção, à 

atividade sensorial e motora, à inteligência, à sensibilidade moral, aos hábitos, aos métodos 

didáticos e de aprendizagem, além de outras questões ligadas à psique humana, especialmente a 

institucionalização da loucura (Massimi, 1990). 

 

2.2 No contexto da institucionalização da loucura 

 

A institucionalização da loucura no Brasil, durante o período colonial e republicano, 

registrou uma penosa realidade para aqueles que foram acometidos por qualquer tipo de 

enfermidade mental. No caso específico da província de São Paulo, os locais onde os loucos eram 

internados caracterizavam uma verdadeira atrocidade, um “[...] horror que a todos inspirava a 

barbaridade com que eram tratados esses infelizes até agora lançados nas cadeias até morrerem 

[...] sofrendo violências que revoltam à humanidade”38 (São Paulo, 1852 apud Oda & 

Dalgalarrondo, 2005, p. 04).  

Muitos morriam logo após dar entrada no hospício, quase sempre acometidos por 

epidemias que proliferaram nesta época. “Outros ficariam presos à mais perigosa melancolia, sem 

trabalho apropriado e sem possibilidade de cura quando a anormalidade mental chega a um certo 

grau. Pode haver egoísmo, mas não há caridade” (São Paulo, 1852 apud Oda & Dalgalarrondo, 

2005, p. 06). 

 Na província de São Pedro do Rio Grande do Sul, a exemplo do que também acontecia 

em várias outras províncias, durante muito tempo, os alienados foram alojados nas Santas Casas 

ou recolhidos junto às cadeias. A Santa Casa de Porto Alegre abrigou não só os doentes mentais, 

mas também inúmeros outros tipos de enfermidades. No entanto, “o tratamento que nele 

recebem estes infelizes é inteiramente contrário aos preceitos da ciência e aos princípios de 

humanidade”39 (Rio Grande do Sul, 1872 apud Oda & Dalgalarrondo, 2005, p. 08). 

 Em Pernambuco, os alienados também foram alojados em quartos do Hospital da Santa 

Casa de Recife – mais conhecido como Grande Hospital – até meados de 1845. Com a unificação 

das Irmandades da Misericórdia de Olinda e do Recife, a restauração do hospital de Olinda abriu 

a possibilidade para:  

                                                                                                                                                                                     
37 A Psicologia e a teologia moral debruçaram-se sobre as “paixões” e “enfermidades da alma”. 
38 Discurso que o Dr. José Thomaz Nabuco d’Araujo, presidente da província de São Paulo, abriu a Assembleia 
Legislativa Provincial no dia 01 de maio de 1852, referindo-se ao ‘Asilo de Alienados’ do Hospital de Caridade da 
Santa Casa (Oda & Dalgalarrondo, 2005). 
39 Fala dirigida à Assembleia Legislativa da província de S. Pedro do Rio Grande do Sul, pelo presidente e também 
conselheiro Jerônimo Martiniano Figueira de Mello (Oda & Dalgalarrondo, 2005). 
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[...] serem nele recolhidos exclusivamente e tratados os loucos de quem a 
Santa Casa da Misericórdia tomasse conta. Poderia então ali estabelecer-
se um Hospital de alienados com grandes proporções, sujeitando-o a 
conveniente regularidade, e proporcionando assim aos pobres enfermos 
todos os meios aconselhados pela ciência para a sua cura, ou pelo 

menos40 [...] (Pernambuco, 1861 apud Oda & Dalgalarrondo, 2005, p. 10). 

 

 Em 1874, o presidente da província de Pernambuco, Pereira de Lucena, anunciou os bons 

resultados de recursos financeiros e materiais angariados que possibilitaram a construção de um 

novo prédio para os alienados.  

 

[...] observa-se que as espórtulas vieram, na maior parte, de figuras 
ilustres: damas da sociedade, nobres, comendadores, eclesiásticos, 
militares, doutores, magistrados, comerciantes, proprietários e sociedades 
filantrópicas. Mas também constam algumas doações de gente mais 
modesta, como as subscrições feitas pela Associação dos Alfaiates e 
pelos empregados do Cemitério, além do “donativo de uma preta que 
tirou o prêmio na loteria” (Oda & Dalgalarrondo, 2005, p. 11). 

 

 Sobre a província do Pará, há registros datados de 1834 que descrevem o modo como 

foram realizadas algumas intervenções junto aos alienados. Segundo tais documentos, no início, 

os alienados foram recolhidos junto ao Hospital de Caridade do Senhor Bom Jesus dos Pobres. 

Em 1865 houve uma ampliação do hospital que passou a contar com uma enfermaria específica 

para atender os alienados, porém, poucos anos depois, a Santa Casa se viu diante de um 

espantoso aumento da demanda e, assim, julgou necessária a construção de um asilo específico 

para atender os insanos, visto que o hospital se encontrara numa “[...] carência absoluta de tudo, 

especialmente dos meios higiênicos e indicados pela ciência para o tratamento dos infelizes 

loucos”41 (Pará, 1877 apud Oda & Dalgalarrondo, 2005, p. 12). Apenas no ano de 1888 é que se 

encontram, pela primeira vez, registros de um médico a serviço do Hospício de Alienados. 

 No Espírito Santo, até o ano de 1855, os loucos foram internados junto aos pobres e 

enfermos. Em 1862, membros da Irmandade de Misericórdia optaram por não continuar 

recebendo os alienados em suas casas até que fossem construídos pavilhões separados para o 

recebimento destes.  

 

 

                                                           
40 Exposição do presidente da província em 01 de abril de 1861, ao referir-se sobre a união de ambas as Irmandades, 
solucionando um antigo problema que era o lugar para abrigar os infelizes alienados. 
41 Fala que o doutor João Capistrano Bandeira de Mello Filho abriu a 2ª sessão da 20ª legislatura da Assembleia 
Legislativa da província do Pará (Oda & Dalgalarrondo, 2005). 
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As dificuldades do asilo estavam relacionadas também com o fato de ele 
não servir como local de internamento apenas para loucos. A instituição 
era dividida em três pavilhões: um para os alienados, um segundo para 
idosos e mendigos e um terceiro para órfãos e menores abandonados. 
No entanto, o estado só financiava o atendimento aos alienados, o que 
levava a direção do estabelecimento a dividir os recursos destinados ao 
departamento de alienados entre os demais pavilhões da instituição 
(Jabert, 2005, p. 10). 

 

Com o fechamento do asilo de alienados, a província do Espírito Santo não pôde mais 

contar com um local para o recolhimento dos loucos, de modo que os mesmos passaram a ser 

recolhidos no quartel de polícia da capital. Anos depois, o governo estadual celebrou um 

convênio com uma instituição espírita que se tornou responsável por recolher esta demanda. 

 

Com a inauguração do asilo, os loucos passaram a ter um local próprio 
de internamento junto a um hospital. No entanto, isso não significou que 
os loucos tivessem passado a receber um tratamento psiquiátrico, muito 
pelo contrário, já que só recebiam atendimento médico quando eram 
atacados por alguma enfermidade, como ocorria com os outros pacientes 
internados no hospital da Santa Casa. Antes de ser um lugar de 
tratamento, o asilo de alienados da Santa Casa de Misericórdia era um 
estabelecimento destinado ao encarceramento e ao isolamento do louco 
(Jabert, 2005, p. 04). 

 

 A província do Maranhão, por sua vez, veio a ter um local exclusivo para acolher seus 

alienados somente em 1905, após a construção do primeiro hospício de alienados maranhense. 

Antes disso, os doentes mentais sempre foram “despachados” ao Hospital da Santa Casa, o qual 

era subsidiado pelo governo provincial. Com a falta de condições, aumento da demanda e 

subsídios insuficientes, a direção da Santa Casa começou a realizar fortes apelos para que a 

construção de um local específico para a internação dos loucos saísse do papel e os mesmos 

pudessem ser “adequadamente” transferidos e recolhidos. 

 Em resumo, através desses breves panoramas sobre a(s) história(s) da institucionalização 

dos alienados no Brasil, percebe-se que praticamente todas as províncias passaram pelas mesmas 

situações, enfrentando dificuldades semelhantes. As observações apresentadas denotam 

conteúdos bastante similares, em que prevalece o descaso com que a assistência destinada aos 

alienados (mas também aos pobres e enfermos) era realizada: as insuficiências perante o volume 

da crescente demanda por locais de internação; a ausência de recursos científicos42 e profissionais 

                                                           
42 Considerando que a psicoterapia só veio a ser consolidada no ano de 1889, com a publicação da tese de Francisco 
Fajardo, intitulada “Hypnotismo”, é possível afirmar que praticamente todo o tratamento dado até então aos doentes 
mentais que não eram precavidos de qualquer tipo de fundamentação científica, sendo desenvolvidas e oferecidas 
apenas as assistências religiosas (Jabert, 2005). 
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qualificados para atender os loucos de modo digno; a ausência de uma legislação específica43 para 

a saúde mental; e as péssimas condições de vida dos internos. 

 

De fato, trata-se de pessoas pobres submetidas a uma reclusão forçada e 
a péssimas condições de vida, durante toda a sua metade do século XIX 
[...] Ainda, pode-se observar nesses documentos os momentos de 
transição em que os alienados passam a ser objeto do discurso da Ciência 
e da intervenção do Estado Brasileiro, saindo progressivamente dos 
domínios da mesma caridade cristã (Oda & Dalgalarrondo, 2005, p. 13). 

 

 Muitos se perguntavam: o que fazer com os loucos? Prendê-los? Responsabilizá-los? 

Ignorá-los? Esse dilema dividiu opiniões durante décadas, pois os loucos não eram concebidos 

como criminosos, mas sim tidos como doentes, para alguns, uma aberração de Deus e seres sem 

muita importância.  

Jabert (2005) afirma que, constitucionalmente, o governo central não podia intervir nos 

problemas internos dos estados, o que dificultava o estabelecimento de políticas a nível nacional. 

Esse modo com que a Federação do Brasil se organizava levou os estados a elaborarem as mais 

distintas estratégias e arranjos para tentar sanar ou minimizar os problemas decorrentes das 

diferentes questões sociais.  

Nesse contexto, a Medicina emergia como possibilidade de realizar uma gestão técnica 

deste incômodo social. Através da intersecção dos cuidados do senso comum e as aplicações do 

conhecimento científico, muitos viram a Medicina como uma boa opção para administrar a 

loucura e algumas outras questões sociais. No caso da doença mental, a internação passou a ser 

justificada por um conhecimento técnico-científico de valor legalmente reconhecido, ausentando 

o Estado da responsabilidade de estar atuando de maneira arbitrária. Com o passar dos anos, a 

relação entre o saber médico-psiquiátrico44 e o poder público se estreitou cada vez mais, 

juntamente com as requisições pelos serviços médicos-psiquiátricos que pudessem justificar a 

exclusão dos segmentos populacionais considerados inferiores: 

 

[...] a psiquiatria teria se tornado o saber e a técnica responsáveis pela 
administração da loucura nas sociedades capitalistas. O asilo, 
transformado em hospital psiquiátrico, seria a instituição por meio da 
qual a psiquiatria possibilitaria à sociedade, e ao Estado em particular, 
resolver o problema social gerado pelo louco (Jabert, 2005, p. 2). 

 

 A administração das providências de assistência e saúde – durante o Império e a Primeira 

República – foi conduzida de diferentes maneiras, mas, quase sempre, através de ações que não 

                                                           
43 A primeira lei a respeito do atendimento em saúde mental foi a de Assistência aos Psicopatas, de 1903. 
44 No Brasil, a Psiquiatria se tornou uma especialidade médica autônoma no ano de 1912.  
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tinham muito planejamento. As formas com que foram desenvolvidas as políticas de “atenção” e 

“proteção” aos idosos, aos famigerados, às crianças e também aos loucos foram semelhantes, de 

maneira que uma única palavra resume bem a tendência geral que serviu de pano de fundo para 

as respostas dadas à população miserável: exclusão. 

 Diante dessa compreensão, a medicina a serviço do Estado “[...] representa, no fim do 

século XIX e no início do século XX, uma área particularmente propícia à constituição da 

psicologia científica no Brasil” (Massimi, 1990, p. 38). À medida que as ideias psicológicas se 

despregaram da metafísica, passando a adquirir um caráter científico, destacaram-se inúmeros 

pesquisadores45 e pressupostos teóricos que, aos poucos, foram formando um corpus teórico 

acerca dos conhecimentos ligados à Psicologia46.  

 Convém ressaltar, neste momento, que “[...] não havia ainda nenhuma sistematização ou 

institucionalização do conhecimento psicológico. A psicologia não era uma prática definida e 

regulamentada. [...] O que havia eram pessoas interessadas nos temas e questões psicológicas” 

(Pereira & Neto, 2003, p. 20). 

Corroborando esta perspectiva, surgem inúmeras pesquisas sobre a fisiologia mental, 

permeadas pela emergência do positivismo e sob os pressupostos básicos de que os fenômenos 

psicológicos estariam sujeitos a leis passíveis de serem apreendidos, logo, possíveis de serem 

reproduzidos e modificados. Desse modo, os fatos da vida individual e social poderiam ser 

explicados através da investigação científica – sob a preponderância do positivismo e do 

liberalismo. 

 

2.3 Com a superação da teologia e a preponderância do positivismo e liberalismo 

 

                                                           
45 Marina Massimi (1990) destaca os seguintes autores, seguidos de suas principais contribuições à Psicologia 
brasileira: Luis Pereira Barreto, formado em Medicina na Bélgica, em 1864, divulgou o positivismo no âmbito da 
cultura brasileira. Inspirado na doutrina comtiana, Barreto descreveu a natureza humana como um composto de 
inteligência, sentimento e atividade, sendo a doença uma ruptura do equilíbrio individual ou coletivo, portanto, 
passível de ser tratada; Henrique Roxo dedicou-se a atividades e estudos psicológicos voltados à Neurologia, à 
Psiquiatria, à higiene mental, à criminologia e à Psiquiatria forense; Antonio Austregésilo, médico neurologista, 
destacou-se por sua contribuição à psicoterapia; Maurício Medeiros, considerado o primeiro brasileiro estudante de 
Psicologia experimental no exterior, foi o fundador do Laboratório de Psicologia Experimental da Clínica 
Psiquiátrica do Hospício Nacional do Rio de Janeiro; Miguel Álvaro e Branca Osório, especialistas em fisiologia 
nervosa e psicofisiologia, desenvolveram investigações sobre os reflexos e a atividade nervosa central; Domingos 
Jaguaribe, médico cearense, dedicou-se a estudos voltados para elaboração e experimentação de um método 
terapêutico para os alcoólatras; Ulisses Pernambucano propôs uma visão globalizante do comportamento humano, 
considerando os aspectos médicos, biológicos, psicológicos, sociológicos, pedagógicos e higiênicos acerca das 
deficiências e das doenças mentais. 
46 Trata-se do contexto em que emerge, também, a Psicologia funcionalista, interessada pelas questões ligadas à 
adaptação do homem ao ambiente, pois seus princípios pregavam que a sobrevivência da espécie dependeria de sua 
adaptação ao meio (Massimi, 1990). 
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 Durante a Primeira República, não só as ciências se distanciam dos argumentos 

metafísicos, pois a política – igualmente influenciada pelo positivismo e liberalismo – também 

empreendeu esforços para a construção de uma identidade coletiva calcada numa concepção laica 

sobre o homem e a sociedade. Um dos primeiros atos do governo provisório foi recusar a união 

do poder eclesiástico com o poder civil, abrindo espaço para a laicização das instituições públicas, 

dos estudos e das novas ciências que emergiam no berço positivista. As concepções da Igreja 

Católica foram gradualmente sendo substituídas por pensamentos do tipo: “o homem vale pelo 

cérebro”. 

 A educação continuava sendo vista e defendida por diversos intelectuais como o principal 

meio para se instaurar uma nova mentalidade no país, capaz de combater uma série de problemas 

seculares. Diante de tais compreensões, os conhecimentos da Psicologia e da Pedagogia 

novamente se atrelaram com a instalação do primeiro laboratório de Psicologia Experimental no 

Brasil, em 1906, o Pedagogium47, tendo como responsáveis por sua fundação: Medeiros e 

Albuquerque48 juntamente com Manoel Bomfim49 (Jacó-Vilela et. al, 2007). 

 Considerando que no início do século XX os grandes centros urbanos já apresentavam 

diversos problemas sanitários50 e sociais, decorrentes de um processo desordenado de ocupação 

da área urbana, a qual continha uma grande parcela de pessoas que “não combinavam” com o 

novo modelo de sociedade moderna (idealizada para nosso país), ocorreram inúmeros debates 

sobre o que fazer com essa maioria brasileira que tanto incomodava as autoridades e alguns 

intelectuais da época. Trata-se dos manifestantes que emergiram contra as péssimas condições de 

trabalho no contexto da industrialização do país, daqueles que estavam fora do processo de 

trabalho e viviam de esmola, pequenos furtos e trabalhos esporádicos, das prostitutas, dos 

                                                           
47 A proposta inicial do Pedagogium era de funcionar como ponto de partida para as reformas da educação nacional, 
sobretudo nas escolas normais. O Pedagogium funcionou como uma espécie de centro nacional de controle e 
coordenação das atividades pedagógicas desenvolvidas em todo o país (Jacó-Vilela et. al, 2007). 
48 Medeiros e Albuquerque, durante anos, foi o responsável pela instrução pública no Rio de Janeiro. Influenciado 
pela teoria de William James, foi um dos primeiros a escrever sobre a Psicanálise no país, tendo publicado livros e 
artigos nos principais periódicos de sua época (Jacó-Vilela et. al, 2007). 
49 Manoel Bomfim trabalhou como administrador, educador, psicólogo, sociólogo, historiador, político e escritor. 
Considerado um intelectual de seu tempo por estar sempre envolvido e interessado em pesquisar soluções para os 
problemas que afligiam a realidade brasileira de sua época, Bomfim rebateu duramente as teorias eugenistas e 
defendeu, convictamente, uma visão psicossociológica que considerava o fenômeno psicológico eminentemente 
histórico-social, constituído através da relação entre indivíduo-ambiente e mediatizado pela linguagem. É possível 
caracterizar Bomfim como um dos grandes defensores da expansão da educação pública como meio para 
emancipação dos brasileiros, por acreditar que a educação seria a melhor maneira para se minimizar os efeitos da 
opressão de classes (Jacó-Vilela et. al, 2007). 
50 A saúde se tornou um problema social gravíssimo a ser combatido principalmente nos grandes centros urbanos. 
Para tal, o movimento sanitarista surgiu como importante marco no “processo civilizador” que o Brasil atravessava. 
O movimento médico-sanitarista buscava acabar com as epidemias, se preocupava com a condição de trabalho dos 
operários no contexto da crescente industrialização, se atentava com a situação do homem do campo, defendiam a 
melhoria do saneamento das cidades, questionava o abandono e isolamento das populações sertanejas e clamava pela 
criação de um Ministério da Saúde Pública. Em síntese, os sanitaristas conseguiram erradicar algumas epidemias e 
endemias, bem como criar o Departamento Nacional de Saúde Pública, em 1920, inaugurando uma nova etapa na 
saúde pública e saneamento do país (Massiero, 2004). 
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negros, dos deficientes, dos pobres, dos malandros, dos andarilhos, dos capoeiristas e dos 

ladrões, além de outros sujeitos “invisíveis” que compunham a ralé brasileira.: 

 

[...] população em sua maior parte mestiça, os que “sobram” no sistema, 
a maioria analfabeta, vista como rude, inconveniente e responsável pelo 
desemprego, na medida em que entupiam a cidade e em nada 
contribuíam para a ordem social, pois eram perigosos e indesejáveis. E 
foi para ela que se dirigiram os olhos das autoridades e os saberes dos 
médicos da época (Jacó-Vilela, et al., 2007, p. 458). 

 

 O avanço das ideias psicológicas anunciara a possibilidade de uma acelerada marcha do 

processo civilizatório, através da ideia de que seria possível criar um programa nacional, político e 

social capaz de alavancar o progresso do país através de sua matéria prima: o povo brasileiro. 

Verifica-se, pois, que o Estado requisitava cada vez mais os saberes da Psicologia, da Pedagogia e 

de outras ciências que se articularam com os poderes dominantes na tentativa de solucionar as 

emergentes e crescentes necessidades oriundas do novo modelo de sociedade no qual o Brasil 

adentrava:  

 

Elas engendraram cortes, rupturas, no conjunto populacional ao qual se 
dirigiam e, sustentadas em sua quase totalidade por conhecimentos e 
procedimentos oriundos das ciências biológicas, promoveram a 
desqualificação e o extermínio de grupo – caso dos índios brasileiros –, a 
exclusão de outros do convívio social (como os loucos, por exemplo), ou 
mesmo a colonização e a dominação de outras tantas populações 
“diferentes”, caso da população negra [...] (Jacó-Vilela et al., p. 460). 

 

 No rol de intervenções executadas por diferentes instituições, a Psicologia esteve sempre 

presente. Ainda que não possuísse status de ciência autônoma, rigorosamente definida do ponto 

de vista teórico-metodológico, seus conhecimentos permearam os diferentes contextos 

institucionais e saberes científicos do país, tornando-se um interessante e utilizável discurso a 

favor do processo de transformação desse povo “sem eira nem beira”, “desclassificado” e 

“desvalido”. Nesse contexto, a utilização dos conhecimentos psicológicos a serviço do poder 

institucional, com objetivos nitidamente políticos, podem ser expressos pelas técnicas de 

aculturação. 

 

2.4 A partir da introdução da eugenia no Brasil 

 

 O processo de aculturação do povo brasileiro consistiu na ideia de transformar os 

indivíduos em cidadãos, pois somente assim poderia ser possível promover o progresso 
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econômico, social e cultural do país. Nessa perspectiva, diversas correlações entre o 

comportamento individual e a máquina social foram realizadas, proporcionando um espaço fértil 

para que as ideias psicológicas se apresentassem enquanto discurso capaz de realizar uma 

“reforma do comportamento dos brasileiros” e, por conseguinte, da identidade nacional: “É 

nessa perspectiva que, ao longo do século XIX, a constituição da psicologia enquanto disciplina 

científica e recurso técnico-pragmático apresenta-se como uma necessidade cultural e social no 

seio das sociedades modernas” (Massimi, 1990, p. 43). 

 Para além de um saber e de uma técnica capazes de investigar e de intervir na saúde 

mental dos indivíduos, a Psiquiatria acreditou ser capaz de realizar um efetivo programa nacional 

de “limpeza” da sociedade e de alguns indivíduos. Tais ideias culminaram na formulação de uma 

lamentável e preconceituosa disciplina conhecida como “Eugenia” – palavra de origem grega que 

significa “eu = boa / genus = geração”. 

 A eugenia, ciência fundada por Francis Galton51, no século XIX, ocupou-se de estudar os 

modos de aprimorar a sociedade através do melhoramento racial, obtido pela progressiva 

extinção dos degenerados e estimulando a reprodução de indivíduos considerados saudáveis. Na 

virada do século XIX para o XX, tais teorias já haviam se propagado no cenário mundial como 

uma das grandes alternativas de combater e amenizar as desordens que assolavam a humanidade. 

Através da “higienização racial” acreditava-se que seria possível eliminar diversos males e 

incômodos que aterrorizavam as sociedades, como, por exemplo, as desordens físicas e mentais, a 

criminalidade e outras “anomalias” individuais e coletivas.  

Logo, os princípios eugênicos foram incorporados por alguns cientistas, médicos, 

psiquiatras, psicólogos, advogados e profissionais brasileiros, a destacar: Raimundo Nina 

Rodrigues52, Renato Kehl53, Franco da Rocha54, Sílvio Romero55 e Antônio Carlos Pacheco e 

Silva56.  

                                                           
51 Galton era primo primeiro de Charles Darwin, fundador do darwinismo. A corrente teórica proposta por Francis 
Galton foi, por muitos, chamada de darwinismo social. Basicamente, as teorias defendiam que os comportamentos 
adquiridos poderiam ser transmitidos via herança genética, pois, do mesmo modo com que existe o processo 
evolutivo na natureza, também aconteceria nos ambientes sociais e humanos. Visto que a seleção natural de Darwin 
poderia ser racionalmente orientada para melhoria da espécie humana, a eugenia também poderia auxiliar no 
aprimoramento racial da humanidade. Nesse sentido, Galton trabalhou para possibilitar a aplicação da eugenia em 
larga escala, defendendo, convictamente, que esta nova ciência poderia estudar e manipular os fenômenos 
hereditários para obter melhores qualidades da raça humana, sobretudo das faculdades mentais. Rapidamente tais 
ideias foram empregadas para explicar o “atraso” de algumas nações, pois, de acordo com esta disciplina, o povo 
seria a culpa pelos países que se encontravam em situação de desenvolvimento “primitivo”, uma vez que as pessoas 
possuíam uma baixa “qualidade racial” (Masiero, 2000). 
52 Raimundo Nina Rodrigues, antropólogo baiano e expoente do racismo científico no Brasil, defendeu a tese de 
que o negro teria uma condição mental inferior se comparada a do branco. Para ele, os negros ocupavam uma 
posição inferior numa escala evolutiva, de modo que não caberia aos negros assumir as mesmas responsabilidades 
civis que os brancos. Nina Rodrigues também defendeu a tese de que a diferença entre os povos civilizados e os 
bárbaros poderia ser compreendida a partir de sua organização cerebral herdada (Masiero, 2000). 
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Nesse determinado momento de suas histórias, a Psicologia e a Psiquiatria 

definitivamente confluíram num ponto de objetividade comum. Até o início do século XX não 

havia a profissão de psicólogo (na acepção atual do termo). Fundamentalmente, a Psicologia, ou 

melhor, os conhecimentos psicológicos, encontravam-se nas mãos de outros profissionais, de 

modo que, naquele período, era comum encontrar médicos, filósofos e demais cientistas que, sem 

qualquer tipo de embargo, podiam ser chamados de psicólogos.  

Portanto:  

 

“psycho eugenia” (Lopes, 1938), “aperfeiçoamento mental” (Kehl, 1919), 
“psychologia do eugênico”, “eugênico psychico” (Vianna, 1930), 
“evolução psychica da raça” (Silva, 1931), “psicologia étnica” (Vianna, 
1991), “mestiçagem mental” (Diniz, 1934), “melhoramento psíquico” 
(Pacheco e Silva, 1939), demonstram perfeitamente a apropriação e 
utilização dos fundamentos das teorias raciais pelos saberes psicológicos 
(Masiero, 2004, p. 19). 

 

 No que se refere à psycho eugenia, a mesma se propunha a: combater algumas 

degenerações dispersas pela sociedade através de uma higiene ambiental; minimizar o alcoolismo 

e seus efeitos; realizar a prevenção de doenças físicas e desvios mentais57; prestar a profilaxia de 

doenças infectocontagiosas, como a sífilis e a tuberculose, por exemplo.  Segundo os admiradores 

da psycho eugenia, seria possível fortalecer a “raça brasileira” através da extinção dos fatores 

tidos como disgênicos fixados na descendência familiar, sendo pertinente uma intervenção para 

correção nos genes hereditários transmitidos às futuras gerações, isto é, situações que 

incomodavam as pessoas e atrapalhavam o progresso nacional. Muitos defenderam o pensamento 

                                                                                                                                                                                     
53 Renato Kehl, médico e grande propagandista das ideias eugênicas, publicou livros e obras que articulam questões 
ligadas à educação, saúde e políticas governamentais, incentivando o controle do Estado sobre os indivíduos. 
Historiadores afirmam que uma das principais marcas do discurso de Kehl era o seu extremo pessimismo em relação 
ao futuro da nação brasileira, pois ele acreditava que a miscigenação levaria o Brasil à uma catástrofe (Masiero, 2000). 
54 Francisco Franco da Rocha, médico-psiquiatra, fundou o Asilo de Alienados de Juqueri que posteriormente 
passou a se chamar Hospital Psiquiátrico de Juqueri, o qual, durante o século XX, chegou a ser o maior hospital 
psiquiátrico da América Latina. Franco da Rocha participou de todo o processo de construção do hospital, desde a 
escolha do local até a conclusão das obras, recebendo o cargo de dirigir os trabalhos e as intervenções junto aos 
alienados. Além do cargo de diretor do Asilo, também desenvolveu trabalhos acadêmicos, deixou várias obras e 
tratados de Psicologia e chegou a ministrar disciplinas sobre a neuropsiquiatria e a psicanálise de Freud (Jacó-Vilela 
et. al, 2007). 
55 Sílvio Romero, formado em Direito e atuando como sociólogo, professor e historiador, defendeu a idéia de que o 
povo brasileiro possuía algumas características específicas e próprias, tais como apatia, desânimo, preguiça, falta de 
iniciativa e pouca vontade de trabalhar (Masiero, 2000). 
56 Antônio Carlos Pacheco e Silva, psiquiatra paulista e entusiasta da eugenia, chegou a fazer estágios nos institutos e 
projetos alemães de higienização racial. Em uma conferência realizada no ano de 1937, na “Escola Livre de 
Sociologia e Política de São Paulo”, ele defendeu que as medidas eugênicas da Alemanha procuravam estimular a 
reprodução dos indivíduos saudáveis – eugenia positiva – e impedir a reprodução dos “elementos inferiores” – 
eugenia negativa (Masiero, 2000). 
57 Quando se pensa em desvios mentais, à luz dos pressupostos eugênicos, dilui-se todas as particularidades entre 
transtorno, loucura, deficiência e outros conceitos. Todos compunham uma mesma categoria geral: a anormalidade. 
Não havia uma diferenciação das patologias, logo, o tratamento dado a todas elas era indiferente. 
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de que a psycho eugenia poderia proporcionar formas de assegurar uma melhor qualidade racial, 

possibilitando que o país, num futuro breve, fosse habitado por um povo branco, geneticamente 

saudável, livre dos males mentais e comportamentais nocivos para a constituição racial da nação 

(Masiero, 2000; 2004). 

Aportada no Brasil, muitos profissionais se imbuíram dos preceitos da eugenia e psycho 

eugenia para fundamentar suas intervenções, tais como: a internação de pessoas com qualquer 

tipo de debilidade em asilos, hospícios e internatos; aconselhamentos para que ninguém 

concebesse em dias de festividades e ocasiões em que se ingerisse algum tipo de bebida alcoólica, 

pois o álcool poderia gerar filhos com debilidades mentais; “desaconselhamento” de casamentos 

interraciais; o controle migratório, pois com a constante onda imigratória, sobretudo em São 

Paulo, acreditava-se que o nível mental, o padrão comportamental e a condição cultural dos 

habitantes poderiam ser degradados, causando o aumento do número de casos de desordens 

mentais. Essas e outras ideias se propagaram sob a retórica da necessidade de proteção dos 

indivíduos considerados superiores, de modo que, através do emprego da eugenia e psycho 

eugenia poder-se-ia aprimorar a transmissão genética das boas características e qualidades 

humanas. 

Os imigrantes que aqui aportavam foram duramente perseguidos pelos eugenistas. Dado 

o fluxo de imigrantes vindos da Europa com o objetivo de substituir a mão-de-obra escrava, 

chegavam também novas ideias sobre as relações sociais e trabalhistas. Considerando que a 

Europa vivia uma realidade marcada por revoluções e pela emergência do socialismo, do 

comunismo e do anarquismo, os imigrantes traziam as diferentes inspirações e influências de tais 

perspectivas. Nesse embate, os adeptos da eugenia foram categóricos: pessoas consideradas 

comunistas, revolucionárias, supersticiosas ou até mesmo antirreligiosas, facilmente foram 

definidas como portadoras de condutas psicopatológicas, nocivas para a ordem social e racial.  

Nas primeiras décadas do século XX, havia nitidamente o interesse de se encontrar 

maneiras para aprimorar o povo brasileiro através do “branqueamento” da raça brasileira, assim 

como ocorria na Alemanha e em outros países do mundo58. O paulista Antônio Carlos Pacheco e 

Silva chegou a frequentar e estudar em alguns laboratórios da Alemanha, tornando-se um 

admirador dos projetos eugênicos europeus, de tal modo que chegou a defender, juntamente com 

outros intelectuais, que tais iniciativas caberiam muito bem ao Brasil, chegando a mencionar o 

termo “arianização” da raça brasileira.  

                                                           
58 Masiero (2000) aponta que, na Suécia, o governo manteve um programa de esterilização compulsória, com 
finalidades eugênicas. No período de 1930 a 1976, o governo sueco esterilizou mais de 60 mil pessoas, dentre elas: 
psicopatas, mestiços, marginais e até mesmo portadores de miopia, pois argumentavam que a miopia atrapalhava o 

aprendizado, que, por sua vez, atrapalharia o desenvolvimento e progresso do país. 
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Cabe destacar que diferentes trabalhos se dedicaram a analisar a personalidade do negro, 

na tentativa de apontá-lo como uma raça naturalmente predisposta ao alcoolismo, criminalidade e 

vagabundagem. Os números que indicavam o alto nível de mortalidade dos negros, por diversas 

vezes, foram apresentados com certo entusiasmo, otimismo e satisfação, pois, além de 

contribuírem para o branqueamento do país, também ratificariam a tese de que se tratava de uma 

raça inferior, mais vulnerável e, portanto, com maiores probabilidades de sucumbirem 

naturalmente (Masiero, 2000). 

 Os entusiastas das ideias eugênicas realizaram um verdadeiro intercâmbio pela América 

Latina. Diversos cientistas, de vários países, aportaram no Brasil e colaboraram com algumas 

instituições que incorporaram as ideias e os princípios da eugenia, de modo que o pensamento 

desta disciplina foi incorporado, inclusive, por pensadores e escritores59 do Brasil – os quais 

aderiram ao pensamento evolucionista que despontava no cenário mundial. 

Com o objetivo de institucionalizar a eugenia no Brasil, no ano de 1918, foi inaugurada a 

“Sociedade Eugênica de São Paulo”, fundada por Renato Kehl. Durante anos, essa associação foi 

a principal responsável por aplicar os ideais eugênicos na sociedade através de diferentes 

estratégias de intervenções. Para divulgar seus pressupostos, a sociedade contou com o apoio de 

Monteiro Lobato que disponibilizou a Revista do Brasil – que era de sua propriedade – para 

publicar os trabalhos de seus membros, os quais usualmente eram simpatizantes da eugenia.  

Fundada pelo psiquiatra Gustavo Riedel60, em 1923, no Rio de Janeiro, a “Liga Brasileira 

de Higiene Mental”61 foi outra grande associação eugênica instituída no Brasil. Inicialmente, a liga 

prestou assistência aos doentes mentais através de intervenções realizadas em diferentes 

ambientes institucionais, tais como: escolas, fábricas, entidades sociais e outros locais onde 

circulavam um grande número de pessoas.  

Na política, as ideias eugênicas chegaram até a Câmara dos Deputados no ano de 1927, 

através do encaminhamento de um projeto de lei – de autoria do deputado Amaury de Medeiros 

– que propôs modificações na lei do casamento civil, de 1890. O projeto preceituava que 

qualquer casamento só poderia ser realizado mediante um certificado de sanidade física e mental 

                                                           
59 O escritor Monteiro Lobato é um exemplo típico dos que se curvaram diante das convicções de que a raça 
brasileira estaria em decadência, tanto pelas condições sanitárias do país, como pela presença do negro. Prova disso 
se encontra em sua obra “O presidente negro ou o choque das raças”, escrita em 1926. Trata-se da história de um 
negro que assumiu, pela primeira vez, a presidência dos Estados Unidos, levando o país à decadência. Revoltados, os 
brancos matam o presidente, retomam o poder, encontram um modo de esterilizar e eliminar os negros para 
branquear a nação. Após isso, o país retoma sua prosperidade e volta a reinar de maneira ainda mais imperiosa, com 
um povo mais inteligente (Masiero 2000). 
60 Gustavo Riedel iniciou os estudos na Escola de Medicina de Porto Alegre, transferindo-se, no meio do curso, 
para o Rio de Janeiro. Tornou-se clínico e alcançou o posto de diretor da Colônia do Engenho de Dentro. Sua 
atuação foi fortemente influenciada pelo movimento sanitarista e higienista (Jacó-Vilela et. al, 2007). 
61 O termo “Higiene Mental” foi substituído por “Saúde Mental” por volta de 1948 (Massimi, 2004). 
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emitido por especialistas. A justificativa apresentada foi a de que, com tal medida, haveria o 

impedimento da reprodução das células infecciosas da prole.  

No contexto da elaboração da Constituição de 1934, um grupo de médicos, psiquiatras e 

psicólogos encaminharam um anteprojeto composto por onze resoluções62 que abarcavam 

algumas ideias que o grupo gostaria de incorporar na carta constitucional. Antônio Carlos 

Pacheco e Silva, na condição de deputado federal, foi o principal defensor de tais ideias na 

Assembleia Nacional Constituinte. A justificativa apresentada, em seus discursos, assegurava que 

a ciência teria capacidade suficiente para prevenir pelo menos um terço das doenças 

incapacitantes que, segundo ele, consumiam 15% do orçamento anual.  

Em síntese, o discurso dos defensores da eugenia e psycho eugenia reclamavam que: 

 

A sociedade esforça-se para defender a vida dos medíocres, dos débeis e 
degenerados; descuida-se entretanto de amparar e de estimular os 
indivíduos normais e capazes, aos quais falta, muitas vezes, um modesto 
apoio para progredirem e se tornarem fatores benéficos para a 
coletividade. A filantropia não deve se limitar em favorecer apenas 
doentes e degenerados, a criar hospitais, policlínicas, asilos, dispensários 
ou dar esmolas, mas, sobretudo, em auxiliar os normais, 
proporcionando-lhes melhores condições para vencerem as dificuldades 
que os impedem, quase sempre, de constituir família, de perpetuar as 
suas boas qualidades e de educar convenientemente os filhos (Kehl, 
1931, p. 01 apud Masiero, 2004, p. 198). 

 

                                                           
62 1) As condições somato-psiquicas de todos os indivíduos e do povo em geral dependem essencialmente das suas 
disposições hereditárias. 2) O processo bio-social de um povo assenta, portanto, na preponderância das gerações de 
indivíduos com déficit dos caracteres ótimos transmissíveis por hereditariedade. 3) A eugenia, nestas condições, 
proclama como absolutamente necessários os esforços tendentes á conservação e á multiplicação das famílias bem 
constituídas e de prole sadia, de “bem dotados”, combatendo as causas que concorrem para dificultar a sua existência 
e a sua função geradora, útil a nacionalidade. 4) Para assegurar essa conservação e sua multiplicação, impõem-se 
medidas de proteção econômica a tais família. 5) Auxilios pecuniários aos órfãos de pais que se salientarem pelo seu 
valor e pelas suas obras, quer tenham sido trabalhadores manuais, artísticos ou intelectuais, a critério da junta, que 
terá em conta o cabedal hereditário ótimo dos referidos pais. 6) Direitos de sucessão que favoreçam os trabalhadores 
dos campos no sentido de garantir a estabilidade econômica das famílias sadias e prolíferas de agricultores e 
criadores. 7) Medidas legais que facultem o casamento na idade mais favorável possível para a procreação, de todos 
os indivíduos considerados eugenizados e de valor individual comprovado. 8) Seleção rigorosa para os candidatos a 
cursos acadêmicos e para cargos públicos, tendo em vista premiar os indivíduos somato-psiquicamente superiores, de 
moral reconhecida e de boa linhagem no sentido eugênico. 9) Impedimento ao casamento dos indivíduos 
patentemente degenerados, tarados e dos que, pelos seus antepassados, provenham evidentemente de ascendentes 
com cabedais geno-tipicos incompatíveis com a boa progenitura. 10) Afim de que as proposições acima mencionadas 
possam ser adotadas, impõem-se a imediata instrução e educação eugênica nas escolas primarias e ginásios sobre 
assuntos de biologia humana, hereditariedade e eugenia. Nas escolas normais e superiores será obrigatório esse 
ensino, acompanhado da organização de arvores genealógicas de indivíduos sãos e de indivíduos degenerados, para 
provar a necessidade imperiosa da campanha eugênica e evidenciar a responsabilidade inerente ao ato da geração. 11) 
O Estado, tendo em consideração os itens acima, emprenhar-se-á, desde já, para a defesa das futuras gerações, na 
preservação, e multiplicação das boas linhagens das diversas classes de trabalhadores sadios e úteis, sejam manuais, 
artísticos ou intelectuais. As medidas sumariamente expostas são indispensáveis para resguarda-las da degeneração, 
ao mesmo tempo que favorecem o aumento de suas proles. São recursos básicos, ao lado da educação, para elevar o 
nível médio, somato-psíquico da nacionalidade (Massiero, 2004). 
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No âmbito acadêmico, em 1929, ocorre o 1° Congresso Brasileiro de Eugenia ocorreu no 

ano de 1929. Realizado na Faculdade de Medicina e no Instituto de Advogados do Rio de 

Janeiro, o congresso contou com mais de uma centena de trabalhos apresentados e uma moção 

pragmática destinada à população e aos governantes. Fundamentada nos trabalhos científicos 

apresentados durante o congresso, as atividades se encerraram com a elaboração de uma 

resolução final63 contendo a síntese de todas as discussões realizadas pelos congressistas que 

assumiram abertamente uma tendência racista. De forma direta, o congresso abarcou os saberes 

psicológicos como parte integrante de um projeto que almejava a seleção dos indivíduos 

desejáveis e se posicionava, sobretudo, contra os imigrantes que aqui aportavam em busca de 

trabalho e melhores oportunidades de vida. 

 

As estatísticas apresentadas no 1° Congresso Brasileiro de Eugenia, 
assim como inúmeros artigos, mostravam que a maioria dos doentes 
mentais internados nas instituições psiquiátricas brasileiras eram negros 
ou mestiços, o que reforçava a tese largamente difundida de que estes 
tipos étnicos teriam tendências naturais para estes tipos de desordens, na 
forma de alcoolismo, criminalidade, desvios sexuais, psicopatias, etc 
(Masiero, 2000, p. 25). 

 

                                                           
63 1° O Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia dirigirá ao Presidente da República, a casa do Congresso Nacional 
e aos governadores dos estados um apello em que serão postos em foco os gravíssimos perigos da immigração 
promiscua sob o ponto de vista dos interesses da raça e da segurança política e social da República; 2° O Primeiro 
Congresso Brasileiro de Eugenia, considerando que as influencias mesologicas não podem alterar no indivíduo os 
característicos hereditários transmittidos de geração em geração, julga que a selecção rigorosa dos elementos 
immigratorios é essencial e insubstituível como meio de defesa a nossa raça; 3° O Primeiro Congresso Brasileiro de 
Eugenia aconselha que no processo de selecção de immigrantes sejam levados em conta os atributos collectivos da 
populações donde provieram as correntes immigratorias; 4° O Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia, embora 
reconhecendo o valor da selecção por meio de uma escala differencial das correntes immigratorias em muito 
desejáveis  e indesejáveis, julga entretanto, que o critério selectivo mais efficaz é o de exame das condições 
individuaes de cada immigrante; 5° O Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia chama a attenção dos poderes 
públicos para o facto de que a saúde physica do immigrante e a sua robustez muscular não bastam como 
característicos do valor eugênico do indivíduo, o qual só pode ser afferido pela apreciação das qualidades mentaes e 
Moraes em que se traduzem os attributos profundos de sua herança, e, portanto, do seu valor como elemento racial; 
6° O Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia considera que os característicos referidos na conclusão anterior, 
embora susceptíveis de apreciação por processos directos (tests), podem ser, entretanto, avaliados com sufficiete 
precisão por meios indirectos, isto é, por provas de habilitação profissional ou technica do immigrante, o seu 
contracto para serviços especializados por emprezas ou pessoas idôneas do paiz, ou pela posso de quantia 
substancial; 7° O Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia, considerando que, entre as manifestações mais 
freqüentes das taras hereditárias que incapacitam o immigrante como elemento ethnico indesejável, figuram formas 
de desequilíbrio mental traduzido em tendências anti sociaes, aconselha a exclusão inflexível de todos os immigrantes 
com antecedentes criminaes; 8° O Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia, considera que, nas condições 
actuaes dos paizes super populosos de alta civilização, os indivíduos que gravitam para o pauperismo 
attestam com esse próprio facto a sua inferioridade mental e moral, condemna todas as formas de immigração 
subvencionada, que apenas podem concorrer para a entrada no nosso paiz de elementos indesejáveis; 9° O Primeiro 
Congresso Brasileiro de Eugenia aconselha de um modo geral uma política de reserva systematica em matéria 
immigratoria, lembrando aos poderes públicos da União e dos Estados que nas condições creadas pelo 
desenvolvimento mechanico de todas as formas de actividade productora, a questão numérica do povoamento 
passou a um plano secundário, dando-nos muito mais ampla liberdade acção para exercermos desassombradamente 
severa vigilância na selecção de immigrantes; 10° O Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia aconselha a 
exclusão de toas as correntes immigratorias que não sejam da raça branca (Masiero, 2000). 
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Em síntese, as mensagens e textos publicados – em revistas, folhetins, periódicos, jornais, 

filmes e demais veículos de comunicação – pretendiam alertar a sociedade sobre os males da 

miscigenação brasileira. Segundo os “conselhos eugênicos”, o homem deveria colaborar com a 

natureza evolutiva de sua espécie, buscando assegurar a melhor herança possível a seus 

descendentes, de modo a banir, definitivamente, o “veneno racial” que se alastrava junto com o 

progresso social. Assim, e de certo modo, a psycho eugenia conseguiu introduzir muitas de suas 

crenças na sociedade, fazendo com que muitas pessoas tidas como “normais” se sentissem 

injustiçadas por terem que pagar para prover o sustento e os cuidados dos “inúteis”, afinal, 

seguindo o raciocínio dessa corrente de pensamento, ao invés de investir em hospitais, escolas, 

infraestrutura e demais benefícios para a parcela da “sociedade sadia”, o estado gastava com essa 

gente desclassificada.  

Nesse cenário:  

 

Os saberes psicológicos brasileiros não passaram imunes a estas 
tendências científicas no começo do século. A incorporação de idéias 
eugênicas possibilitou a formulação de conceitos, técnicas e métodos 
psicológicos tendo como pressupostos centrais a superioridade 
intelectual de determinadas raças, padrões comportamentais, tendências 
para desvios morais ou doenças mentais como dimensões imediatamente 
vinculadas à “qualidade racial” (Masiero, 2000, p. 18). 

 

 Por tudo isto, os discursos psicológicos se apresentavam cada vez mais à disposição da 

sociedade brasileira, desenvolvendo um pretenso conhecimento sobre os indivíduos, objetivando 

administrá-los, moldá-los e, até mesmo, reformá-los.  

 

2.4.1 Diante da recusa de suas ideias e com o avanço de diferentes teorias psicológicas 

  

Apesar de todo o discurso promovido pela eugenia, no contexto nacional, houve aqueles 

que não simpatizaram com tais ideias e se posicionaram, de maneira crítica, contra as concepções 

psicológico-raciais. Dentre os principais opositores, podemos destacar a atuação de Gilberto 

Freyre64, Dante Moreira Leite65, Arthur Ramos66 e outros intelectuais da época. De um lado, a 

                                                           
64 Gilberto Freyre estudou vários anos nos Estados Unidos (na Universidade de Baylor e na Universidade de 
Colúmbia). Posteriormente, fez Pós-graduação em Ciências Políticas, Jurídicas e Sociais, mudando-se para a Europa 
e frequentando a Inglaterra, Alemanha, França e Portugal. No Brasil, chegou a ocupar os cargos de Secretário Geral 
do Governo do Recife e deputado federal. Freyre também atuou como autor, escritor, sábio e crítico de várias 
questões de seu período. Para ele, a mistura de elementos raciais não era vista com um problema a ser combatido 
(conforme defendia os eugenistas), pois os elementos raciais e culturais presentes no Brasil se harmonizavam 
tranquilamente em torno de uma identidade mestiça, de modo que bastava observar a rápida adaptação do português 
ao ambiente tropical brasileiro, conforme ele descreve em sua obra “Casa-grande e senzala” (Jacó-Vilela et. al, 2007). 
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eugenia e a psycho eugenia já estavam difundidas através de diversos modos nos diferentes 

contextos; do outro lado, havia aqueles que se opunham a tais ideias de caráter geneticista como 

determinantes da personalidade. Isso significa que, paralelamente aos discursos e teorias 

eugenistas, também havia leituras dos fenômenos psicológicos sob a ótica de uma abordagem 

“culturalista” que considerava a influência dos fatores socioculturais no desenvolvimento das 

funções psicológicas.  

Para efeito de ilustração, é possível citar Dante Moreira Leite e duas de suas obras: “O 

caráter nacional brasileiro” e “Psicologia diferencial”. A primeira é sua tese de doutorado, na qual 

Moreira Leite analisou a produção de diversos autores – eugenistas ou não – que produziram 

teorias sobre as características dos brasileiros, tais como: Euclides da Cunha, Raimundo Nina 

Rodrigues, Sílvio Romero, Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior e alguns outros. Em 

síntese, sua análise concluiu que a constituição da personalidade e as características do povo 

brasileiro são marcadas por determinações culturais, pelas condições sociais e pelos fatores 

ambientais, jamais por questões genéticas como diziam os eugenistas. Dante Moreira Leite 

utilizou algumas categorias advindas do campo marxista e “[...] fez parte de um grupo de 

intelectuais que deram novo rumo às ciências sociais, à crítica literária e, no seu caso, à psicologia 

social no Brasil” (Jacó-Vilela et al., 2007, p. 505). Em síntese: “Sua concepção de Psicologia [...] 

caracterizou-se pela ênfase nas relações do indivíduo com o meio que o circunda, considerando 

como é produzido por este meio, como o modifica e ainda como responde às demandas que este 

meio lhe apresenta” (Massimi, 2005, p. 179). 

 Arthur Ramos, por sua vez, caracterizou-se como um grande expoente e opositor das 

teorias eugenistas. Responsável por ministrar os primeiros cursos de Psicologia Social no Brasil e 

bastante preocupado com o caminho civilizatório do povo brasileiro, Ramos condenou as 

explicações biológicas sobre a miscigenação brasileira e suas determinações sobre a inferioridade 

psicológica, assumindo uma postura que objetivava identificar os “problemas brasileiros” na 

relação homem-sociedade-meio.  

 Para além das ideias da eugenia, a Psicologia já estava difundida através de inúmeros 

pesquisadores advindos das mais diferentes formações e nos mais diversos contextos. No ano de 

                                                                                                                                                                                     
65 Dante Moreira Leite, formado em Filosofia na USP, foi aluno de Annita Cabral na área de Psicologia e Florestan 
Fernandes na área de Sociologia. Suas leituras receberam influências da Sociologia e Antropologia (Jacó-Vilela et. al, 
2007). 
66 Arthur Ramos, médico, psicólogo social, antropólogo e etnólogo, foi um dos principais intelectuais de sua época, 
desenvolvendo estudos sobre o negro e a identidade brasileira. Também escreveu obras sobre a Psicanálise, Freud, 
Adler, Jung, educação, loucura, pauperismo, higiene mental, ciências sociais, antropologia, índios, cultura, 
mestiçagem e diversos outros temas de seu interesse. Ocupou importantes cargos de destaque, como o de Chefe da 
Seção Técnica de Ortofrenia e Higiene Mental da Secretaria de Educação e Cultura do Distrito Federal. Em algumas 
de suas atuações e pesquisas com crianças, Ramos examinava a realidade social através de uma psicologia diferencial 
da criança da cidade, das praias, dos morros, das que moram em casas, das que vivem em apartamentos, cortiços e 
até mesmo favelas, buscando identificar respaldo nas realidades sociais concretas (Jacó-Vilela et. al, 2007). 
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1933, o psicólogo Euryalo Cannabrava67 realizou uma investigação sobre as tendências da 

Psicologia Moderna e publicou um artigo na revista “A Ordem”, criticando alguns aspectos da 

Psicologia, tais como: a falta de uniformidade metodológica; a aplicação acrítica de teorias e 

técnicas; a utilização da Psicologia como instrumento de dominação pelos grupos de poder; o 

distanciamento entre os princípios da Psicologia e os verdadeiros interesses e necessidades do 

homem e da sociedade (Massimi, 2004). 

 Nesse contexto de expansão e institucionalização dos saberes psicológicos, o pensamento 

teológico passou a ser cada vez mais substituído pelos ideais positivistas. Contudo, as 

Universidades Católicas encarregaram-se de evitar a extinção de tal perspectiva, uma vez que 

outros caminhos já estavam completamente abertos a novas acepções e concepções.  

 

2.5 Perante a crescente institucionalização da Psicologia científica no contexto da 

emergente modernização brasileira 

 

 Nas primeiras décadas do século XX, o interesse pela Psicologia científica começou a se 

manifestar e a se inserir numa maior variedade de instituições: escolas, órgãos públicos, entidades 

filantrópicas, organizações governamentais e não governamentais, indústrias, além de outras.  

No estado de Pernambuco, Ulisses Pernambuco destacou-se pelos esforços na inserção 

dos testes psicológicos no Brasil. Com o apoio do Governo do Estado de Pernambuco, Ulisses 

fundou o Instituto de Psicologia do Recife, “considerado a primeira instituição autônoma de 

psicologia a funcionar regularmente no Brasil” (Jacó-Vilela, Ferreira e Portugal, 2007, p. 282).  

Em Belo Horizonte, a partir de 1928, o ensino da Psicologia começou a ser utilizado na 

Escola de Aperfeiçoamento de Professores. Em São Paulo, no ano de 1931, um curso semelhante 

foi criado no Instituto Pedagógico, cujo objetivo era aperfeiçoar os professores já formados. Tais 

iniciativas, além de desenvolverem extensos programas de pesquisa em Psicologia da educação, 

impulsionaram um crescente interesse pela aplicação da Psicologia na racionalização da gestão 

escolar, expandindo a implantação de importantes serviços em Psicologia. 

 Com a implantação do Estado Novo, o país atravessou um caminho de intensas 

mudanças em seu quadro econômico, político e social. Liderado por Getúlio Vargas, o projeto de 

desenvolvimento nacional incentivou a abertura e a chegada de indústrias que, por conseguinte, 

aceleraram a necessidade de preparar e aprimorar os trabalhadores brasileiros.  

 

                                                           
67 Euryalo Cannabrava foi um psicólogo, filósofo, crítico literário e professor da antiga Faculdade de Filosofia da 
Universidade do Rio de Janeiro (Jacó-Vilela et. al, 2007). 
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O interesse, já visível nesse período, em conhecer e medir habilidades 
psicológicas e características da personalidade da população brasileira 
sofreu grande impulso após a Revolução de 1930, época em que a 
preocupação com a infância e o trabalho era o tema principal da política 

no novo governo (Jacó-Vilela et al., 2007, p. 283). 

 

Considerando que naquele período aproximadamente 85% da população do país era 

analfabeta, o Estado assumiu, em partes, a responsabilidade da educação para o trabalho e para as 

novas necessidades das organizações trabalhistas. A Psicologia anunciava que, com a utilização da 

“psychotecnica” e de alguns critérios, haveria a possibilidade de aprimorar o rendimento humano 

através da identificação e categorização de suas habilidades pessoais. Em outras palavras, a 

Psicologia novamente colocou-se à disposição como interessante recurso a ser utilizado, 

tornando-se uma poderosa aliada dos desafios – sociais e econômicos, inclusive – que se 

colocavam para os governantes. 

Através dos testes psicológicos, técnicas de aconselhamento, racionalização, adaptação, 

seleção, orientação vocacional e tratamento das neuroses individuais e coletivas, as quais 

despertaram juntamente com a modernização do país, a Psicologia sinalizou a capacidade de 

provocar uma mudança no ambiente organizacional, tornando-o mais harmonioso, saudável e 

produtivo. “Cresceram, também, nas empresas e instituições brasileiras, as práticas de dinâmica 

de grupo e de intervenção psicossociológica que privilegiavam as relações interpessoais, 

empresariais e/ou terapêuticas” (Araújo, 2008, p. 06). 

Motta (2005), ao apresentar algumas facetas da história da instalação da Psicologia no 

mundo do trabalho nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, entre os anos de 

193168 e 1970, destacou que:  

 

[...] o movimento da psicotécnica em São Paulo, com seu crescimento e 
institucionalização através do Idort (1931). Em seguida, a chegada ao Rio 
de Janeiro (na época, capital do Brasil) da psicotécnica, que encontrou 
abrigo na FGV (1945) e no estabelecimento do Isop (1947). Por fim, sua 
chegada a Minas Gerais, com a criação do Sosp (1949) (Motta, 2005, p. 
35). 

 

 Em todas as organizações supracitadas, a orientação metodológica fez-se através da 

Psicologia racional. Os testes e a psicometria conquistaram grande espaço e aceitação das 

indústrias que rapidamente se expandiram pelo país, adquirindo uma potente argumentação 

                                                           
68 Apesar de o referencial teórico de Júlia Motta (2005) datar de 1931, é possível encontrar, desde a década de 1920, 
alguns estudos que se propunham a melhorar a adaptação psicofísica do homem à máquina, objetivando melhorar 
seu rendimento de trabalho, diminuir a fadiga e prevenir os riscos de acidentes, além de elevar os níveis de disciplinar 
e controlar a força de trabalho. 
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objetiva e científica que se propunha a resolver alguns conflitos de classes, com a força de uma 

verdade praticamente inquestionável, afinal: 

 

[...] a psicotécnica oferecia medidas, estatísticas, cálculos, instrumentos 
científicos neutros e suficientemente confiáveis para assegurar aos 
representantes do poder público e privado que já possuíam condições de 
promover um trabalhador cientificamente adequado às exigências de 
máxima eficiência com o mínimo de resistência (Motta, 2005, p. 83). 

 

 Com o objetivo de aprimorar os processos de trabalho nos grandes centros industriais, 

aos 23 dias de junho de 1931, foi criado o “Instituto de Organização Racional do Trabalho” 

(IDORT). O instituto, que consistia numa associação apoiada pelo jornal “O Estado”, agrupou 

um núcleo de diferentes técnicos e empresários que compartilhavam interesses semelhantes. A 

Psicologia marcou forte presença no IDORT, apresentando-se como a ciência capaz de 

selecionar os trabalhadores através da análise de suas aptidões, tendências e disposições, bem 

como realizar testes que visavam selecionar e distribuir os aprendizes nas máquinas e 

ferramentas, de maneira a encontrar “o homem certo para o espaço de trabalho certo”. 

Motta (2005) destaca que: “Nesse campo, o processo de trabalho e a saúde estão 

perversamente dissociados. [...] essa psicologia, por ser comportamentalista, não tem um conceito 

de homem sujeito construtor de si mesmo, de ator protagonista, portanto não é ciência da saúde” 

(p. 117-118). 

 No Rio de Janeiro, em 1938, o então Ministro do Trabalho, João Carlos Vital – o criador 

do salário mínimo – redigiu o projeto de um decreto para criar o “Instituto Nacional de Seleção e 

Orientação Profissional”. Anos depois, em 1947, o “Instituto Superior de Estudos e Pesquisas 

Psicossociais” (ISOP) foi fundado com o objetivo de contribuir no ajustamento do trabalhador 

com seu trabalho. Em síntese, o ISOP dedicou-se a: aplicar técnicas de seleção e orientação 

profissional; promover cursos para formação de profissionais na psicotécnica; formar 

profissionais para atuarem em assuntos relacionados à psicofisiologia do trabalho e pesquisas em 

ergologia; além de outras realizações. Invariavelmente, os conhecimentos produzidos e aplicados 

pelo ISOP constituíram-se através de uma ciência comportamentalista a serviço do ideário liberal.  

Ainda no Rio de Janeiro, durante as décadas de 1930 e 1940, a Psicologia científica 

expandiu-se através de diversos acontecimentos e marcos69 (Motta, 2005). 

                                                           
69 Destaca-se: a criação do Gabinete de Psicologia Experimental do Instituto de Educação do Rio de Janeiro, tendo 
um grupo de professores renovado o ensino da psicologia através da realização de pesquisas; a aplicação do teste de 
Rorscharch (1932) no Brasil; a iniciativa da Universidade do Rio de Janeiro (posteriormente transformada em 
Universidade do Brasil) em anexar os serviços do Laboratório de Psicologia da Colônia de Psicopatas do Engenho 
de Dentro, em 1934; a criação do Boletim de Psicologia, em 1934; a contratação de professores europeus para o 
ensino de Psicologia na Universidade do Distrito Federal; a implantação do Serviço de Orientação Vocacional na 
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 Em Minas Gerais, um dos grandes acontecimentos do início do século XX ocorreu em 

1927. Com a fundação da “Universidade de Minas Gerais” houve um crescente intercâmbio de 

saberes psicológicos, no qual um grupo de professores foi até à “Universidade Columbia” nos 

Estados Unidos para receber treinamento e um grupo formado pelo professor Theodore Simon 

(colaborador de Binet) e dois assistentes, Léon Walther e Helena Antipoff70 vieram ao Brasil com 

algumas missões.  

Léon Walter se encarregou de oferecer mini-cursos sobre os métodos da Psicologia e 

lecionar um curso sobre Tecnologia e Orientação Profissional na Universidade de Minas Gerais. 

Helena Antipoff participou ativamente da fundação do “Laboratório de Psicologia Experimental” 

que funcionava na “Escola de Aperfeiçoamento Pedagógico”, em Belo Horizonte, desenvolveu 

pesquisas sobre a situação de abandono e discriminação social de crianças excepcionais e criou a 

primeira classe especial que funcionou anexa à Escola de Aperfeiçoamento. Helena Antipoff 

permaneceu por vários anos no Brasil, tornando-se uma das principais responsáveis pelo 

desenvolvimento da Psicologia no estado de Minas Gerais (Motta, 2005). 

 Outra forma de institucionalização da Psicologia no Estado de Minas Gerais ocorreu em 

11 de novembro de 1949, com a criação do “Serviço de Orientação e Seleção Profissional” 

(SOSP), alojado no “Instituto de Educação de Minas Gerais”. Em resumo, o SOSP tinha os 

seguintes objetivos: realizar orientações vocacionais no meio escolar; realizar a seleção de pessoal 

destinado à administração pública, inclusive dos juízes, delegados e magistrados; selecionar os 

motoristas e prestar alguns tipos de serviços a organizações particulares, que usualmente 

consistiam na aplicação de testes de inteligência, personalidade e interesses. “Os testes, 

amplamente usados nesses contextos, revelavam um caráter individualista no atendimento 

psicológico e a preocupação com o valor científico da prática; ficando no experimentalismo 

europeu as principais bases da psicologia mineira, nas décadas de 1920 e 1930” (Motta, 2005, p. 

160).  

Ao consultar documentos da SOSP, para a realização de sua pesquisa, Motta (2005) 

encontrou uma lista dos atendimentos feitos entre 1949 e 1955. A lista continha informações 

                                                                                                                                                                                     
Escola Amaro Cavalcante, em 1935; a oferta do primeiro curso de Psicologia do Trabalho, em 1936; a realização do 
Seminário Brasileiro de Psicologia, em 1936; a requisição dos Institutos de Aposentadoria e Pensões dos 
Industriários por trabalhos de seleção profissional em várias empresas, a partir de 1937; a utilização da seleção 
profissional para os candidatos ao Instituto de Previdência e Assistência Social, em 1937; o estabelecimento do 
Serviço de Seleção Profissional da Estrada de Ferro Central Brasil, em 1939; a criação da Revista Brasileira de 
Estudos Pedagógicos, em 1944, que passou a divulgar artigos sobre Psicologia educacional e aplicada; a chegada de 
Pierre Weil69 ao Rio de Janeiro, em 1948, para trabalhar no SENAC, criar cursos de orientação profissional e viajar 
todo o Brasil, de Norte a Sul, ensinando e formando orientadores profissionais (Motta, 2005). 
70 Helena Antipoff formou-se em Psicologia em Paris, tendo participado, em Genebra, de alguns estudos de 
aplicação da Psicologia científica à educação através do Instituto Jean-Jacques Rousseau. Em 1925, tornou-se 
assistente de Claperède na Suíça, mudando-se para Belo Horizonte em 1929, a convite do governo mineiro (Motta, 
2005). 
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como nome, idade, sexo, cor e propósitos dos trabalhos desenvolvidos com o público cuja faixa 

etária variava entre 06 e 30 anos. “O total de atendimentos nesses sete anos é de 1704 

‘propósitos’ atendidos, todos da ‘cor branca’. Desnecessário comentar” (p. 172).  

Por fim, convém ressaltar que, no contexto em estudo: 

 

[...] os institutos pesquisados – Idort, Isop e Sosp – baseiam-se numa 
psicologia psicométrica, comportamentalista, que tem um compromisso 
com os valores liberais, que trabalhou para adaptar o homem ao trabalho 
e o trabalho ao homem, e tratou a saúde como um apêndice do trabalho, 
um pré-requisito de seleção dos mais capazes de competir, de melhores 
resultados em produção (Motta, 2005, p. 244).  

 

 Apesar de inúmeros adeptos da Psicologia psicométrica, essa proposta não foi 

plenamente aceita no meio acadêmico, tendo sido duramente criticada por outras abordagens 

teóricas “[...] que enfatizavam ora a superficialidade das medidas, ora a impossibilidade de medir a 

subjetividade individual, ora seu aspecto ideológico (e não científico) ou mesmo seu caráter 

rotulador e de controle” (Jacó-Vilela, Ferreira e Portugal, 2007, p. 187). Somava-se a essas 

justificativas, as alegações de que a importação dos testes europeus e americanos era totalmente 

inadaptada à realidade brasileira, pois alguns estariam desatualizados e não havia uma 

padronização adequada ao contexto nacional. Além do mais, muitos testes eram elaborados sem a 

devida fundamentação teórica e não existiam os Conselhos Regionais e Conselho Federal de 

Psicologia para regulamentar esta questão, de maneira que os testes podiam ser facilmente 

adquiridos e aplicados por leigos, favorecendo a aplicação indevida fora do âmbito da Psicologia.  

 

2.6  Na era universitária e com o avanço das diferentes correntes teóricas  

 

 Com a realização dos primeiros cursos de Psicologia geral na “Faculdade de Filosofia” da 

“Universidade de São Paulo” (USP), em 1934 , a Psicologia adentrou uma nova e definitiva fase: 

a era universitária. Nesse contexto, a USP, inicialmente, foi um local privilegiado para o 

desenvolvimento da Psicologia e o estudo das funções mentais, “[...] para transmitir, mas também 

para produzir conhecimento e, por isto, veio a se tornar modelo para as demais universidades 

criadas no país na mesma época” (Massimi, 2005, p. 176). No contexto da USP, Annita de 

Castilho Marcondes Cabral71 exerceu grande influência na formação de psicólogos e para a 

regulamentação da profissão. 

                                                           
71 Anitta de Castilho Marcondes Cabral, formada na primeira turma de Filosofia da Faculdade de Filosofia, Ciências 
e Letras da USP, tornou-se assistente de duas cadeiras de Sociologia da mesma Universidade, fez mestrado nos 
Estados Unidos com o Prof. Max Wetheimer, um dos criadores da Gestalt Terapia. Por volta de 1940, assumiu a 
cadeira de Psicologia da faculdade em que se formou, incentivou a criação do curso de Psicologia, organizou uma 
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 Convém dizer que, não obstante aos cursos de Psicologia geral, importantes cursos de 

Psicologia social também ocorreram no mesmo período. O primeiro deles ocorreu no ano de 

1933, na “Escola Livre de Sociologia e Política” de São Paulo. Ministrado por Raul Carlos 

Briquet72, o curso resultou no livro “Psicologia Social”, publicado em 1935. Na sequência, outros 

cursos de Psicologia social também foram realizados, dentre os quais, destaca-se: Arthur Ramos, 

em 1935, na Escola de Economia e Direito da extinta Universidade do Distrito Federal, situada 

no Rio de Janeiro; Donald Pierson73 na “Escola Livre de Sociologia e Política” de São Paulo, na 

década de 1940; Nilton Campos74 na “Faculdade Nacional de Ciências Econômicas” da 

“Universidade do Brasil”, na década de 1950; além de outros incontáveis cursos de Psicologia 

Social ministrados por profissionais que vinham demonstrando interesse por este campo do 

saber. 

 Com a incorporação do “Laboratório da Colônia de Psicopatas” pela “Universidade do 

Brasil” (atual Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ), em 1934, “instalam-se neste local 

as seguintes cátedras: Psicologia Geral, no Departamento de Filosofia; Psicologia Educacional, no 

Departamento de Pedagogia; e Psicologia Aplicada, na Escola Nacional de Educação Física e 

Desportos” (Pereira & Neto, 2003, p. 22). 

Desde o final dos anos 1940, a Psicologia tornara-se matéria regular em alguns cursos 

universitários, como a Filosofia e a Pedagogia, por exemplo. A partir da década de 1950, algumas 

universidades já ofereciam cursos de pós-graduação latu-sensu (especialização) em Psicologia, 

sobretudo para alunos graduados em outras áreas. Outras universidades já contavam com 

departamentos específicos de Psicologia, os quais prestavam alguns serviços específicos, tais 

como: psicodiagnóstico, orientação vocacional de estudantes, seleção profissional para ingresso 

                                                                                                                                                                                     
série de encontros, congressos e debates que muito contribuíram para a regulamentação da profissão de psicólogo no 
Brasil (Jacó-Vilela et. al, 2007). 
72 Carlos Briquet foi um médico que, juntamente com Franco da Rocha, participou da criação da Sociedade 
Brasileira de Psicanálise, ocupado o cargo de vice-presidente. Em 1930 colaborou com a criação da Sociedade de 
Filosofia e Letras de São Paulo, instituição que futuramente viabilizou a fundação da Universidade de São Paulo. 
Seus estudos se articulavam com outros campos do saber, tais como a Biologia, o behaviorismo, o gestaltismo e até 
mesmo o materialismo histórico de Karl Marx. Carlos Briquet foi um anti-racista que travou intensas discussões 
contra o preconceito racial no momento histórico em que a eugenia despontou com pragmatismo no contexto 
acadêmico e político (Jacó-Vilela et. al, 2007). 
73 Donald Pierson, sociólogo estadunidense, obteve seu doutorado pela Universidade de Chicago com uma tese 
sobre as relações raciais na Bahia. Baseada em sua tese, escreveu o livro “Negroes in Brazil, a Study of Race Contact 
at Bahia”, uma obra que contém quadros numéricos classificando pessoas por tipo racial, observando que, embora os 
negros ocupassem uma posição inferior na escala social brasileira, não havia tanto preconceito de origem racial como 
era nos Estados Unidos. Permaneceu como professor da Escola de Sociologia e Política de São Paulo até o ano de 
1959 (Jacó-Vilela et. al, 2007). 
74 Nilton Campos foi o criador do periódico Boletim do Instituto de Psicologia do Rio de Janeiro. O boletim ajudou 
a divulgar uma série de artigos sobre a Psicologia, as situações do ensino, da pesquisa, de questões relacionadas à 
Psicologia social, como violência, valores, normas, papéis sociais e demais temáticas afetas a Psicologia social 
brasileira (Jacó-Vilela et. al, 2007). 
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no quadro de docentes e discentes, aplicação de testes psicológicos, além de outros serviços 

solicitados pela comunidade acadêmica e pessoas da sociedade civil.  

Apesar de estar presente – na condição de disciplinas isoladas e departamentos – em 

várias universidades do país, “a psicologia chega ao final da década de 1950 como uma profissão 

detentora de uma formação profissional de nível universitário nos dois principais centros 

econômicos e políticos do país” (Pereira & Neto, 2003, p. 23). 

No Brasil, o primeiro curso universitário para formação em Psicologia aconteceu ano de 

1953, na “Pontifícia Universidade Católica” do Rio de Janeiro (PUC-Rio). Dado o início do 

processo de formação de psicólogos e considerando o respectivo aumento intercambial entre 

intelectuais e professores, diferentes correntes teóricas – advindas da Europa e dos Estados 

Unidos – aportaram nas principais universidades brasileiras. Com o objetivo de estudar a 

subjetividade humana, tais perspectivas encontraram um fértil terreno para desenvolver e 

propagar suas teorias. 

 A introdução da Psicanálise em solo brasileiro é atribuída a Juliano Moreira75, o qual, 

durante anos, dirigiu o “Hospício Nacional dos Alienados” (antigo Hospital Pedro II), sendo um 

dos mais importantes psiquiatras brasileiros do início do século. “Juliano Moreira, já em 1899, 

referia-se às ideias de Freud em sua cátedra na Faculdade de Medicina da Bahia” (Jacó-Vilela et. 

al, 2007, p. 413).  

Deve-se pontuar que, em grande escala, as ideias psicanalíticas foram importadas pelo 

primeiro núcleo de estudos e aplicação das teorias freudianas, formado na Faculdade de Medicina 

de São Paulo. Além da fundação deste primeiro núcleo, Francisco Franco da Rocha também 

fundou a primeira Sociedade Brasileira de Psychanálise, no ano de 1927, ocupando o cargo de 

presidente, tendo Carlos Briquet como vice-presidente e Durval Marcondes76 como primeiro 

secretário. Essa primeira Sociedade de Psicanálise desempenhou um importante papel no sentido 

de divulgar a teoria psicanalítica através de conferências, cursos breves, artigos em revistas e 

jornais, além de promover reuniões, palestras, debates e encontros de intelectuais que vinham 

despertando o interesse por esta perspectiva. Juntamente com a fundação desta primeira 

                                                           
75 Juliano Moreira, nascido em Salvador, de origem pobre e negro, formou-se aos dezoito anos em Medicina na 
Faculdade de Medicina da Bahia e tornou-se professor da mesma faculdade, sendo um dos pioneiros da psiquiatria 
brasileira e o primeiro professor universitário a citar a teoria psicanalítica em suas disciplinas no curso de Medicina na 
Bahia. Moreira representou o Brasil em diversos congressos internacionais, sobretudo em Paris, Berlim, Amsterdã, 
Bruxelas, Londres e Milão. Após sua passagem como médico-professor da Faculdade de Medicina da Bahia, Juliano 
Moreira mudou-se para o Rio de Janeiro e se tornou o diretor do Hospital Nacional dos Alienados, de modo que ele 
extinguiu o aprisionamento dos pacientes e implantou a humanização no tratamento da doença mental. Juliano 
Moreira foi um combatente das teorias racistas e defensor das ideias de que a origem das doenças mentais poderia ser 
encontrada nas situações ambientais e educacionais (Jacó-Vilela et. al, 2007). 
76 Durval Marcondes, formado em Psiquiatria pela Faculdade de Medicina de São Paulo, é considerado um dos 
fundadores do movimento psicanalítico brasileiro. Marcondes participou do processo de fundação do serviço de 
higiene mental nas instituições escolares e da criação das primeiras cátedras brasileiras de Psicologia, na Universidade 
de São Paulo (Jacó-Vilela et. al, 2007). 



92 

 

sociedade de Psicanálise, houve o lançamento da primeira edição da Revista Brasileira de 

Psychanálise, ocasião em que um exemplar desta revista foi enviado – por Durval Marcondes – 

ao próprio Sigmund Freud.  

Jacó-Vilela et al. (2007) destacam que, durante o período de introdução das teorias 

psicanalíticas no Brasil, duas características despertam a atenção e a curiosidade dos 

pesquisadores. A primeira seria o fato como a Psicanálise conseguiu seduzir figuras tão notáveis 

do campo médico, enquanto a segunda seria a forma com que a Psicanálise vinculou-se a projetos 

pedagógicos e higiênicos.  

Até o início da década de 1930, no Brasil, não havia psicanalistas devidamente habilitados 

de acordo com o sistema de formação concebido por S. Freud. Assim, Durval Marcondes 

empreendeu inúmeros esforços para trazer psicanalistas europeus ao Brasil. Após inúmeras 

tentativas frustradas, Adelheid Kock chegou ao Brasil em 1936 e, após um período de adaptação, 

iniciou seus trabalhos através de seminários teórico-clínicos e de um treinamento de capacitação 

para um primeiro grupo de candidatos. Na passagem da década de 1940 para a de 1950, o desejo 

de Durval Marcondes – de trazer para o Brasil a verdadeira formação psicanalítica – teve um 

efeito boom e a procura pela formação psicanalítica se intensificou: 

 

Nos anos 50, a Psicanálise firmou-se no campo médico e consolidou as 
Sociedades filiais da IPA no Brasil. Somente os médicos tinham uma 
regulamentação profissional, de caráter nacional, de prática clínica. 
Portanto, os psicanalistas eram praticamente todos médicos, embora já 
houvesse desde os anos 40, um forte movimento de reivindicação de 
criação da profissão de psicólogo, sobretudo no RJ e em SP (Massimi, 
2005, p. 50). 

 
 

 Em 1953, o psicanalista Pichón-Rivière esteve em Porto Alegre, ministrou seminários 

para um grupo em formação e promoveu debates junto à Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre. 

Na década de 1950, o número de intercâmbios entre psicanalistas do Brasil e do mundo todo 

aumentou e a Psicanálise já havia se firmado como disciplina regular em diferentes Universidades 

do país: 

 

No final da década de 1960 e início da década de 1970, as versões norte-
americanas de psicanálise que circulavam no Brasil estavam sendo muito 
criticadas por apresentar uma compreensão determinista e mecanicista da 
natureza humana. As interpretações psicanalíticas eram acusadas de ser 
muito abrangentes e generalistas. Por outro lado, o behaviorismo ainda 
ensaiava sua proposta para tratamento psicológico, baseado em teorias 
de aprendizado (Massimi, 2005, p. 109). 
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Fundada em 1967, a Associação Brasileira de Psicanálise reuniu as quatro sociedades 

Psicanalíticas existentes até então: São Paulo, Porto Alegre e duas do Rio de Janeiro. Entretanto, 

uma série de instituições “não oficiais” de formação psicanalítica surgiu no final da década de 

1970, formando profissionais graduados, predominantemente, constituídas por psicólogas, de 

maneira que as sociedades oficiais se sentiram tão ameaçadas a ponto de admitir, dentre seus 

candidatos, profissionais advindos da Psicologia – fato que não foi bem visto, nem quisto, por 

muitos médicos da época (Jacó-Vilela et. al, 2007). A partir de então outras linhas teóricas 

começaram a surgir e ganharam força no Brasil: “Começaram a surgir os alternativos: quer sejam 

as outras linhas (psicodrama, humanistas, rogerianos, terapia corporal etc.) quer sejam outras 

instituições que davam cursos de especialização em psicoterapia psicanalítica” (Massimi, 2005, p. 

54).  

 Referindo-se à eminência da Psicologia Humanista em solo brasileiro, esta abordagem 

começou a ganhar tônus na década de 1930, vivendo seu ápice durante a década de 1940, 

sobretudo após a Declaração Universal dos Direitos do Homem, em 1948. Em síntese, o 

movimento foi constituído a partir de duas tendências internacionais:  

 

De um lado, a exploração científica reaparecia por influência da 
Psicologia Gestáltica. [...] De outro lado, o aparecimento dos estudos da 
personalidade. [...] A tendência foi representada pelos trabalhos de 
Eduard Spranger (1882-1963) e William Stern (1871-1938) na Alemanha; 
e de Gordon Allport (1897-1967), Abraham Maslow (1908-1970), Rollo 
May (1909-1994), Charlotte Bühler (1893-1974), e Carl Rogers (1902-
1987) nos EUA (Massimi, 2005, p. 88). 

 
 

 Tais ideias e teorias deram origem a uma “terceira via” ou “terceira força”, mais 

conhecida como Psicologia Humanista. De modo geral, esta corrente postulou-se como uma 

alternativa aos dois movimentos que, naquele contexto, eram extremamente fortes nos Estados 

Unidos: o behaviorismo de John Watson e a psicanálise de Sigmund Freud. A saber, as cinco 

teorias usualmente associadas ao termo Psicologia humanista no Brasil foram: Abordagem 

Centrada na Pessoa, Fenomenologia, Existencialismo, Gestalt e Logoterapia (Jacó-Vilela et. al, 

2007). 

 Desenvolvida por Carl Rogers, durante a década de 1940, a Abordagem Centrada na 

Pessoa (ACP) recebeu influências do funcionalismo americano, do gestaltismo, da Psicanálise e 

do existencialismo. No Brasil, as ideias rogerianas chegaram já na década de 1940, sobretudo com 

os esforços de Mariana Alvim77, Ruth Nobre Scheffer78 e Eduardo Bandeira79. “Na década de 

                                                           
77 Mariana Alvim conheceu Carl Rogers em 1945 quando esteve em Chicago para instruir-se na técnica de entrevista 
não diretiva. No ano seguinte, no Rio de Janeiro, Alvim trabalhou com Mira y Lopes no “Instituto de Seleção e 
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1960, com a criação dos cursos de graduação em psicologia, as teorias humanistas ganhavam 

espaço nos currículos e a ACP era estudada nos cursos do Rio de Janeiro, de São Paulo, de 

Pernambuco e do Rio Grande do Sul” (Massimi, 2005, p. 108). Na década de 1970 surgiram as 

traduções das principais obras de Rogers e importantes trabalhos foram desenvolvidos no âmbito 

da academia brasileira.  

 Assim, a ACP avançou não só através das publicações, mas também pela criação de 

instituições de aconselhamentos, sobretudo para estudantes e universitários: “Durante os anos 70 

e 80, o aconselhamento conheceu um desenvolvimento e expansão enormes, o que surpreendeu 

o próprio Carl Rogers e o fez vir com sua equipe trabalhar por várias temporadas no Brasil” 

(Massimi, 2005, p. 82). Nas décadas seguintes, a ACP avançou através dos encontros organizados 

em várias regiões do país, pelas dissertações e teses defendidas em diferentes universidades, pela 

criação e ampliação de centros de estudo e pesquisa, além de outras iniciativas que visavam 

divulgar a ACP.  

 A perspectiva fenomenológica, por sua vez, pode ser destacada a partir de dois 

movimentos: 1- a Fenomenologia-Existencial Alemã e a Filosofia Fenomenológica Francesa; 2- o 

Humanismo Existencial Norte-Americano. Alguns pioneiros da Psicologia brasileira, como 

Waclaw Radecki80, por exemplo, realizaram diversos experimentos fundamentados pelos saberes 

da perspectiva fenomenológica existencial. Conduzido por Radecki, o laboratório de Psicologia 

do Engenho de Dentro consistiu num local que, durante anos, promoveu pesquisas e 

intervenções abalizadas por tais saberes.  

 O movimento fenomenológico francês e o humanismo existencial também encontraram 

ressonância em território brasileiro, especialmente através da “Missão Francesa” que veio a 

instalar, em 1935, um departamento francês de filosofia na USP. Dentre as pessoas que aqui 

                                                                                                                                                                                     
Orientação Profissional” (ISOP) até o ano de 1960, quando se mudou para Brasília. À convite do reitor Darcy 
Ribeiro, em 1962, Alvim passou a coordenar os serviços de seleção de pessoal para a Universidade de Brasília (Jacó-
Vilela et. al, 2007). 
78 Ruth Nobre Scheffer realizou seu mestrado nos Estados Unidos, retornou ao Brasil e exerceu um importante 
papel na difusão da ACP, especialmente através de seus livros Aconselhamento Psicológico, de 1964, e Teorias de 
Aconselhamento, de 1976 (Jacó-Vilela et. al, 2007). 
79 Eduardo Bandeira, em meados de 1970, visitou Carl Rogers nos Estados Unidos, retornou ao Brasil coberto de 
escritos, materiais informativos, textos e livros, e deu início à preparação da visita de Rogers ao Brasil, a qual ocorreu 
no ano de 1977, ocasião em que Rogers visitou as cidades de: Recife, São Paulo e Rio de Janeiro (Jacó-Vilela et. al, 
2007). 
80 Waclaw Radecki, nascido na Polônia, foi professor na Universidade de Varsóvia, chefe do laboratório de 
Psicologia da Cracóva e assistente de Claparède na Universidade de Genebra. Ao emigrar para o Brasil, Radecki 
aproximou-se de Manoel Bonfim e do neuro-higienista Gustavo Riedel, então diretor da Colônia de Psicopatas do 
Engenho de Dentro, que o convidou para coordenar o laboratório de Psicologia experimental que na época já estava 
montado. Radecki, durante o período em que esteve coordenando o laboratório, ministrou um expressivo número de 
cursos nas sociedades científicas do país. Em síntese, apesar de estrangeiro, as contribuições de Radecki fizeram a 
Psicologia científica brasileira avançar significativamente (Jacó-Vilela et. al, 2007). 
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desembarcaram estava o jovem Jean Mangué81, responsável por ministrar cursos que abordaram 

temas psicológicos sob as lentes da filosofia e sua determinação social. 

 Em 1960 Jean-Paul Sartre esteve no Brasil para ministrar palestras e realizar debates. Sua 

visita, além de divulgar e expandir o movimento filosófico fenomenológico, acabou resultando 

no livro “Sartre no Brasil, a conferência de Araraquara: filosofia marxista e ideologia 

existencialista”. Já na década de 1960, as obras de Sartre se encontravam em quase todos os 

currículos de graduação em Psicologia: 

 

No final dos anos 1980 e início dos anos 1990, o interesse pelo método 
fenomenológico cresceu juntamente com a popularização dos métodos 
qualitativos de pesquisa. [...] a expansão da pós-graduação stricto sensu 
em psicologia estimulou a organização de grupos de pesquisa que 
mantêm uma produção regular em fenomenologia (Massimi, 2005, p. 
118). 

 

 A Gestalt-Terapia, fundada pelo neuropsiquiatra Friedrich Salomom Perls e divulgada em 

seu livro “Gestalt Therapy”, publicado em 1951, tornou-se conhecida no Brasil a partir da década 

de 1960, na qual há registros de terapeutas trabalhando com este referencial: 

 

O gestaltismo influenciou também as pesquisas de importantes 
professores brasileiros. No Rio de Janeiro, Nilton Campos e Antônio 
Gomes Penna difundiram as idéias gestaltista através do ensino da 
psicologia e da publicação de inúmeros trabalhos sobre este tema. Já em 
São Paulo, o gestaltismo foi difundido através do trabalho de Arno 
Engelmann (Jacó-Vilela et al., 2007, p. 316). 

 

 Os primeiros programas de formação em Gestalt-Terapia surgiram a partir da segunda 

metade do século 1970. Com o crescente número de interessados por esta abordagem teórica, 

especialmente na década de 1980, diversos encontros de Gestalt terapeutas foram realizados. Na 

década seguinte, os idealizadores de tais eventos agruparam-se e promoveram o “Encontro 

Nacional de Gestalt-Terapia” que, por sua vez, culminou na criação da “Associação Brasileira de 

Gestalt-Terapia e Abordagem Gestalt”.  

 No Brasil, a perspectiva genético-funcional, proposta por Piaget e Claparède, exerceu 

grande influência nas áreas da Psicologia do desenvolvimento e da Psicologia da educação, 

sobretudo através dos cursos de formação de psicólogos e educadores. Nesse contexto, Helena 

Antipoff se destacou pela realização de pesquisas sobre o desenvolvimento mental das crianças 

                                                           
81 Jean Mangué, crítico da Psicanálise e da Fenomenologia alemã, desenvolveu diversas análises e discussões que 
contemplavam a luta de classes (Jacó-Vilela et. al, 2007). 
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em idade escolar, mostrando-se preocupada com a questão de crianças excepcionais e crianças 

das camadas sociais menos favorecidas (Jacó-Vilela et at., 2007). 

 Outro memorável personagem na divulgação da teoria psicogenética de Jean Piaget foi o 

professor Antônio Gomes Penna82, que, a partir da década de 1940, se destacou pelas várias 

publicações de artigos, livros, capítulos de livros, boletins e matérias em revistas do Rio de 

Janeiro, além de traduzir algumas obras do próprio Piaget. A partir da década de 1960, os escritos 

de Penna sobre a história da Psicologia, os processos psicológicos básicos e a cognição humana, 

tornaram-se leitura obrigatória em diferentes disciplinas e universidades que ofereciam formação 

em Psicologia. 

 A partir de então a teoria de Piaget se expandiu por quase todas as universidades, 

tornando-se uma das principais referências para a Psicologia no Brasil, principalmente na esfera 

dos saberes da Psicologia e da Educação. Dada tal expansão, a teoria piagetiana definitivamente 

se alastrou através de vários núcleos de estudo e pesquisa, sobretudo em Minas Gerais, São 

Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco e Distrito Federal. “Muitos desses núcleos tiveram por 

objetivo promover o intercâmbio de conhecimentos entre psicólogos e educadores na aplicação 

dos conhecimentos gerados pela psicologia genético-funcional à educação [...]” (Jacó-Vilela et. al, 

2007, p. 260). 

 Referindo-se à instituição da Análise Experimental do Comportamento, no Brasil, o 

principal marco histórico para o estabelecimento desta perspectiva é atribuído à visita de Fred 

Keller e sua esposa, em 1961. O diretor da “Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras” da USP 

convidou Keller para vir ao país na condição de professor visitante. Além de exercer uma 

admirável influência na USP, Keller também colaborou no planejamento do curso de Psicologia 

da Universidade de Brasília: 

 

A partir da década de 1970, passam a ser estabelecidos diversos cursos de 
pós-graduação no país, com forte ênfase em análise do comportamento, 
por exemplo, na USP, na Universidade de Brasília, na Universidade 
Federal do Pará, na Universidade Federal de São Carlos e, mais 
recentemente, na PUC-SP. Analistas do comportamento passam a se 
organizar em sociedades científicas e a produzir publicações dirigidas 
tanto à área quanto ao público em geral (Jacó-Vilela et. al, p. 191). 

 

Anos depois, o casal esteve no Brasil em outras ocasiões, participando de eventos 

científicos, ministrando cursos, palestras e até mesmo recebendo títulos, como o de Professor 

Honoris Causa que Keller recebeu da “Universidade de Brasília”, em 1987. 

                                                           
82 Antônio Gomes Penna, formado em Filosofia na Universidade Federal do Rio de Janeiro, recebeu o convite de 
Nilton Campos para ser o Professor Assistente da Cadeira de Psicologia do Instituto de Psicologia (Jacó-Vilela et. al, 
2007). 
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 A Logoterapia, fundada pelo psiquiatra Viktor Emil Frankl, chegou ao Brasil apenas na 

década de 1980, especialmente após a visita de Frankl ao país em 1984, ocasião em que presidiu o 

“I Encontro Latino Americano Humanístico Existencial”, realizado pela “Pontifícia Universidade 

Católica” do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. De modo geral, a Logoterapia não é uma 

corrente teórica de grande expressão no país (se comparada às demais): “São poucos os cursos de 

graduação que oferecem atividades nesta linha terapêutica. Também é pequena a presença de 

textos sobre o assunto em periódicos nacionais” (Massimi, 2005, p. 123). 

 A abordagem cognitivo-comportamental, cujas bases teóricas passaram a ganhar 

expressão no início do século XX, sobretudo após as teorias evolucionistas de Darwin, passou a 

ser valorizada, em grande escala, devido ao reconhecimento de sua potencialidade para tratar 

fobias, obsessões e disfunções comportamentais (Jacó-Vilela et. al, 2007). 

 A constituição da abordagem cognitivo-comportamental em território nacional, por sua 

vez, encontra-se em fase inicial. Apenas nos últimos anos é que vem ocorrendo uma crescente 

publicação de livros organizados por autores brasileiros, assim como a quantidade de publicações 

traduzidas para o português. A atuação profissional dos psicólogos de orientação cognitivo-

comportamental, hodiernamente, tem se firmado através de intervenções em consultórios, 

pesquisas, ensino e supervisão clínica. 

 

2.7 Com a regulamentação da profissão em 1962 
 

 A regulamentação da profissão de psicólogo, feita através da Lei n° 4.11983, em 27 de 

agosto de 1962, sem dúvida, representa um marco fundamental para o reconhecimento e 

autonomia do psicólogo e toda a categoria profissional. A regulamentação impulsionou e 

fortaleceu a Psicologia em vários sentidos, especialmente no que se refere à estimulação de novos 

cursos de graduação e pós-graduação, na realização de encontros, eventos, congressos, 

seminários e demais atividades. 

 

Os profissionais que nas décadas de 1940 e 1950 estiveram envolvidos 
com pesquisas, ensino e publicações na área da Psicologia em diferentes 
cursos universitários, tornaram-se professores dos primeiros cursos de 
Psicologia que foram criados na época da regulamentação da profissão 
do psicólogo no Brasil, em 1962. A criação dos cursos universitários de 
Psicologia no país possibilitou o aumento tanto do acesso aos conteúdos 
das teorias psicológicas, como dos espaços para a sua discussão 
(Massimi, 2005, p. 183). 

                                                           
83 Convém mencionar que o Brasil se tornou o primeiro país a adotar uma legislação regulamentadora da profissão 
de psicólogo em todo o território nacional. Até então, apenas três países – Estados Unidos, Canadá e Egito – 
possuíam algum tipo de legislação que regulamentasse a profissão do psicólogo, contudo, tais leis eram parciais, 
restritas e abrangiam somente algumas províncias e estados do Canadá e Estados Unidos, respectivamente.  
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Com a expansão da Psicologia nas universidades, praticamente todos os cursos de nível 

técnico foram, aos poucos, perdendo força, espaço e tornando-se cada vez mais raros. Como 

exemplo, é possível que os cursos oferecidos pelo ISOP foram minguando ao ponto de o 

instituto passar por um processo de reestruturação, cujo objetivo era obter o credenciamento 

para oferecer cursos de pós-graduação (mestrado em Psicologia), a partir do ano de 1971. Frente 

às mudanças que vinham ocorrendo na profissão, o ISOP continuou seus trabalhos e optou por 

manter sua sigla mesmo após a mudança de seu nome, que passou a chamar-se “Instituto 

Superior de Estudos e Pesquisas Psicossociais”.  

 Alguns anos depois, a UFRJ incorporou o acervo do ISOP com praticamente todos os 

professores. Assim, o ISOP continuou seus trabalhos com a realização de testes em motoristas de 

trânsito do Rio de Janeiro, pois o crescimento demográfico da cidade também aumentou o 

número de veículos. Nesse contexto, Mira y Lópes84 ganhou destaque por defender um projeto 

de intervenção que se propunha a analisar algumas questões relacionadas aos motoristas de 

trânsito, tais como: a sensibilidade muscular e osteoarticular nos braços e pernas; a capacidade de 

dissociação simultânea de alguns movimentos; a memória topográfica; a percepção de distâncias 

lineares e velocidades; a localização de sons e ruídos; a percepção dos intervalos temporais; a 

capacidade de atenção espontânea condicionada; a capacidade de persistente vigilância no campo 

visual; e demais questões que seriam uma exaustiva decomposição do ser humano (Motta, 2005).  

Ainda que a psicometria continuasse viva em diferentes contextos organizacionais e 

instituições públicas: 

 

Os psicólogos clínicos “desbancam” os psicologistas da psicometria e os 
psicólogos da psicologia aplicada. Eles ganham espaço a partir do 
reconhecimento da profissão, em 1962. Os cursos de formação dedicam 
maior atenção ao tema clínico, gerando um campo de idealização para os 
alunos, alimentado pelos currículos acadêmicos e por boa parte do 
professorado (Motta, 2005, p. 215). 

  

 O “Encontro dos Psicólogos Brasileiros”, realizado em São Paulo, no ano de 1971, 

distinguido pela multiplicidade de perspectivas teóricas, pela defesa da criação do Conselho 

Federal de Psicologia (CFP) e pelo estabelecimento do Dia Nacional do Psicólogo (27 de agosto), 

simboliza outro marco histórico para a categoria profissional. A partir desse evento, cada vez 

mais, a cada ano, a realização de eventos, encontros, congressos, seminários e simpósios 

                                                           
84 Emília Mira y Lópes, médico, psiquiatra, psicólogo e sociólogo que bastante contribuiu para a divulgação dos 
testes psicológicos. Mira y Lópes esteve no Brasil em 1945 a convite de várias instituições voltadas para o 
desenvolvimento científico, industrial e da administração pública, tais como a USP, o IDORT, a Divisão de Ensino e 
Seleção da Estrada de Ferro Sorocabana, o Departamento Administrativo do Serviço Público e algumas outras (Jacó-
Vilela et. al, 2007). 
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passaram a ocorrer com maior frequência e regularidade, estimulando a produção e divulgação de 

artigos, dissertações, teses e debates afetos à Psicologia. 

  

Foi também nessa década, fase áurea da expansão de cursos de 
Psicologia na rede privada, que a visão empresarial dominante sustentou 
a criação de cursos sem estrutura adequada para a formação de 
psicólogos. O campo da Psicologia continuava crescendo, com a 
implantação dos primeiros cursos de mestrado, os quais geraram 
dissertações com temáticas voltadas à realidade brasileira (Araújo, 2008, 
p. 07). 

  

 Pereira e Neto (2003) alegam que, durante a década de 1970, a Psicologia conseguiu todos 

os requisitos necessários para ser considerada profissão autônoma: conhecimento acessível e 

institucionalizado; mercado de trabalho relativamente amplo, formal e autorregulado; conselhos 

regionais instituídos para regular, deliberar e orientar os profissionais; e código de ética para 

nortear a atuação dos profissionais. 

 

2.8 Através de alguns caminhos da Psicologia social 
 

 Desde o início da década de 1960, no Brasil, é possível encontrar um grupo de psicólogos 

realizando trabalhos em comunidades de baixa renda. Tais profissionais buscavam encontrar uma 

maneira de deselitizar a profissão, e, ao mesmo tempo, buscavam melhorar as condições de vida 

da população trabalhadora. Tais experiências, muitas vezes realizadas em favelas, morros, bairros 

populares, associações de bairro, comunidades eclesiais de base e junto a movimentos populares, 

em geral, foram as primeiras experiências que passaram a denominar “Psicologia Comunitária” 

ou “Psicologia na Comunidade” (Campos, 2010). 

 Em tais ocasiões, quase sempre:  

 

O psicólogo trabalhava de uma maneira voluntária, não remunerada e 
firmemente convicto do seu papel político e social junto a esses setores 
da população. Os referenciais teóricos e metodológicos da sociologia, da 
antropologia, da história, da educação popular e do serviço social 
tornaram-se conhecidos pelos psicólogos, que passaram a emprega-los, 
com certa prioridade, nos trabalhos que desenvolviam nas comunidades 
(Campos, 2010, p. 62).  

 

No âmbito acadêmico, a categoria profissional assistiu as nobres ponderações de Sílvia 

Lane85 e todo o seu empenho para a formulação de um projeto que solicitava, à Psicologia, um 

                                                           
85 Sílvia Lane, formada em Filosofia pela Universidade de São Paulo (USP) no ano de 1956, trabalhou alguns anos 
num órgão ligado ao Ministério da Educação e, a partir de 1965, passou a ministrar aulas no curso de Psicologia da 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de São Bento da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, tornando-se 
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maior compromisso social para com a realidade brasileira. Sílvia Lane atuou em vários espaços de 

trabalho86 que lhe permitiram promover o reconhecimento do caráter histórico dos fenômenos 

sociais e humanos, elevando a pessoa como sujeito ativo e histórico. Toda sua produção teórica 

enfatizou o conteúdo sócio-histórico de uma Psicologia social comprometida com as diferentes 

manifestações da questão social brasileira (Massimi, 2005). 

 As convicções de Sílvia Lane se guiaram pelo princípio de que o conhecimento produzido 

pela Psicologia deveria ser útil para a transformação da realidade, propiciando melhores 

condições de vida para a população em geral e não apenas para alguns. Lane criticou duramente a 

importação de uma Psicologia social americana e europeia87, as quais, segundo ela, estariam 

demasiadamente comprometidas ideologicamente. Nesse sentido, sua atuação descortinou uma 

realidade da profissão: o imenso vazio teórico e a certeza do quão necessário era produzir 

pesquisas e conhecimentos voltados à realidade brasileira e suas questões sociais. Basicamente, 

sua intenção dirigiu-se para a construção de uma Psicologia social atenta aos fatores econômicos, 

históricos e sociais, cujo objetivo era contribuir para a superação das desigualdades sociais, 

situações de opressão e exploração que a maior parte da população brasileira se encontrava  

(Massimi, 2005). 

 Por tudo isso, e enfrentando imensas dificuldades para encontrar eco para suas 

preocupações, Lane inaugurou uma nova concepção para a Psicologia: um homem social e 

histórico em movimento. Com a criação do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em 1972, Sílvia Lane conseguiu reunir esforços e 

prosseguir na produção de novas perspectivas em Psicologia social. A partir de então, juntamente 

com seus alunos e colaboradores, a transposição de alguns limites da Psicologia social tradicional 

foi acontecendo lenta e gradativamente, propondo uma nova concepção que considerava o 

homem e sua constituição enquanto ser histórico, a dialética entre indivíduo e sociedade, todo o 

movimento dialético da sociedade e outros estudos que contemplavam o movimento homem-

sociedade. Em síntese, a premissa de tais estudos era a de que o psiquismo só poderia ser 

compreendido a partir de um processo que se constitui na vida concreta, através de ações, 

vivências e experiências do indivíduo e suas relações: 

                                                                                                                                                                                     
a primeira diretora do curso de Psicologia da Pontifícia Universidade Católica após sua fusão com outras faculdades 
(Bock et. al, 2007). 
86 Sílvia Lane atuou não só no Brasil, mas também na América Latina, através de intercâmbios e trocas de 
conhecimento com pesquisadores afins. A Psicologia social sócio-histórica – estimulada por Sílvia Lane – pode ser 
considerada a responsável pela construção da Psicologia Social Comunitária, que hoje é referência em diversas 
universidades de toda a América Latina e do Brasil (Bock et. al, 2007). 
87 Para Sílvia Lane, a Psicologia social norte-americana e europeia, de caráter experimental e positivista, 
desconsiderava, em partes, o conteúdo histórico presente na constituição do homem, pois desvinculava a relação do 
indivíduo com seu contexto social e histórico. Em outros termos, tais teorias consideravam as questões sociais 
apenas como um “pano de fundo” para os acontecimentos psíquicos (Bock et. al, 2007).   
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Neste contexto, os professores dos cursos de formação profissional do 
psicólogo questionam a sua prática, ao mesmo tempo em que a crise da 
psicologia como ciência está patente, em que a antipsiquiatria abala os 
conceitos de doença mental, deslocando o problema para a questão da 
saúde mental e para uma possível ação preventiva junto à maioria da 
população – pobre, oprimida e desatendida pelo Estado (Campos, 2010, 
p. 18). 

 

 Uma vez identificada e apontada a necessidade de a Psicologia assumir um compromisso 

maior para com a realidade social, a premissa seria de que tal responsabilidade deveria ser 

assumida por todos. “Esse período da história da psicologia no Brasil é caracterizado pela 

efervescência de perguntas sobre o papel do psicólogo. Quem somos? O que buscamos? Qual 

nossa contribuição social? [...] A quem estamos servindo?” (Jacó-Vilela et al., 2007, p. 510).  

De modo geral, os psicólogos que estavam a serviço das indústrias foram alvos de duras 

críticas pelo fato de estarem servindo apenas à expansão do processo de acumulação capitalista 

em movimento. Por sua vez, os psicólogos clínicos, que atuavam exclusivamente em consultórios 

particulares, foram apontados como profissionais elitistas e descomprometidos com a realidade 

social brasileira: 

 

A tomada de consciência da necessidade de rever criticamente a 
intencionalidade e o destinatário da teoria se consolidou apenas no final 
da década de 70, com o domínio marxista, quando a psicologia 
comunitária se apresentou como área de conhecimento científico não 
elitista, a serviço do povo, para superar a exploração e a dominação 
(Campos, 2010, p. 46). 

 

 Sílvia Lane trouxe o marxismo para a Psicologia e incorporou debates de autores como 

Alexis N. Leontiev, Aleksandr R. Lúria e Lev S. Vigotsky nas discussões de Psicologia social e 

comunitária. Com o clima de repressão política e cultural que o país atravessava, naquele 

momento específico, por um lado, muitos psicólogos também se exilaram em seus consultórios 

particulares. Por outro lado, muitos profissionais de Psicologia começaram a atuar em novos 

espaços de trabalho, deixando os consultórios, empresas e escolas, e dirigindo-se para as favelas, 

comunidades populares e demais territórios caracterizados pela vulnerabilidade e exclusão social 

(Campos, 2010). 

 O movimento da Psicologia social e comunitária ganhou força com a criação da 

“Associação Brasileira de Psicologia Social”88 (ABRAPSO). Considerada um importante marco 

                                                           
88 Fundada em 1980, por Sílvia Lane, a ABRAPSO é um marco decisivo para problematizar a realidade brasileira 
através de encontros, congressos, eventos, publicações e organização da Psicologia social em geral. A ABRAPSO 
representa uma possibilidade de romper com a Psicologia social importada dos Estados Unidos e da Europa, 
propondo-se a discutir e intervir nos problemas do Brasil através de uma atuação política junto às camadas 
populares, em favelas, morros, bairros e associações (Campos, 2010). 
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para a agenda de discussões sobre a participação do psicólogo nas comunidades e na sociedade. 

Após sua criação, a associação rapidamente se expandiu através de núcleos regionais que 

passaram a realizar encontros periódicos89, como o “I Encontro Regional de Psicologia na 

comunidade”, realizado em São Paulo, em 1981: 

 

O Encontro de 1981 se encerra com o questionamento se a atuação do 
psicólogo se caracteriza por tarefas visando a prevenção e a cura da 
doença mental ou por tarefas educativas e conscientizadoras. O que é 
específico da psicologia e dos demais profissionais envolvidos nas 
mesmas tarefas? E, qual o papel da Universidade? (Campos, 2010, p. 23). 

 

 No campo da saúde, o início da década de 1980 foi marcado por intensas transformações 

sociais e políticas, resultando num movimento em que os psicólogos se uniram e participaram 

ativamente da “Luta Antimanicomial”, questionando a violência, opressão, barbárie e tortura a 

que grande parte dos pacientes de diferentes Hospitais Psiquiátricos do país estaria sendo 

submetidos. Com o enfraquecimento da ditadura militar, a imprensa começou a manifestar e 

denunciar a situação dos doentes mentais, das crianças, dos adolescentes, dos idosos, dos 

deficientes e de outros segmentos que estariam vivendo em deprimentes condições carcerárias.  

 No final da década de 80, os psicólogos já ocupavam diferentes setores e espaços de 

trabalho: clínicas, escolas, postos de saúde, secretarias de bem-estar social, instituições 

governamentais e não governamentais que prestavam serviços de assistência social, saúde e 

educação, e demais equipamentos ligados à família e aos menores. Todavia, “[...] cabe salientar 

que essa expansão acontece dentro de um quadro variado de práticas, envolvendo diferentes 

pressupostos filosóficos e referenciais teóricos” (Campos, 2010, p. 69). 

 No ano de 1988, o Conselho Federal de Psicologia (CFP) realizou uma grande pesquisa90 

em nível nacional que resultou no livro “Quem é o psicólogo brasileiro?”. Em resumo, a pesquisa 

apontou para a marca de 102.862 psicólogos formados no Brasil, embora apenas 53.338 

estivessem inscritos91 nos Conselhos, ou seja, aproximadamente 50% da categoria profissional.  

Dos psicólogos que estavam exercendo a profissão, aproximadamente 70% trabalhavam 

nas capitais, sendo que os percentuais da presença feminina variaram de 80% a 90% de acordo 

                                                           
89 No I Encontro Nacional da ABRAPSO, predominou discussões a respeito dos cursos de psicologia e sobre o 
ensino da psicologia social. O II Encontro Nacional, realizado no ano de 1986, em Belo Horizonte, Minas Gerais, 
abordou questões sobre: política, violência, ecologia, delegacias de mulheres, sexualidade, sindicatos, saúde, educação 
e comunidades. O III Encontro Nacional, realizado em 1987, em São Paulo, e o IV Encontro Nacional, realizado em 
Vitória, no Espírito Santo, reuniram discussões relativas à vida da população em geral e às possibilidades de 
intervenção da Psicologia frente à realidade social (Campos, 2010). 
90 A pesquisa contou com uma amostra de 2.448 psicólogos de diferentes regiões do país. 
91 As razões atribuídas para tão elevada perda de profissionais graduados giram em torno de razões pessoais 
(pessoas que buscaram a formação para o autoconhecimento), razões humanísticas (pessoas que apenas gostariam de 
maior conhecimento para ajudar os outros) e os motivos inerentes à profissão (campo profissional, remuneração e 
outros). 
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com a região. A grande maioria possuía menos de 40 anos (totalizando 90%), imprimindo um 

perfil jovem à profissão. No que se refere ao exercício profissional, a pesquisa apontou que, 

dentre os que estavam devidamente registrados nos conselhos regionais, pouco mais de 60% 

conseguiam sobreviver exclusivamente da profissão de psicólogo, sendo significativa a 

quantidade de profissionais que combinavam a atuação em Psicologia com outras atividades 

profissionais. Constatou-se, também, que 25,6% dos profissionais estavam desempregados ou 

atuando fora da profissão.  

Sobre as áreas de atuação, a pesquisa apontou que: 43,4% dos profissionais trabalhavam 

em clínicas particulares; 18,8% na área organizacional; 14,3% na área escolar; e 11,5% com 

atividades ligadas à docência. Quanto às orientações teórico-metodológicas: o predomínio da 

psicanálise apareceu com 37,1%; a análise do comportamento registrou 8,7% dos percentuais; 

6,8% declararam fundamentar-se na fenomenologia; 3,5% na gestalt; e 2% no psicodrama. 

 Outros dados da pesquisa, mais preocupantes, dizem respeito à formação profissional e o 

modo como os psicólogos avaliaram a própria formação. Referindo-se a fundamentação teórica, 

metodológica e científica recebida durante os anos de graduação, 50% manifestaram insatisfação 

com os conhecimentos adquiridos. Na área escolar e organizacional, 47,1% e 48,9%, 

respectivamente, avaliaram que os conhecimentos adquiridos foram insuficientes para um 

posterior exercício da profissão. Na área social, 52% responderam que a formação profissional 

não os preparou, efetivamente, para a realidade socioeconômica do país, demonstrando que, de 

modo geral, a formação do psicólogo não estaria habilitando-os para possíveis intervenções junto 

às questões sociais do país. A área comunitária revelou concentrar a maior porcentagem de 

profissionais insatisfeitos, embora tenham sido os profissionais que apresentaram os menores 

índices quando o assunto foi o interesse em mudar de área de atuação, apontando que, mesmo 

diante das inúmeras adversidades, o psicólogo social-comunitário não demonstrava intenção de 

abandonar o campo de trabalho e/ou a profissão. 

 O CFP realizou outras duas pesquisas semelhantes, uma em 1994 e outra em 2001. 

Ambas apontaram que os dados colhidos em 1988 não se alteraram em grandes proporções, isto 

é, a Psicologia continuava sendo uma profissão predominantemente feminina, jovem, mal 

remunerada e tendo a área clínica como maior interesse e mercado de trabalho, mesmo com a 

grande saturação deste campo que acabou levando os profissionais a ocuparem outros espaços 

socio-ocupacionais. 

 Frente à saturação do mercado de trabalho na área clínica, sobretudo a partir da década de 

1990, outras áreas foram se expandindo. Pereira e Neto (2003) acreditam que a ampliação de 
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possibilidades para o psicólogo atuar em diferentes contextos diversifica o campo de trabalho, 

mas cria disputas com outras categorias profissionais: 

 

Mais recentemente, com a ampliação dos sistemas de saúde e educação 
pública no país, e o aumento do número de psicólogos trabalhando em 
postos de saúde, creches, instituições de promoção do bem-estar social, 
ou setores do sistema judiciário voltados para o cuidado de famílias e 
menores, enfim em instituições públicas que visam promover o 
desenvolvimento social, a psicologia social comunitária procura 
desenvolver os instrumentais de análise e intervenção relevantes para as 
novas problemáticas que se apresentam aos psicólogos (Campos, 2010, 
p. 09-10). 

 

 Assim como ocorreu com outras categorias profissionais das ciências sociais e humanas, a 

Psicologia passou a compor, cada vez mais, as equipes de trabalho de diferentes instituições 

públicas e organizações privadas de prestação de serviços à população. Dessa maneira, os 

psicólogos passaram a contar com uma possibilidade concreta de prestar serviços 

institucionalmente reconhecidos, remunerado e não mais voluntário.  

 Na política de assistência social, por exemplo, a inserção do psicólogo nas equipes de 

referência é mencionada pela Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema 

Único de Assistência Social (NOB-RH/SUAS), aprovada pela Resolução n° 269 de 13 de 

dezembro de 2006. Mas foi com a publicação da Resolução n° 017/2011 do Conselho Nacional 

de Assistência Social (CNAS), aos 17 de junho de 2011, que a contratação do psicólogo passou a 

ser obrigatória nas equipes de referência do CRAS e CREAS.  

Na tentativa de acompanhar tantas mudanças em movimento, caracterizadas por um 

novo contexto organizativo dos psicólogos, o próprio “Conselho Federal de Psicologia” está 

promovendo inovações e alterações que atendam a atual situação da categoria. O “Código de 

Ética” é um exemplo a ser citado, pois sua última versão reconhece o “[...] reflexo da necessidade, 

sentida pela categoria e suas entidades representativas, de atender à evolução do contexto 

institucional-legal do país, marcadamente a partir da promulgação da denominada Constituição 

Cidadã, em 1988, e das legislações dela decorrentes” (CFP, 2005, p. 5). 

A criação do “Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas” 

(CREPOP) é outro exemplo interessante. Em síntese, o CREPOP possui a finalidade de 

identificar a existência de práticas relevantes, sistematizar e documentar práticas da Psicologia nas 

políticas públicas, de modo a disponibilizá-las para toda a sociedade. O CREPOP também tem 

como objetivo a produção de informações qualificadas que visam ampliar a capacitação dos 

psicólogos na compreensão das políticas públicas, de modo geral, e a compreensão teórica e 

técnica do processo de elaboração, planejamento, execução das políticas públicas nas diversas 



105 

 

áreas específicas, a destacar: assistência social, saúde, educação, criança e adolescente, sistema 

prisional, além de outras: 

 

O Crepop já realizou pesquisa em 19 políticas públicas. Até o momento 
foram lançados seis Documentos de Referência para a atuação dos 
psicólogos e psicólogas, sendo quatro deles relacionados ao trabalho em 
Assistência Social: CRAS; Serviços de Proteção às crianças e adolescentes 
vítimas de violência e suas famílias; Medidas socioeducativas em 
unidades de internação; Varas de Família (CFP, 2011, p. 17). 

 

Para além do CREPOP, o próprio CFP possui um vasto campo de investigação na 

atualidade, o que denota a grande inserção da Psicologia nos mais diferentes espaços 

socioocupacionais. Quanto à atuação do CFP na atualidade, é possível encontrar – disponíveis 

para download no próprio site do Conselho Federal (www.pol.org.br) – uma série de relatórios92 

referentes às pesquisas realizadas.  

Os relatórios revelam uma expressiva inserção da profissão e sua relação com uma 

variedade de objetos de estudo e intervenção. Nota-se que o CFP fomenta pesquisas relacionadas 

a questões ligadas: ao SUAS; ao SUS; aos CAPS; às vítimas de desastres naturais; ao Estado 

brasileiro; ao mundo do trabalho; à educação; à subjetividade; ao sistema prisional; à educação 

inclusiva; a crianças e adolescentes em situação de violência; à saúde mental; e demais temas de 

relevância para os psicólogos do país. Há de se considerar que, embora o CFP se mostre 

interessado em reunir esforços para produção de conhecimentos e referências técnicas, teóricas e 

                                                           
92 Para exemplificar, citaremos apenas os relatórios de 2007 a 2012: Práticas emergentes e inovadoras de psicólogos 
(as) no campo das políticas públicas de Centros de Atenção Psicossocial ? Álcool e Drogas  (2012); Relatório da 4ª 
Inspeção Nacional de Direitos Humanos: locais de internação para usuários de drogas - 2ª Edição (2012); 
Contribuições do Conselho Federal de Psicologia para a constituição da Rede de Atenção Psicossocial no Sistema 
Único de Saúde a partir do Decreto 7.508/2011 (2011); Como os psicólogos e as psicólogas podem contribuir para 
avançar o Sistema Único de Assistência Social (SUAS)? Informações para gestoras e gestores  (2011); Abandonados 
nos desastres: uma análise sociológica de dimensões objetivas e simbólicas de afetação de grupos sociais 
desabrigados e desalojados (2011); Psicologia de emergências e desastres na América Latina: Promoção de direitos e 
construção de estratégias de atuação (2011); Psicologia em interface com a Justiça e os Direitos Humanos (2011); 
Psicologia e Diversidade Sexual: desafios para uma sociedade de direitos (2011); V Seminário Nacional Psicologia e 
Políticas Públicas: Subjetividade, Cidadania e Políticas Públicas (2011); Avaliação Psicológica: Diretrizes na 
Regulamentação da Profissão (2011); Experiências profissionais na construção de processos educativos na escola 
(2011); Atuação do psicólogo no sistema prisional (2010); Psicologia e mobilidade: o espaço público como direito de 
todos (2010); Referências técnicas para atuação de psicólogos no âmbito das medidas socioeducativas em unidades 
de internação (2010); Subjetividade do consumo de álcool e outras drogas e as políticas públicas brasileiras (2010); 
Psicologia crítica do trabalho na sociedade contemporânea (2010); A regulação estatal sobre saúde mental no Brasil e 
suas implicações sobre os serviços de psicologia e psicoterapia na Saúde Suplementar (2010); A escuta de crianças e 
adolescentes envolvidos em situação de violência e a rede de proteção (2010); A prática da Psicologia e o Núcleo de 
Apoio à Saúde da Família (2009); Educação Inclusiva: Experiências Profissionais em Psicologia (2009); Publicação 
Mídia e Psicologia: produção de subjetividade e coletividade (2009); Relatório de Inspeção a Instituições de Longa 
Permanência para Idosos (ILPIs) (2009); Parâmetros para atuação de assistentes sociais e psicólogos(as) na Política 
de Assistência Social (2007); Seminário Nacional A Questão da Terra. Desafios para a Psicologia (2007). 

http://www.pol.org.br/pol/cms/pol/publicacoes/relatorios/120214_001.html
http://www.pol.org.br/pol/cms/pol/publicacoes/relatorios/120214_001.html
http://www.pol.org.br/pol/cms/pol/publicacoes/relatorios/120123_001.html
http://www.pol.org.br/pol/cms/pol/publicacoes/relatorios/120123_001.html
http://www.pol.org.br/pol/cms/pol/publicacoes/relatorios/111214_001.html
http://www.pol.org.br/pol/cms/pol/publicacoes/relatorios/111214_001.html
http://www.pol.org.br/pol/cms/pol/publicacoes/relatorios/111213_002.html
http://www.pol.org.br/pol/cms/pol/publicacoes/relatorios/111213_002.html
http://www.pol.org.br/pol/cms/pol/publicacoes/relatorios/111213_001.html
http://www.pol.org.br/pol/cms/pol/publicacoes/relatorios/111213_001.html
http://www.pol.org.br/pol/cms/pol/publicacoes/relatorios/111213_001.html
http://www.pol.org.br/pol/cms/pol/publicacoes/relatorios/110601_001.html
http://www.pol.org.br/pol/cms/pol/publicacoes/relatorios/110601_001.html
http://www.pol.org.br/pol/cms/pol/publicacoes/relatorios/110520_003.html
http://www.pol.org.br/pol/cms/pol/publicacoes/relatorios/110520_002.html
http://www.pol.org.br/pol/cms/pol/publicacoes/relatorios/110520_001.html
http://www.pol.org.br/pol/cms/pol/publicacoes/relatorios/110520_001.html
http://www.pol.org.br/pol/cms/pol/publicacoes/relatorios/100902_002.html
http://www.pol.org.br/pol/cms/pol/publicacoes/relatorios/100902_002.html
http://www.pol.org.br/pol/cms/pol/publicacoes/relatorios/100902_004.html
http://www.pol.org.br/pol/cms/pol/publicacoes/relatorios/100902_003.html
http://www.pol.org.br/pol/cms/pol/publicacoes/relatorios/100902_001.html
http://www.pol.org.br/pol/cms/pol/publicacoes/relatorios/100902_001.html
http://www.pol.org.br/pol/cms/pol/publicacoes/relatorios/100622_001.html
http://www.pol.org.br/pol/cms/pol/publicacoes/relatorios/100622_001.html
http://www.pol.org.br/pol/cms/pol/publicacoes/relatorios/relatorios_100608_001.html
http://www.pol.org.br/pol/cms/pol/publicacoes/relatorios/relatorios_100517_001.html
http://www.pol.org.br/pol/cms/pol/publicacoes/relatorios/relatorios_100427_001.html
http://www.pol.org.br/pol/cms/pol/publicacoes/relatorios/relatorios_100427_001.html
http://www.pol.org.br/pol/cms/pol/publicacoes/relatorios/relatorios_100208_001.html
http://www.pol.org.br/pol/cms/pol/publicacoes/relatorios/relatorios_100208_001.html
http://www.pol.org.br/pol/cms/pol/publicacoes/relatorios/relatorios_091215_001.html
http://www.pol.org.br/pol/cms/pol/publicacoes/relatorios/relatorios_091215_001.html
http://www.pol.org.br/pol/cms/pol/publicacoes/relatorios/relatorios_091208_001.html
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metodológicas para os profissionais, os documentos consistem, apenas, em noções introdutórias 

sobre as discussões em questão.  

Considerando que a Psicologia se inseriu em grandes proporções no SUAS, os inúmeros 

desafios que a categoria profissional está enfrentado em seu cotidiano profissional, bem como a 

necessidade de mobilizar esforços para fomentar discussões e construir referências técnicas sobre 

a prática dos psicólogos nesta política pública, em meados de 2010, o CFP colaborou na 

organização de um grande evento nacional: o Seminário “A atuação de psicólogos no Sistema 

Único de Assistência Social”, realizado através da ampla organização e mobilização da categoria 

profissional e do alto escalão do MDS, contou com a transmissão online para todos os psicólogos 

do Brasil que se interessassem pelo evento.  

Na ocasião, houve a participação da Presidenta do Conselho Federal de Psicologia, da 

Presidenta da “Federação Nacional dos Psicólogos”, personalidades do “Ministério do 

Desenvolvimento Social” (MDS), tais como a própria Ministra, a Secretária Nacional de 

Assistência Social, a Diretora do Departamento de Gestão do SUAS/SNAS/MDS, além de 

membros do “Conselho Federal de Serviço Social”, professores, pesquisadores, secretários 

municipais de assistência social, técnicos do SUAS, CRAS, CREAS e demais participantes. Para 

além da capacitação dos psicólogos, creio eu, que o evento mostrou a força e a importância da 

Psicologia nesse contexto. 

 A partir da perspectiva apresentada neste debate, percebe-se que ainda há um longo 

caminho a ser percorrido em relação ao exercício profissional do psicólogo do CRAS. 

Prosseguindo nesta direção, a discussão ora realizada encontrar-se-á com a anterior num espaço 

em comum. 
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O Sistema Único de Assistência Social, em construção no país, 

é a materialização de uma agenda democrática cuja biografia 

tem raízes históricas nas lutas e contradições que compõe esse 

direito social, que foram e são objeto da atenção de intelectuais, 

da atuação de militantes e da ação de trabalhadores sociais em 

todo o país. Márcia Helena Carvalho Lopes em “O 

tempo do SUAS”. 
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CAPÍTULO III 

 

CONFLUÊNCIAS CONTEMPORÂNEAS: A PSICOLOGIA NO 

SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

3.1  Sistema Único de Assistência Social: acepções contemporâneas 

 

 O texto que se segue é uma sistematização do significado – histórico-social e político-

operacional – deste sistema que se propõe a ser, efetivamente, único e sem precedentes na 

história do Brasil. Ao delinear a perspectiva histórica da constituição da política de assistência 

social, percebe-se que a própria concepção sobre o termo vem sofrendo alterações. Conforme 

apontado anteriormente, a assistência social passou a ser organizada enquanto política pública há 

não mais que uma década.  

Há pouco tempo, no Brasil, predominava a compreensão de que este campo constituía-se 

ou deveria ser constituído através de ações exclusivamente voltadas a minorar ou combater a 

pobreza, o que significa que não havia a dimensão de que esta seria uma política igualmente 

necessária para promover a proteção social. Vimos que a compreensão predominante era de que 

a assistência social não passava (e não deveria passar) de uma prática social realizada por pessoas 

e entidades solidárias. 

 Lopes (2006) afirma que, no nível federal, até o ano de 2003, a política de assistência 

social constituía-se através das seguintes características: estrutura estatal paralisante; burocracia 

excessiva; não consolidação de um comando único nacional; desconsideração das deliberações 

das conferências nacionais; congelamento orçamentário e execução financeira inexpressiva; 

fragmentação entre serviços e benefícios; descompasso entre gestão e planejamento financeiro; 

além de outros fatores que corroboravam as afirmações de que a política de assistência social não 

era matéria de interesse na esfera pública governamental.  

A autora justifica que, para fechar o quadro, alguns programas mais relevantes – como o 

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), o Projeto Agente Jovem, o Programa 

Sentinela e outros – do ponto de vista de sua natureza e objetivos, nunca receberam regulações 

adequadas, financiamento projetado, transparência nos critérios de partilha e o devido controle 

social. Essa falta de definição e de regulação em nível federal se consagrava, também, no âmbito 

dos outros entes federados, de modo que, através do chamado “efeito espelho” ou “efeito 

cascata”, a política de assistência social executada pelos estados e municípios também se 

caracterizava por indefinições das competências, inexistência de orçamentos, precariedade nas 
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formas de atendimento, desarticulação entre os gestores, além de outras realidades que apenas 

contribuíam para a manutenção da concepção conservadora deste campo e a prevalência da rede 

filantrópica sobre a rede de serviços públicos (Lopes, 2006). 

Dada a implantação do SUAS, além da possibilidade de considerar as particularidades 

locais e regionais, organizar, normatizar, padronizar e racionalizar os serviços prestados, veio, 

também, a esperança de superar a histórica cultura assistencialista, cuja lógica e ideologia sempre 

foram pautadas pelo favor e pela ajuda aos mais miseráveis, o que acabava fomentando práticas 

clientelistas e patrimonialistas. Nesse sentido, nota-se que o SUAS abriu as portas para a 

profissionalização da assistência social enquanto política social e pública. 

 Carvalho (2006), ao registrar os principais avanços decorrentes do SUAS, assinala que 

este: traduz e delimita os serviços socioassistenciais em todo o território nacional e, por 

conseguinte, para todos os cidadãos que dele necessitarem; organiza, ordena e regula um sistema 

único (federativo e descentralizado) que define os serviços de acordo com as complexidades; 

elege a família como unidade de intervenção, de modo que haja a possibilidade de romper com as 

tradicionais segmentações de seu público alvo (crianças, adolescentes, mulheres, idosos, 

deficientes e outros); elege o CRAS93 como equipamento e serviço de proteção social básica, 

sendo a porta de entrada para o sistema; elege o CREAS94 como equipamento e serviço de 

proteção social especial de média complexidade, sendo o responsável pelo atendimento das 

famílias que se encontram sem referência. 

Destaca-se que a modalidade de proteção básica, ofertada no Centro de Referência de 

Assistência Social (CRAS), apresenta-se como possibilidade de prevenir: 

 

[...] situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e 
aquisições, e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. 
Destina-se à população que vive em situações de vulnerabilidade social 
decorrente da pobreza, privação (ausência de renda, precário ou nulo 
acesso aos serviços públicos, dentre outros) e/ou fragilização de vínculos 
afetivos – relacionais e de pertencimento social (discriminações etárias, 
étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre outras) (Brasil, 2004, p. 34). 

 

Materializada através dos diferentes serviços e programas95, os trabalhadores do CRAS 

                                                           
93 O Informativo SUAS n° 50, de 24 de julho de 2012 apontou a existência de 7.854 Centros de Referência de 
Assistência Social (CRAS), presentes em 5.477 municípios brasileiros. Ao revelar a quantidade de CRAS instalados 
pelo país, o informativo também revelou que o MDS possui a meta de atingir 100% dos municípios e aumentar a 
cobertura da oferta de serviços. 
94 O Informativo Suas n° 50 também apontou que o Brasil possui 2.109 CREAS cofinanciados pelo MDS, dentre os 
quais há 580 mil adolescentes atendidos pelo Pró-Jovem Adolescente, 853,7 mil crianças e jovens inseridos no 
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) e em atividades de convivência e fortalecimento de vínculos 
familiares existentes em 3.597 municípios. 
95 A Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais (Brasil, 2009c) destaca que a proteção social básica deve 
responsabilizar-se pelos seguintes serviços: a) Serviço de Proteção e Atenção Integral à Família (PAIF); b) Serviço de 
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passam a ser, inclusive, responsáveis pelo planejamento e execução das ações, pela articulação dos 

serviços e benefícios, pela integração do equipamento à rede de serviços socioassistenciais e 

intersetoriais, de forma a potencializar a família como unidade de referência. Todas as diretrizes 

revelam a expectativa de que o CRAS seja um espaço de protagonismo de seus usuários, através 

da oferta de serviços que visam estimular a convivência, a socialização e o acolhimento de 

famílias cujos vínculos familiares e comunitários não foram rompidos, ou seja, situações 

consideradas de menor complexidade. Dentre os principais programas desenvolvidos no CRAS, 

destaca-se o Serviço de Proteção e Atenção Integral à Família, mais conhecido como PAIF96. 

 

O PAIF é um programa voltado para o território e que, dentre outros, 
tem por objetivos buscar criar vínculo entre o serviço e os usuários, 
construir formas de participação, oferecer suporte para os acessos, 
promover ações junto aos grupos já existentes na comunidade, oferecer 
oficinas de grupo para diferentes idades, dinamizar processos de 
organização que possam fortalecer vínculos familiares e comunitários e 
promoção das garantias básicas já aqui mencionadas (Afonso, 2009, p. 
08). 

 

Diante dessa perspectiva, espera-se que os serviços do CRAS estejam disponíveis, de 

alguma forma, a um maior número de pessoas que se encontram em situações de risco ou 

vulnerabilidade social97, as quais poderiam acessá-los a qualquer momento, tornando-se referência 

para famílias, grupos e indivíduos.  

A proteção social especial, por sua vez, divide-se em duas modalidades: média e alta 

complexidade. A proteção social especial de média complexidade (PSEMC)98, materializada pelo 

                                                                                                                                                                                     
Convivência e Fortalecimento de Vínculos; c) Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para pessoas com 
deficiência e idosas. O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, por sua vez, realiza-se através de 
públicos específicos: para crianças de até 06 anos, para crianças e adolescentes de 06 a 15 anos, para adolescentes e 
jovens de 15 a17 anos e para idosos. 
96 O PAIF tem o objetivo de: promover o acompanhamento socioassistencial de famílias em um determinado 
território; potencializar a família como unidade de referência, fortalecendo vínculos internos e externos de 
solidariedade; contribuir para o processo de autonomia e emancipação social das famílias, fomentando seu 
protagonismo; desenvolver ações que envolvam diversos setores, objetivando romper o ciclo de reprodução da 
pobreza entre gerações; atuar de forma preventiva, evitando que essas famílias tenham seus direitos violados ou 
racaiam em situações de risco social (Brasil, 2009a). 
97 De acordo com a PNAS (Brasil, 2004), as situações de risco ou vulnerabilidade social são decorrentes de situações 
que envolvem: perda ou fragilidade de vínculos de afetividade, pertencimento e sociabilidade; ciclos de vida; 
identidades estigmatizadas em termos étnico, cultural e sexual; desvantagem pessoal resultante de deficiências; 
exclusão pela pobreza e/ou no acesso às demais políticas públicas; uso de substâncias psicoativas; diferentes formas 
de violência advinda do núcleo familiar, grupos e indivíduos; inserção precária ou não inserção no mercado de 
trabalho – formal e informal. 
98 A proteção social especial de média complexidade representa uma proposta de proteção aos indivíduos e às 
famílias que enfrentam dificuldades para se protegerem e/ou se desenvolverem enquanto unidade familiar. Assim, 
espera-se que o CREAS ofereça espaços para fortalecimento dos vínculos afetivos e sociais das pessoas que 
necessitam dos seguintes serviços: Plantão Social; Abordagem de Rua; Cuidado no Domicílio; Acompanhamento 
Psicossocial; Serviço Apoio e Orientação aos Indivíduos e às Famílias Vítimas de Violência; Serviço de 
Enfrentamento à Violência, Abuso e Exploração Sexual Contra crianças e Adolescentes e suas famílias; Serviço de 
Orientação e Acompanhamento a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida 
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Centro de Referência Especializado de Assistência Social, organiza-se para atender e acolher 

situações em que os direitos dos sujeitos estão ameaçados e/ou violados por omissão ou ação de 

pessoas ou instituições. Essa modalidade de proteção trabalha com situações mais complexas, as 

quais exigem a permanente articulação com outras políticas públicas e com o sistema de garantia 

de direitos, tais como o Conselho Tutelar, o Ministério Público e o Poder Judiciário. Nessa 

direção, espera-se que os profissionais do CREAS promovam ações e proteções socioassistenciais 

aos indivíduos e famílias que se encontram em situações de risco pessoal e social, decorrentes de: 

abandono, maus-tratos físicos e/ou psíquicos, violência sexual, cumprimento de medidas sócio-

educativas, situação de rua, situação de trabalho infantil, além de outras situações que violam os 

direitos. 

A segunda modalidade de proteção social especial se faz através da alta complexidade99. 

Acionada nos casos que requer proteção integral dos indivíduos e famílias, a proteção social 

especial de alta complexidade (PSEAC) objetiva garantir o atendimento das necessidades básicas 

– sobretudo moradia, alimentação e higienização – dos sujeitos que se encontram sem referência, 

o que pode decorrer de vínculos rompidos, pessoas que foram retiradas de seu núcleo familiar ou 

comunitário, e até mesmo vítimas de desastres naturais.  

Na configuração de tais modalidades de proteção, denota-se que, com a implantação do 

SUAS, teoricamente, a população brasileira em situação de vulnerabilidade e risco social passou a 

contar com a possibilidade de acessar alguns equipamentos públicos – como o CRAS e o 

CREAS, por exemplo – relativamente novos no contexto da política de assistência social, os 

quais possuem (ou pelo menos deveriam possuir) serviços específicos à diferentes segmentos que, 

para acessá-los, não é necessário qualquer tipo de contribuição prévia (caráter não contributivo).  

Em outros termos, o SUAS representa a possibilidade de unificação das ações da 

assistência social de forma que os serviços, programas, projetos e benefícios possam ser “[...] 

geridos a partir de um padrão nacional que respeita as diversidades e condições locais com outras 

possibilidades para se desenvolver [...]” (Lopes, 2006, p. 89), garantindo a materialização das 

diretrizes da LOAS e ratificando o caráter de política universal em prol da garantia de direitos 

individuais e coletivos. 

 Todavia, empregamos o termo possibilidade pelo fato de que a efetivação de suas 

diretrizes, obviamente, está condicionada aos esforços empreendidos pelos gestores, técnicos, 

                                                                                                                                                                                     
e de Prestação de Serviços a Comunidade e suas Famílias. Serviço de Habilitação e Reabilitação na comunidade das 
pessoas com deficiência (Brasil, 2004). 
99 A proteção social especial de alta complexidade materializa-se através de programas, instituições e serviços de 
acolhimento e abrigamento dos sujeitos, a destacar: casa lar, casa de passagem, albergue, abrigos, lar de idosos, 
família substituta, família acolhedora, medidas sócio-educativas restritivas e privativas de liberdade (internação 
provisória e sentenciada) (Brasil, 2004). 
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conselheiros e sociedade civil, inclusive. Corroborando essa perspectiva, Sposati (2006) destaca 

que a materialização do SUAS, na condição de política pública, depende das seguintes condições: 

a) ser planejada através de um conhecimento prévio da realidade; b) ter orçamento com 

investimentos que vão além da definição de percentuais de gastos anuais; c) dispor de um quadro 

de trabalhadores permanentes e capacitados para o exercício de suas funções; d) desenvolver 

tecnologia de gestão, conhecimentos teóricos e metodologias de trabalho social; e) fortalecer os 

mecanismos de gestão participativa e democrática; f) ser avaliada através de constatações que 

extrapolam o número de atendimentos por dia, mês ou ano.  

É interessante ponderar que “o SUAS não é produto do inesperado, da genialidade ou da 

prepotência da equipe do governo federal. Ele resulta de quase 20 anos de luta na assistência 

social e do aprendizado com a gestão da saúde, em particular com o SUS” (Sposati, 2006, p. 102). 

Apesar de todas as construções e avanços, ainda há a necessidade de superação de algumas 

polêmicas e compreensões do senso comum, tais como: o reconhecimento de que o SUAS não 

possui partido político, autoria nominal ou nominada; a compreensão de que o SUAS não é um 

programa do governo federal; e a idéia de que o SUAS é uma linha de financiamento do CRAS. 

Em síntese, no campo das concepções vigentes, convém destacar que “o SUAS não é um 

programa, mas uma nova ordenação da gestão da assistência social como política pública” 

(Sposati, 2006, p. 111). 

 No tocante ao financiamento da política de assistência social, importantes mudanças 

vieram com o SUAS e o MDS. Antes deles, basicamente, o modo predominante de financiar as 

ações de assistência social ocorria através da celebração de convênios e transferência de recursos 

às entidades sociais. Com o SUAS, alargou-se as formas de se financiamento100, passando a 

vigorar três principais modos de transferência de recursos: via fundo-a-fundo, através dos pisos 

de financiamento diretamente aos fundos estaduais e municipais, sendo que este último passou a 

ser o principal responsável pela execução dos serviços socioassistenciais; via benefícios, através 

de operações bancárias que realizam a transferência de recursos diretamente ao beneficiário, isto 

é, mediante os programas de transferência de renda; e via celebração de convênios com entidades 

de assistência social que prestam serviços socioassistenciais, de modo suplementar ou 

complementar a ação governamental.  

                                                           
100 O MDS tornou o processo de financiamento e expansão explícito, claro, impessoal e transparente. O retrato da 
evolução e fortalecimento do SUAS, desde sua implantação, pode ser visto através do próprio orçamento destinado 
ao MDS, que saltou de R$: 16 bilhões em 2005 para R$: 56,6 bilhões em 2012, destinados a transferência de renda às 
famílias, cofinanciar a gestão estadual, do Distrito Federal e dos municípios, bem como a expansão dos 
equipamentos públicos de assistência social e demais ações do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome (Sposati, 2006). 
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 Sposati (2006), referindo-se às transferências de recursos fundo-a-fundo, destaca que, 

apesar da introdução de significativas mudanças na forma de financiamento da política de 

assistência social, ainda hoje existem ruídos de forte impacto que interferem nessa questão, visto 

que diversos Estados e municípios não incorporam os valores dos cofinanciamentos em seus 

respectivos orçamentos, além de planos municipais e estaduais que, por questões político-

partidárias, dificilmente integram as transferências no cálculo do financiamento local. 

 Convém pontuar que, no âmbito federal, o aporte de recursos também apresenta alguns 

dilemas a serem superados, pois há uma defasagem entre o montante de recursos destinados para 

o financiamento dos benefícios e os valores transferidos para o cofinanciamento dos serviços 

socioassistenciais. Para exemplificar o que está sendo dito, destaca-se que, em 2006, por exemplo, 

somente o orçamento federal destinado ao BPC foi oito vezes maior que o valor transferido para 

o financiamento de serviços socioassistenciais. 

 No que diz respeito à transferência de renda direta ao beneficiário, talvez, um dos maiores 

dilemas a ser superado consiste na concepção de que a transferência de renda direta ao 

beneficiário consiste num fim em si mesmo, isto é, capaz de produzir mudanças significativas na 

qualidade de vida da população. Na verdade, esta compreensão apresenta-se como uma ilusão 

que precisa ser superado, visto que, atualmente, a concepção da pobreza extrapola a noção de que 

ela está relacionada apenas com a renda de uma família, mas sim com o acesso a bens e serviços 

de infraestrutura urbano-social. Desse modo: “Entende-se que é necessário garantir que a 

manutenção do benefício de transferência de renda seja respaldada pela ação contínua e 

sistemática de acompanhamento destas famílias por meio dos serviços socioassistenciais, de 

modo que não agrave a situação de vulnerabilidade” (Brasil, CNAS, 2011b, p. 42). 

 Nessa direção, verifica-se que uma das atuais preocupações expressas nas diretrizes da 

política de assistência refere-se à necessidade de vincular os programas de transferência de renda 

e benefícios – ofertados pelas instâncias federal, estadual e municipal – com a prestação de 

serviços socioassistenciais, uma vez que “a oferta simultânea de renda e de serviços 

socioassistenciais potencializa a capacidade de recuperação, preservação e desenvolvimento da 

função protetiva das famílias” (Brasil, CNAS, 2011b, p. 42). 

 Perante tal necessidade, o próprio MDS lançou o “Protocolo de Gestão Integrada de 

Serviços, Benefícios e Transferência de Renda no âmbito do Sistema Único de Assistência Social” 

– SUAS (Brasil, MDS, 2009b), um documento que, por um lado, afirma que as transferências de 

renda e os benefícios são fundamentais para garantir a sobrevivência e o atendimento das 

necessidades básicas das famílias em situação de vulnerabilidade, ao passo que, do outro lado, os 
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serviços socioassistenciais afiançam as seguranças de convívio, desenvolvimento da autonomia e 

acolhida. 

No que se refere à terceira forma de financiamento do SUAS, via celebração de convênios 

com entidades que prestam serviços socioassistenciais, percebe-se que há um movimento para 

especificar o que se caracteriza ou não como entidade de assistência social. O próprio Conselho 

Nacional de Assistência Social, responsável pelo processo de certificação das entidades 

socioassistenciais, vem aprimorando o debate e buscando definir quais são as entidades 

prestadoras de serviços socioassistenciais, de maneira que, atualmente, as entidades dividem-se 

em três categorias: entidades de atendimento, entidades de assessoramento e entidades de defesa 

e garantia de direitos. 

 Sposati (2006) assinala que, não obstante a todos os investimentos e avanços decorrentes 

da implantação do SUAS, ainda há alguns desafios a serem equacionados, a destacar: a 

regulamentação do processo de integração entre os benefícios e serviços socioassistenciais; a 

elaboração de estratégias para os municípios de pequeno porte que, apesar da demanda por 

proteção social especial, não possuem o equipamento CREAS pelo fato de não comportarem a 

implantação e manutenção do mesmo; além de outros desafios. 

 Na fixação de tais desafios, convém ressaltar que, em parte, o Protocolo de Gestão 

Integrada representa um grande avanço para equalizar o primeiro desafio apontado por Sposati. 

Do ponto de vista preceptivo, o documento possui a finalidade de ordenar e orientar a integração 

entre os serviços, benefícios e programas de transferência de renda que compõe a política de 

assistência social, definindo as competências dos governos municipais, estaduais e federal, além 

de descrever os procedimentos para o acompanhamento familiar dos beneficiários pelos CRAS e 

CREAS. Resta-nos saber como anda a aplicabilidade das diretrizes do documento. Será que o 

exercício dos profissionais está sendo devidamente direcionado, pelos gestores municipais, para a 

integração entre serviços e benefícios? Esta será uma questão a ser debatida posteriormente. 

 Referindo-se ao segundo desafio, a própria autora destaca, como possíveis soluções, a 

importância de expandir a área de abrangência do CREAS para territórios intermunicipais, além 

de exigir a mediação dos governos estaduais para a construção de pactos, protocolos e consórcios 

intermunicipais. No entanto, será que o desafio e a solução apontados pela autora, em 2006, 

encontra-se devidamente equacionado? Quais as estratégias adotadas pelos municípios que não 

possuem CREAS? Os pactos, protocolos e consórcios municipais estão ocorrendo?  

 Retomando o debate sobre o financiamento da política de assistência social, convém 

ressaltar algumas questões que, para alguns, representa avanço e, para outros, significa polêmica. 

Com a implantação do Plano Brasil Sem Miséria, em 2011, por exemplo, o governo se propôs a 
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gastar aproximadamente R$ 2,1 bilhões a mais do que no ano anterior, somente para reajustar o 

Bolsa Família. O orçamento destinado a este programa, em 2011, esteve na ordem de R$ 16,5 

bilhões. Convém relembrar que a criação deste programa, seu constante e crescente aporte de 

recursos recebeu duras críticas no início e, ainda hoje, é alvo de condenações por uma pequena 

parcela da população brasileira. Trata-se de um debate que divide opiniões.  

 De um lado, compondo uma parcela da população que se curva à perspectiva neoliberal – 

de que o Estado deve intervir minimamente nas questões sociais –, encontram-se pessoas e 

discursos radicalmente contra as iniciativas de transferência de renda, sobretudo com relação ao 

Bolsa Família. Na linha do pensamento de que o governo estaria “dando a vara” e não 

“ensinando a pescar”, diversas pessoas e pesquisadores defendem que tais programas não 

estariam distribuindo a renda do país, mas apenas mascarando, temporariamente, a desigualdade 

econômica. No rol de justificativas apresentadas dentro desta perspectiva, há afirmativas de que: 

o Programa Bolsa Família consiste numa bola de neve, pois seu tamanho aumenta a cada dia, a 

velocidade com que ele avança é cada vez maior e suas consequências serão catastróficas num 

futuro próximo em que “a bola/bolsa estourar”; o Programa Bolsa Família não distribui a renda, 

distribui apenas dinheiro, remunera a improdutividade e estimula as mulheres a ter mais filhos 

para se conseguir valores maiores; o Programa Bolsa Família nada mais faz do que enganar a 

população, promover um parasitismo e não estimular a população ao trabalho. A sobrevivência e 

mesmo a forte presença dessas concepções, em alguns casos, mantêm vigentes, em muitos 

aspectos, pensamentos do tipo: quem vai querer pegar no pesado enquanto temos alguém 

oferecendo uma “boca-livre”? 

Convém ressaltar que um dos eixos estruturantes do Plano Brasil Sem Miséria, consiste, 

justamente, no aumento da transferência de renda – cuja pretensão é incluir mais 800 mil famílias 

e 1,3 milhões de crianças no Programa Bolsa Família –, através da localização e inclusão daqueles 

que têm o direito ao benefício, mas, por diversos motivos, não estão cadastrados no Programa. 

Com tais expectativas e investimentos no Programa, inúmeros questionamentos e desconfianças, 

por parte de alguns, emergem: estaria o Programa estimulando a preguiça, a ociosidade e a 

reprodução? 

Por outro lado, diversos autores, institutos e pesquisas defendem a importância do 

Programa no contexto nacional, regional e municipal. Para os que se incluem nesta perspectiva, 

as justificativas são apresentadas através de dados, índices e pesquisas científicas que 

fundamentam a defesa de que os programas sociais representam uma importante medida para 

diminuir a pobreza e reduzir a desigualdade social do país.  
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Sobre as especulações de que o Bolsa Família estaria estimulando a reprodução dos 

brasileiros, há o rebatimento de que, no Brasil, a cada década, a taxa de fecundidade vem sendo 

reduzida. Os dados do IBGE, por exemplo, demonstram que a taxa de fecundidade total era de 

6,3 filhos por mulher em 1960, caindo para 5,8 filhos na década de 1970, 4,4 filhos na década de 

1980, 2,8 filhos na década de 1990, 2,4 filhos na década de 2000 e 1,9 filhos em 2010. Em outros 

termos, os dados apresentados pelo IBGE, inegavelmente, desmontam as acusações de que o 

Programa estaria estimulando a procriação. Os mesmos dados também revelam que a taxa de 

fecundidade caiu em todas as unidades da federação, inclusive nas regiões Norte e Nordeste, ou 

seja, as que concentram o maior volume de beneficiários do Programa. Não obstante, diversos 

estudos acadêmicos concluem que, na prática, o Programa Bolsa Família não tem provocado um 

efeito pró-natalista como muitos sugerem (Simões e Soares, 2011; Signori e Queiroz, 2011; Alves 

e Cavenaghi, 2011). 

 Na mesma esteira de pensamento, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) 

divulgou, através da Carta de Conjuntura101, por diversas vezes, que o Brasil está mais preparado 

– em relação a outros países do mundo – para enfrentar a crise econômica mundial devido aos 

programas sociais que ajudam uma parcela da população a sobreviver. Na carta de conjuntura de 

março de 2010, por exemplo, o fator número um apontado como elemento que influenciou 

positivamente a trajetória do Produto Interno Bruto (PIB), ao longo de 2009, consiste na “[...] 

sustentação do poder de compra da parcela de consumidores de baixa renda, em função do 

aumento do salário mínimo e da manutenção dos programas de transferência de renda, como o 

Bolsa Família e o Seguro Desemprego” (Brasil, IPEA, 2010, p. 06).  

De modo geral, o IPEA comumente ressalta a importância de tais programas como 

iniciativas fundamentais para a recuperação da economia, pois, além de representar medidas que 

colocam mais recursos nas mãos da população, transformando-a em consumidores, tais 

programas vêm ajudando a retirar da pobreza e extrema pobreza uma significativa parcela da 

população, denotando que a demanda do mercado interno estaria sendo ampliada e incrementada 

com a injeção de recursos que afetam diretamente as economias locais.  

 Com a consolidação de alguns programas de transferência de renda direta ao cidadão, 

como o Programa Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada, além da implantação de 

outros benefícios, como o Brasil Carinhoso (pago a famílias que já recebem o Bolsa Família e 

                                                           
101 A Carta de Conjuntura é uma publicação trimestral de responsabilidade do Grupo de Análise e Previsões do 
Ipea, a qual representa uma importante referência para análises do cenário econômico brasileiro. O objetivo do 
documento é acompanhar a conjuntura econômica brasileira por meio de seus principais indicadores. O boletim 
apresenta dados e estimativas sobre o nível de atividade (demanda, oferta, produção industrial e comércio), emprego, 
inflação, setor externo (balança comercial, balanço de pagamentos), crédito e mercado financeiro (política monetária 
e taxas de juros, mercados de capitais e de crédito) e finanças públicas. 
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possuem crianças de 0 a 6 anos em situação de extrema pobreza), o governo federal vêm 

divulgando e comemorando uma estatística apresentada de maneira extravagante: a retirada de 

16,4 milhões de famílias da situação de miséria, apenas em 2012.  

 São números que realmente impressionam à primeira vista, entretanto, será que realmente 

temos motivos para nos orgulhar e comemorar? A desigualdade social no Brasil está mesmo 

diminuindo? Os brasileiros estão saindo da situação de miséria? Eu diria que, no mínimo, esta 

realidade deve ser explorada com mais finura e senso crítico. 

 Para realizarmos qualquer tipo de avaliação, devemos compreender, inicialmente, de que 

modo o governo federal aponta para tais resultados. Segundo os critérios do governo, atualmente 

a linha entre a miséria e a pobreza é de R$ 70,00 por pessoa. Em outros termos, considera-se 

extremamente pobre ou miserável uma pessoa que “sobrevive” com até R$ 70,00 mensais. Acima 

deste valor mensal, considera-se que a pessoa seja apenas pobre. 

 Cumpre registrar que o governo não atualiza a linha de indigência desde 2009, ou seja, o 

valor de R$ 70,00 X pessoa X mês permanece intocável há mais de quatro anos, período em que 

absolutamente tudo sofreu reajustes: alimentos, vestuários, combustível, moradia etc. e, inclusive, 

o Bolsa Família. Lena Lavinas, economista da UFRJ, aponta que, seguindo as taxas de juros e 

reajustes anuais, de janeiro de 2009 a dezembro de 2012, a linha de indigência deveria estar 

fixada, no mínimo, em R$ 87,17 (o que certamente aumentaria o contingente pessoas 

consideradas miseráveis). 

 Outra realidade que merece ser pontuada diz respeito ao que consideramos miséria e 

pobreza? Apenas a renda do sujeito? Ou suas condições de moradia, saúde, educação, acesso aos 

serviços públicos, saneamento básico e demais fatores também são determinantes para se avaliar 

a realidade social do sujeito e sua família? Afinal, que tipo de pobreza e miséria está em debate? 

Segundo o IBGE, apenas 7% da população brasileira pode ser considerada vulnerável 

exclusivamente pelo critério de renda, porém, se incluir outros déficits para além da renda, como 

água tratada, saneamento adequado e outros quesitos, este número saltaria para 58,4% dos 

brasileiros. 

 Toda esta conjuntura apontada nos leva a algumas observações: é inegável que o governo 

federal está investindo mais nas políticas e programas sociais, um fato verdadeiramente inédito na 

história do país. Entretanto, percebe-se que há um grande jogo cercado por estratégias, 

manipulações, além de interesses políticos e partidários, inclusive. Neste ínterim, a categoria 

profissional, de modo geral, deve estar atenta a todos esses movimentos ao seu redor, afinal, 

inserido no cerne de toda esta discussão, o psicólogo, em seu exercício profissional no CRAS, 

depara-se com grande parte das situações apontadas anteriormente. 
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 Dentre todos os aspectos observados, denota-se que o SUAS realmente não consiste num 

programa de governo, pois, atualmente, ele se tornou uma política de Estado, inscrevendo-se 

como uma das formas de proteção social de caráter não contributivo. Entretanto, percebe-se que 

apesar de sua constituição enquanto política pública, diferentes expectativas, propostas e 

programas de governo são atribuídos a ele: como o Plano Brasil Sem Miséria, o programa Brasil 

Carinhoso e a proposta da presidenta Dilma Rousseff de erradicar a miséria até o início de 2014. 

 Retomando os princípios organizativos e operacionais da política de assistência social, 

bem como as observações e considerações envolvidas neste debate, convém destacar os eixos 

estruturantes do SUAS, a saber: a matricialidade sócio-familiar, recuperando a ideia de grupo 

familiar e não mais de indivíduo isolado; a descentralização político-administrativa, com comando 

único em cada esfera de governo; o debate sobre o financiamento da política, com 

responsabilidades orçamentárias pelas três esferas de governo; a necessidade da informação, 

monitoramento e avaliação, através de diagnósticos e transparência dos dados que devem 

oferecer subsídios para o desenvolvimento da política; a política de recursos humanos, rompendo 

com a forma tradicional de atendimento da área através de serviços de qualidade e profissionais 

capacitados para oferecê-la.  

Na configuração de tais eixos, vale assinalar que os mesmos estão presentes em todos os 

níveis de complexidade, tanto na proteção social básica como na proteção social especial de 

média e alta complexidade.  

 

3.2  Equipes de referência: tecnologias basais 

 

Sposati (2006) afirma que, em ambas as modalidades de proteção, os recursos humanos102 

representam a matéria-prima e o principal instrumento de trabalho para que o sistema funcione. 

Visto que a assistência social não opera por tecnologias substitutivas, o trabalho social torna-se 

imprescindível para materialização das diretrizes. Assim, e de acordo com a Norma Operacional 

Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência Social (NOB-RH/SUAS), o 

trabalho deve ser desenvolvido através das equipes de referência, as quais devem ser: 

 

[...] constituídas por servidores efetivos responsáveis pela organização e 
oferta de serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social 
básica e especial, levando-se em consideração o número de famílias e 
indivíduos referenciados, o tipo de atendimento e as aquisições que 
devem ser garantidas aos usuários (Brasil, 2011b, p. 12). 

                                                           
102 O Informativo Suas n° 50 revelou que a política de assistência social conta com um total de 232 mil 
trabalhadores, isto é, um número que representa aproximadamente 70% a mais em relação aos que trabalhavam no 
setor em 2005, ano em que o SUAS nasceu. 
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A fim de regulamentar as equipes de referência – da proteção social básica e especial de 

média e alta complexidade – responsáveis pela realização do trabalho social, o CNAS publicou, 

em 17 de junho de 2011, a Resolução n° 017/2011, com o objetivo de:  

 

[...] ratificar a equipe de referência definida pela Norma Operacional 
Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência Social – 
NOB-RH/SUAS e reconhecer as categorias profissionais de nível 
superior para atenderas especificidades dos serviços socioassistenciais e 
das funções essenciais de gestão do Sistema Único de Assistência Social 
– SUAS (Brasil, CNAS, 2011b, p. 01). 

 

Com a publicação da resolução 017/11 do CNAS103, a inserção da Psicologia na política 

de assistência social passou a ser obrigatória – e não mais preferencial como era antes – em todos 

os níveis de proteção social. Apesar da obrigatoriedade de algumas categorias profissionais, 

sobretudo a Psicologia e o Serviço Social, a resolução também reconhece outras profissões de 

nível superior que poderão integrar as equipes de referência, a saber: Antropologia, Economia 

doméstica, Pedagogia, Sociologia, Musicoterapia e Terapia ocupacional.  

Em atendimento às requisições específicas dos serviços socioassistenciais, tais categorias 

profissionais poderão compor as equipes de referência do SUAS com o objetivo de atender as 

especificidades e particularidades locais e regionais, do território e das necessidades dos usuários, 

com a finalidade de aprimorar e qualificar os serviços socioassistenciais. O documento também 

elenca os profissionais que, preferencialmente, poderão compor a gestão do SUAS, sendo eles: 

assistente social, psicólogo, advogado, administrador, antropólogo, contador, economista, 

pedagogo, sociólogo e terapeuta ocupacional.  

Cruz e Guareschi (2009) destacam que o trabalho profissional entre as diferentes 

profissões constitui-se num requisito fundamental para a garantia dos direitos dos usuários. No 

campo da definição de estratégias e formulação dos serviços, “[...] o Suas vai impor com clareza a 

necessidade de estudos, pesquisas, referenciais teóricos que retiram a improvisação e o bom-

senso como forma de estruturar o atendimento” (p. 51). 

 Após percorrer grande parte das transformações em movimento, podemos concluir que a 

política de assistência social está passando por uma transição marcada por interesses, 

subjetividades, relações e atribuições que exigem um grande esforço interpretativo por parte de 

todos os profissionais – técnicos e gestores – que compõe este sistema. É interessante assinalar 

                                                           
103 O parágrafo único da resolução apresenta o seguinte texto: Compõe obrigatoriamente as equipes de referência: I 
– da Proteção Social Básica: Assistente Social; Psicólogo; II – da Proteção Social Especial de Média Complexidade: 
Assistente Social; Psicólogo; Advogado; III – da Proteção Social Especial de Alta Complexidade: Assistente Social; 
Psicólogo (Brasil, CNAS, 2011b, p. 01). 
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que tais compreensões não podem ser apreendidas numa perspectiva distante de uma leitura 

global sobre as transformações da sociedade, sobretudo pelo movimento econômico e político. 

 Partindo dessa premissa, um dos grandes desafios dos trabalhadores, de modo geral, 

consiste em transformar a demanda dos usuários em programas e serviços condizentes com as 

diretrizes da política de assistência social, atendendo os usuários através de processos igualitários, 

contínuos e de qualidade. Considerando que o SUAS imprimiu novos rumos, diretrizes e 

modelos de intervenção junto à população brasileira em situação de vulnerabilidade, saindo de 

uma concepção em que o usuário sempre foi tratado como o principal responsável por sua 

situação e adentrando numa perspectiva em que o Estado vem, gradativamente, assumindo 

maiores responsabilidades no que se refere ao provimento de proteções e atenções, nada mais 

proeminente do que todos os envolvidos acompanharem tais mudanças de conceitos sobre a 

promoção e o fazer da assistência social. Entretanto, será que esta e outras perspectivas estão 

sendo assimiladas por todos? De que modo os gestores, os técnicos, os conselheiros e a 

sociedade civil estão incorporando tais concepções? 

 Raichelis (2010) alerta que o movimento de implantação do SUAS, caracterizado por uma 

grande velocidade e complexidade, irá impor diversos desafios aos profissionais envolvidos, uma 

vez que a própria implementação das políticas públicas e sociais carregam um jogo complexo de 

conflitos e tensões que precisam ser acompanhadas e desvendadas criticamente. A autora explica 

que as respostas do Estado à questão social se inserem num modelo caracterizado pela 

fragmentação e setorização das necessidades sociais, recortando-as em problemas sociais distintos 

ou “particulares” como a fome, o desemprego, a violência, o analfabetismo, a doença e outros. 

Segundo a autora, este “recorte” dos problemas sociais dificulta a explicitação de sua raiz comum 

numa perspectiva de totalidade, “[...] provocando a atomização das demandas e a competição 

entre os segmentos demandantes do acesso a parcelas do fundo público” (p. 755). 

 Cruz e Guareschi (2009), aos discorrerem sobre o trabalho social desenvolvido pelas 

equipes de referência da proteção social básica e especial de média e alta complexidade, 

questionam: como trabalhar com os programas de orientação e apoio sociofamiliar de forma a 

promover a autonomia, os direitos das famílias, sem que a ação dos trabalhadores sociais se 

transforme em mais um veículo de controle? Seriam esses programas os novos aparelhos da 

“polícia das famílias”?  

 Sobre o trabalho social desenvolvido junto às famílias, aos grupos e indivíduos, não 

podemos desconsiderar que, inclusive, um dos maiores desafios que está posto a todos os 

profissionais consiste na mudança de olhar para o sujeito que requisita os serviços e benefícios da 

política de assistência social. É preciso superar a equivocada compreensão de que a pobreza 
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consiste num atributo individual do sujeito que não se empenha para superá-la, isto é, a noção de 

que o sujeito se encontra em tal condição porque não se esforça o suficiente para sair dela. Tal 

afirmativa se traduz por pensamentos de que “a família prefere receber o Bolsa Família a 

procurar um emprego”, afinal, “só não trabalha quem não quer”, ou então, de que “as mulheres 

estão engravidando cada vez mais para aumentar o valor do Bolsa Família”, além de outras pré-

concepções e pré-conceitos inadmissíveis para um psicólogo ou qualquer outro profissional que 

trabalha nos equipamentos de referência do Sistema Único de Assistência Social. 

 

3.3 A Psicologia no SUAS: notas introdutórias 

 

 Cruz & Guareschi (2009) afirmam que, dada a inserção dos psicólogos no SUAS, a 

Psicologia passa por um processo de ressignificação do seu exercício em relação ao tema da 

vulnerabilidade social, sendo necessário enfrentar o processo de desconstrução de alguns 

conceitos estáveis e significação cristalizadas. Nesta direção, “[...] a desconstrução é tomada aqui não 

como uma destruição desses conceitos e significações, mas como uma retomada circular que 

permita a emergência do novo, do acontecimento [...]” (p. 66). 

 Afonso (2009) destaca que esse processo de reconstrução das práticas psicológicas no 

campo social é fruto do “fantasma da psicologização da questão social”, como ela mesma se 

refere. A autora afirma que o histórico paradigma assistencialista, individualista, moralizante e de 

culpabilização da questão social, alavancado por parte dos psicólogos e demais profissionais que, 

por vezes, promoviam a manutenção da ideologia dominante, reacende o medo de despertar o 

fantasma da psicologização das mazelas sociais e do indivíduo, fazendo “[...] com que a 

incorporação da Psicologia ao sistema passe a ser, a um só tempo, temida e desejada” (p. 05). 

 Segundo Afonso (2009), a parceria da assistência social com os psicólogos demanda o 

reconhecimento e a visão de que o trabalho social foi ampliado para abarcar questões subjetivas e 

intersubjetivas que impactam no cotidiano dos sujeitos que solicitam auxílio a esta política. A 

autora menciona a entrada de um “sujeito social” em cena, e não apenas um “usuário” passivo 

dos serviços. 

 Cruz e Guareschi (2009) ressaltam que a entrada desse sujeito social na política de 

assistência social representa outro desafio a ser enfrentado pelo psicólogo que compõe as equipes 

de referência do SUAS: a transparência e informação. Isto porque, muitas vezes, a população 

desconhece seus direitos, não são informadas a respeito dos programas da rede socioassistencial 

disponíveis no município e, mesmo nas ocasiões em que acionam os equipamentos, adotam uma 

postura de descrédito quanto à efetividade dos serviços, programas e projetos. 



122 

 

 Ao pensar no público que costuma solicitar os serviços do psicólogo no contexto do 

SUAS, usualmente, os profissionais deparam-se com as seguintes situações: conflitos familiares e 

brigas de pais e filhos; “devolução dos filhos” à mãe, ou aos pais biológicos; crianças que não 

possuem as figuras de maternagem ou paternagem; presença de alcoolismo e drogas nas famílias; 

desemprego e emprego informal; além de inúmeras outras situações. Na presença de tais 

situações, a inserção do psicólogo no SUAS possibilita, aos sujeitos, a construção de outros 

sentidos e narrativas para suas situações traumáticas.  

Assim: 

 

Cabe ressaltar a angústia emergente do trabalho junto à população 
desempregada na qual o contato com a situação perversa de manter 
aceso o desejo de emprego em uma realidade em que não há e não 
haverá a inclusão de todos anuncia a necessidade da desacomodação da 
ciência e o enfrentamento das descontinuidades. A escuta surda da 
agonia de ideais modernos na qual é vívida a falta de recursos 
metodológicos e técnicos da Psicologia que sejam pertinentes a essa 
realidade vem fortalecer o compromisso ético/político/científico de 
ressignificar o fazer da Psicologia em relação aos “sujeitos vulneráveis” e 
a necessidade de políticas públicas que enfrentem os seus efeitos não 
desejáveis (Cruz e Guareschi, 2009, p. 66).  

 

 O destaque anterior aponta algumas situações que realmente devem ser observadas e 

refletidas. Uma delas refere-se ao fato de, muitas vezes, o psicólogo estar lidando com demandas 

que extrapolam seu universo e arcabouço de possibilidades, isto é, ele pode se deparar com 

famílias, grupos e indivíduos que carregam tantas vulnerabilidades e tamanhas descontinuidades 

que a falta de recursos técnicos e metodológicos acaba gerando uma angústia por não saber o que 

fazer e como lidar com tais ocasiões. 

 Por um lado, não podemos desconsiderar que diversas orientações e objetivos, por vezes 

quiméricos, são atribuídos ao exercício profissional do psicólogo no contexto do SUAS. É 

comum depararmo-nos com diretrizes recomendando que o psicólogo fortaleça os usuários 

como sujeitos de direitos sociais, contribua para o fortalecimento das políticas públicas e sociais 

de modo geral, execute ações para desenvolver a autonomia e cidadania dos sujeitos, além de 

outras atribuições comumente associadas à intervenção dos profissionais da Psicologia. 

 

Como trabalhador da área da assistência social, o psicólogo deverá atuar 
criando condições sociais para o exercício da cidadania (oferta de 
serviços, construção de rede, respeito aos princípios dos direitos 
humanos e direitos de cidadania, participação social, protagonismo, entre 
outros) e, ao mesmo tempo, apoiando e promovendo as condições 
subjetivas para o seu exercício (circular informação, fortalecer 
participação e protagonismo, desenvolver potencialidades no contexto 
social, facilitar os consensos, eleição de objetivos e princípios para a ação 
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individual e coletiva, comunicação, mediação de conflitos, processos 
decisórios, cooperativos e pró-ativos, entre outros, junto aos indivíduos e 
grupos, incluindo a família) (Afonso, 2009, p. 18). 

 

 O próprio Conselho Federal de Psicologia, ao discorrer sobre a inserção da Psicologia no 

SUAS, afirma que o psicólogo deverá integrar as equipes de referência em igualdade de condições 

e com liberdade de ação, “[...] num papel de contribuição nesse processo de construção de uma 

nova ótica da promoção, que abandona o assistencialismo, as benesses, que não está centrada na 

caridade e nem favor, rompendo com o paradigma da tutela, das ações dispersas e pontuais” 

(Crepop, 2007, p. 27).  

 Diante dessa e de outras compreensões, parece-nos, entretanto, que confrontar as 

orientações, recomendações, normatizações e diretrizes com a realidade dos profissionais que 

vivenciam o leque de situações apresentadas pelo SUAS é algo inevitável. Contudo, perante a 

impossibilidade de promovermos um debate sobre a inserção da Psicologia na proteção social 

básica (PSB) e proteção social especial (PSE), limitaremos a discussão apenas ao exercício 

profissional do psicólogo no CRAS – considerado a porta de entrada do sujeito na política de 

assistência social e no Plano Brasil Sem Miséria, tão logo, o caminho pelo qual este estudo 

continuará. 
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Ir se despedindo do absoluto... É disso que se trata. Processo que 

envolve abrir mão da crença em determinadas ideias que dão 

sustentação a várias outras: identidade, sujeito, interioridade, 

saúde, bem-estar, essência. Despedir-se é reconhecer essas amarras 

e resistir aos a prioris que nos impõem uma lógica única de ir 

sendo e fazendo psicologia. Esse movimento é uma postura desde a 

qual se exerce o próprio pensamento, colocando-o a serviço da 

potência criadora e transformadora da vida, porque despedir-se do 

absoluto, da simplificação, das formas únicas, nos joga no regime 

da abundância, da exuberância e da pluralidade. Mas, suportar o 

estranhamento causado pela perda de contornos, territórios, 

identidade, quando novas combinações de forças se articulam e nos 

tiram do plano conhecido é difícil. Viver a vida sem o filtro da 

forma, da ordem, do conhecimento, sem a ilusão de duração e 

permanência parece insuportável e é contra essa mutabilidade que 

produzimos ficções como verdades, crença em determinados saberes, 

valores, o chão-firme contra a instabilidade. Magda 

Dimenstein em “A produção da diversidade: 

compromissos éticos e políticos em Psicologia”. 
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CAPÍTULO IV 

 

O EXERCÍCIO PROFISSIONAL DO PSICÓLOGO NO CRAS: 

PERSPECTIVAS E DESAFIOS 

 

 

Discorrer sobre o exercício profissional do psicólogo no CRAS requer, de antemão, o 

reconhecimento de que a política de assistência social, como um todo, possui enormes e 

inúmeros desafios a nível local, municipal, regional, estadual e federal. No que tange aos níveis de 

complexidade, por sua vez, os desafios também são distintos e inúmeros, pois, conforme visto 

anteriormente, as modalidades de proteção social determinam diferentes requisições aos 

profissionais.  

 Paiva (2006), referindo-se ao CRAS, afirma que um dos grandes desafios consiste em 

como organizar este equipamento de modo que ele seja a porta de entrada da política de 

assistência social e, ao mesmo tempo, contribua para a superação de uma perspectiva 

fragmentada e sustentada em requerimentos privados. A autora assinala que, por mais que as 

solicitações pessoais sejam legítimas e relevantes, a resposta dos profissionais devem se inscrever 

no âmbito dos direitos socialmente coletivizados. Para tal, é fundamental a organização e 

estruturação dos serviços e programas de maneira que os mesmos não reproduzam a lógica de 

criar ações para suprir carências pontuais ou então atender as deficiências de outras políticas.  

 Diante dessa perspectiva, o CRAS possui, juntamente com as demais políticas sociais e 

públicas, o compartilhado e complexo objetivo de promover o desenvolvimento local, a 

potencialização do território e dos usuários, primando pelas potencialidades do sujeito e do 

território, o que não significa que os profissionais que compõem a equipe de referência da 

proteção social básica (PSB) devem desconsiderar outros aspectos igualmente relevantes, como as 

vulnerabilidades já instaladas, por exemplo. 

 Considerando que o CRAS representa o principal equipamento responsável pela oferta de 

serviços da PSB às famílias, grupos e indivíduos em situação de vulnerabilidade social, ele deverá 

responsabilizar-se por ações que envolvem serviços104, benefícios105, programas e projetos106. 

Nesse contexto, “o psicólogo pode participar de todas essas ações, articulando a sua atuação a 

                                                           
104 Serviços: socioeducativos, geracionais, intergeracionais e com famílias; sócio-comunitários; reabilitação na 
comunidade; outros.  
105 Benefícios: de transferência de renda, como o Bolsa Família, o Benefício de Prestação Continuada (BPC); 
benefícios eventuais, como cesta básica, auxílio funeral e natalidade, além de outros. 
106 Programas e projetos: de capacitação e promoção; de inserção produtiva; de enfrentamento à pobreza; de 
economia solidária; de geração de emprego e renda.  
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um plano de trabalho elaborado em conjunto com a equipe interdisciplinar” (Crepop, 2007, p. 

22). 

 Cruz e Guareschi (2009) destacam que, no âmbito da intervenção individual, uma das 

possibilidades de trabalho do psicólogo no CRAS se faz através da construção de uma escuta 

clínica, a qual deve considerar relevante a especificidade das vulnerabilidades das pessoas e 

situações, “[...] interrogando os efeitos subjetivos e intersubjetivos desses desamparos” (p. 155). 

Assim, cada situação exige, do psicólogo, um esforço para sustentar o momento de escuta que 

remete aos desdobramentos e particularidades dos sintomas psíquicos que estão em jogo para 

cada um – profissional e usuário. Já no âmbito da intervenção coletiva, os autores sugerem que o 

psicólogo do CRAS deve: desenvolver grupos operativos no sentido de organização comunitária; 

instrumentalizar as pessoas que vivem em tais comunidades a ocuparem seu espaço político na 

sociedade; preparar os moradores das comunidades para a representação em fóruns 

participativos; prestar assessoria técnica aos grupos populares para a elaboração de propostas, 

apropriação da legislação, normas e diretrizes das políticas; instigar a população a exigir e 

defender seus direitos, desmistificando a noção de troca de favores; além de outras sugestões.  

 Campos (2010), na mesma direção da perspectiva anterior, destaca que a atuação do 

psicólogo em comunidades deverá estimular os grupos a se tornarem conscientes e aptos a 

exercerem melhor autocontrole das situações de vida, através de atividades cooperadas e 

organizadas. Para tanto, o psicólogo deverá abordar e elucidar as relações de poder constituídas 

no cotidiano dos moradores, bem como promover o resgate da subjetividade que implica na 

compreensão das representações do mundo, da comunidade, das emoções e afetos que incidem 

sobre as individualidades. A autora afirma que o psicólogo comunitário deverá trabalhar, 

fundamentalmente, com a linguagem, as representações grupais, as emoções e os afetos próprios 

da subjetividade, de modo a intervir na consciência e identidade dos indivíduos, para que os 

mesmos vivam, de forma mais positiva, em suas comunidades. 

 O Conselho Federal de Psicologia, através do CREPOP (2007), aponta que o psicólogo 

do CRAS deverá atuar: em consonância com as diretrizes e objetivos da PNAS e da PSB; de 

modo integrado à perspectiva interdisciplinar, em especial nas interfaces da Psicologia com o 

Serviço Social; de forma integrada com o contexto local, com a realidade municipal e territorial; 

baseado na leitura e inserção no tecido comunitário, para melhor compreendê-lo e intervir junto 

aos seus moradores; para identificar e potencializar os recursos psicossociais, tanto individuais 

como coletivos, realizando intervenções nos âmbitos individual, familiar, grupal e comunitário; a 

partir do diálogo entre o saber popular e o saber científico; para favorecer processos e espaços de 

participação social, mobilização social e organização comunitária; mantendo-se em permanente 
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processo de formação profissional; com prioridade de atendimento aos casos e situações de 

maior vulnerabilidade e risco psicossocial; para além dos settings convencionais, em espaços 

adequados e viáveis ao desenvolvimento das ações. 

 Diante de tantas orientações, percebe-se que as expectativas depositadas no psicólogo do 

CRAS são muitas, complexas e desafiadoras. De modo genérico, as orientações apontam: para o 

trabalho interdisciplinar, sobretudo com o profissional do Serviço Social; para um trabalho 

individual e coletivo, realizados junto a indivíduos, grupos e famílias; para ações que incentivem a 

perspectiva de autonomia, emancipação, fortalecimento, participação, mobilização e organização 

dos sujeitos em seus respectivos contextos comunitários; para a prevenção, promoção e proteção 

das famílias; para a atuação integrada em rede; para o desenho de uma nova postura ou 

identidade profissional; além de outras inúmeras orientações-sugestões ao psicólogo que trabalho 

no CRAS. 

 Não obstante as orientações anteriormente citadas, inúmeras perguntas relacionam-se ao 

exercício profissional do psicólogo do CRAS: quem é o psicólogo que trabalha neste 

equipamento público? Que tipo de relação ele estabelece com o profissional do Serviço Social? 

Quais são suas condições de trabalho? Quem são os sujeitos que solicitam o atendimento e 

acompanhamento no CRAS? Quais as formas de atendê-los? Qual é o papel dos usuários nesta 

política? A quem os psicólogos podem recorrer e contar como parceiros? Qual é a relação 

estabelecida com a gestão local e a rede de serviços socioassistenciais e intersetorial?  

Ainda que tais perguntas não sejam o principal objeto deste estudo (que pretende estudar 

a inserção da Psicologia no SUAS e as perspectivas para o exercício profissional do psicólogo no 

CRAS), as mesmas serão respondidas, em partes, por estarem relacionadas as duas questões 

destacadas anteriormente.  

 

4.1 Trilhas metodológicas: o roteiro do percurso 

 

 As condições objetivas para efetivação da perspectiva em proposição, bem como o 

esforço para realizar tais ponderações sobre o exercício profissional do psicólogo que trabalha no 

CRAS fundamentar-se-á, sobretudo, através: dos documentos de referência do CREPOP; das 

portarias, protocolos e resoluções do MDS; da produção bibliográfica e científica sobre o 

assunto; e, principalmente, do relato dos próprios psicólogos que trabalham em diferentes CRAS 

do estado de Minas Gerais.  

O processo de investigação da realidade constituiu-se a partir de métodos lógicos, ou seja, 

processos de formação de inferências que visaram compreender parte do exercício profissional 
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dos próprios psicólogos que trabalham nos CRAS. Para tal, este estudo contou com a 

possibilidade de utilizar as unidades de análise da pesquisa do CREPOP-MG, intitulada “A 

atuação de psicólogos nos CRAS”, que acabou resultando na publicação do livro “A Psicologia e 

o Trabalho no CRAS”107 (CRP-MG, 2011).  

Realizada em parceria com a UFSJ, através do “Núcleo de Estudo, Pesquisa e Intervenção 

em Saúde”108 (NEPIS), mediante Termo de Cooperação Técnico-Científico, basicamente, a 

cooperação consistiu na participação em praticamente todas as etapas109 da pesquisa junto à 

equipe de referência do CREPOP-MG. Dada minha participação na pesquisa, mediante algumas 

condições pré-estabelecidas no Termo de Cooperação Técnico-Científica, este estudo recebeu a 

autorização do CREPOP-MG para utilizar o conteúdo dos grupos focais (GF), isto é, as 

gravações de áudio dos encontros e suas respectivas transcrições para o desenvolvimento desta 

dissertação, o que, certamente, aprimorou nossa proposta inicial e abrilhantou por demais a 

qualidade e a quantidade dos debates que estão por vir.  

Sobre o percurso metodológico da pesquisa do CREPOP-MG, inicialmente a equipe de 

profissionais realizou uma revisão da literatura sob duas perspectivas: o marco normativo da 

proteção social básica do SUAS e a literatura científica que debate a presença dos saberes e 

práticas psicológicas no CRAS.  

 Ao término da revisão de literatura, passou-se para a pesquisa de campo. Nesta etapa, o 

primeiro procedimento consistiu no mapeamento de psicólogos que estavam atuando nos CRAS 

de Minas Gerais. Para tal, a equipe do CREPOP-MG recorreu à “Secretaria Nacional de 

Assistência Social” (SNAS), à “Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social” de Minas Gerais 

(SEDESE), ao sistema CadSUAS110 e uma lista que o próprio MDS forneceu ao CREPOP em 

                                                           
107 Autores: Mônica Soares da Fonseca Beato; Leiliana Aparecida de Sousa; Bruno Ricardo Bérgamo Florentino; 
Walter Melo Junior; Kamilla Mota Neiva; Vivian Franchi Toffaneli. 
108 O Núcleo de Estudo, Pesquisa e Intervenção em Saúde (NEPIS) atua, desde 2007, no Centro de Atenção 
Psicossocial (CAPS) de São João Del Rei, utilizando oficinas de teatro, literatura, artes plásticas e música, com o 
objetivo de ampliar a noção de saúde dos integrantes da instituição. Em 2008, foi estabelecida uma parceria com o 
Conselho Municipal de Saúde (CMS) de São João Del Rei, que culminou, em 2010, numa capacitação que contou 
com a participação de professores da FIOCRUZ, da PUC-MG e da ESP-MG, além de conselheiros de diversas 
cidades da região. Em 2010, foi efetuada parceria com o Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA). Em relação 
às pesquisas, contamos com duas linhas: A Relação da Arte com o Campo da Saúde Mental; e Promoção da Saúde: 
entre os estilos de vida e as ações intersetoriais. Desde 2007, o NEPIS organiza o Seminário Saúde e Educação, que 
teve as seguintes versões: De Médico, de Louco e de Todo Mundo um Pouco (2007); Quando Acabar o Maluco Sou 
Eu (2008); Que País É Este? (2009); Psicologia, Escola e Universidade (2010). Através de parceria com o Espaço 
Artaud, o NEPIS iniciou em 2009 a publicação das palestras dos seminários com o livro Quando Acabar o Maluco 
Sou Eu. 
109 Cabe mencionar que o meu ingresso como colaborador da pesquisa ocorreu no momento de realizar as 
transcrições dos GF. No momento em que a parceria entre o CRP-MG e a UFSJ foi estabelecida, quase todos os GF 
já haviam sido realizados. Deste modo, minha participação consistiu na realização de parte das transcrições, análises 
parciais de alguns GF, discussões com a equipe do CREPOP-MG, elaboração de relatórios parciais e elaboração do 
relatório final encaminhado à coordenação nacional do CREPOP e ao Conselho Federal de Psicologia. 
110 Sistema de Cadastro do Sistema Único de Assistência Social. 
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2008. Assim, ao cruzar os dados obtidos a partir das referidas fontes, chegou-se a uma planilha 

que constava o número de 881 CRAS no estado de Minas Gerais. 

 Com o mapeamento dos CRAS de Minas Gerais em mãos, a equipe do CREPOP-MG 

entrou em contato com diferentes psicólogos que trabalhavam em municípios de todos os portes. 

A metodologia adotada para o contato com os profissionais se fez através de ofícios e 

telefonemas, os quais, além de realizar uma breve exposição sobre a pesquisa, também 

convidavam aqueles que tivessem interesse. Na ocasião, foram mapeados 337 psicólogos, o que 

não correspondia ao número exato de psicólogos que trabalhavam nos CRAS de Minas Gerais, 

uma vez que grande parte dos CRAS não respondeu aos ofícios encaminhados. 

A intenção inicial era realizar apenas um grupo em cada região do estado, mas o grande 

número de interessados em participar levou os pesquisadores a modificar a proposta inicial e 

ampliar a extensão da pesquisa. Assim, foram realizados nove grupos focais, sendo dois em Belo 

Horizonte111, dois em Governador Valadares112 e um nas demais cidades: Juiz de Fora113, Montes 

Claros114, Uberaba115, Pouso Alegre116 e Uberlândia117. De maneira aleatória, foram escolhidos 94 

participantes, sendo que o principal critério para participar da pesquisa consistia em estar 

trabalhando no CRAS, no mínimo, há seis meses. Desse modo, não poderiam participar da 

                                                           
111 O GF1, realizado em 07 de junho de 2010, no escritório central do CRP/MG, teve a duração de 1h27min e 
contou com a participação de 13 psicólogos(as) que atuam em municípios da região central de Minas Gerais que 
possuem CREAS.  
O GF2, realizado em 21 de junho de 2010, também realizado no escritório central do CRP/MG, teve a duração de 3 
horas e contou com a participação de 11 psicólogos(as) que atuam em municípios da região central de Minas Gerais 
que não possuem CREAS. 
112 O GF3, realizado em 12 de julho de 2010, no escritório da subsede do CRP/MG em Governador Valadares, 
teve a duração de 2h39min e contou com a participação de 08 psicólogos(as) que atuam em municípios da região 
leste de Minas Gerais que possuem CREAS.  
O GF4, realizado em 13 de julho de 2010, também na subsede do CRP/MG em Governador Valadares, teve a 
duração de 2h17min e contou com a participação de 05 psicólogos que atuam em municípios da região leste de 
Minas Gerais que não possuem CREAS. 
113 O GF6, realizado em 24 de junho de 2010, no escritório da subsede do CRP/MG em Juiz de Fora, teve a 
duração de 2h39min e contou com a participação de 13 psicólogos(as) que atuam em municípios da região sudeste de 
Minas Gerais, os quais possuem ou não CREAS. 
114 O GF5, realizado em 08 de julho de 2010, no escritório da subsede do CRP/MG em Montes Claros, teve a 
duração de 1h50min e contou com a participação de 07 psicólogos(as) que atuam em municípios da região norte de 
Minas Gerais, os quais possuem ou não CREAS. 
115 O GF8, realizado em 10 de junho de 2010, na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, em Uberaba, teve a 
duração de 1h35min e contou com a participação de 11 psicólogos(as) que atuam em municípios da região do 
triângulo mineiro, os quais possuem ou não CREAS. 
116 O GF7, realizado em 07 de junho de 2010, também no escritório da subsede do CRP/MG em Juiz de Fora, teve 
a duração de 2h59min e contou com a participação de 16 psicólogos(as) que atuam em municípios da região sul de 
Minas Gerais, os quais possuem ou não CREAS. 
117 O GF9, realizado em 09 de junho de 2010, no escritório da subsede do CRP/MG em Uberlândia, teve a duração 
de 2h20min e contou com a participação de 10 psicólogos(as) que atuam em municípios da região do triângulo 
mineiro, os quais possuem ou não CREAS. 
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pesquisa os psicólogos que, na época, trabalhavam no CRAS há menos de seis meses e os 

psicólogos que atuavam como gestor118. 

 Vale assinalar que todos os GF ocorreram em locais reservados e através da formação de 

círculos entre os participantes que usaram crachás. A moderadora sempre iniciava os grupos 

esclarecendo os objetivos do encontro, da pesquisa, solicitando a gravação e a assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Ao dar uso da palavra aos participantes, a 

moderadora raramente intervia ou direcionava as discussões do grupo, exceto quando a discussão 

em torno de alguma questão se esgotava ou desviava de forma significativa.  

 Veiga & Gondin (2001) revelam que a utilização da técnica de grupos focais tem crescido 

consideravelmente nos últimos tempos justamente por se tratar de um recurso econômico, 

direcionado e que permite compreender o processo de construção das percepções, 

representações sociais, atitudes e ideias. Através do grupo focal é possível estudar questões 

baseando-se nas impressões e interações peculiares de um conjunto de indivíduos.  

Após os grupos focais, iniciou-se a etapa em que foram realizadas as transcrições das 

gravações dos encontros. Cabe mencionar que todos os nomes utilizados no relatório da pesquisa 

do CREPOP são fictícios, de maneira que os verdadeiros nomes foram trocados para preservar a 

identidade dos participantes e não expor o conteúdo de suas narrativas. Do mesmo modo, para a 

realização deste estudo, também não utilizaremos os verdadeiros nomes dos participantes, 

tampouco nomes fictícios, mas apenas a alusão/referência ao grupo que se refere a citação do 

participante em questão. A pesquisa realizada junto ao CREPOP-MG seguiu através da 

elaboração de relatórios parciais de cada grupo: 

 

Cada unidade narrativa contém o movimento do grupo com sua 
produção de consensos e dissensos a respeito das questões que surgiam. 
A construa narrativa de cada grupo foi amplamente discutida em 
reuniões de pesquisa para troca de impressões e compreensão do 
encadeamento dos núcleos argumentativos (CRP-MG, 2011, p. 19-20). 

 

Por fim, houve a elaboração de um relatório final – encaminhado à coordenação nacional 

do Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas – contendo as principais 

ideias, impressões e discussões que surgiram nos grupos. 

 Neste momento, deixamos de citar a pesquisa realizada em parceria com o CREPOP-

MG e retomamos o debate referente ao presente estudo. Convêm ressaltar que existem 

                                                           
118 O motivo pelo qual se optou pela não participação de psicólogos que atuam no SUAS como gestores foi o fato 
de que a pesquisa era voltada para os psicólogos que são técnicos de referência dos CRAS, tornando os sujeitos da 
pesquisa homogêneos. A equipe do CREPOP-MG avaliou que a presença de psicólogos-gestores poderia inibir as 
discussões ou fugir dos objetivos da pesquisa. 
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diferenciações entre ambas as pesquisas, ainda que muitos dilemas e indagações sejam 

semelhantes por se tratar de uma discussão extremamente nova para a profissão do psicólogo de 

maneira geral.  

  Para o CREPOP-MG, a pesquisa compõe um projeto maior, ligado a outras pesquisas de 

outros estados do Brasil, que investiga a situação da Psicologia nas políticas públicas. Em 2007, o 

CREPOP nacional publicou o documento “Referências técnicas para a atuação do/a psicólogo/a 

no CRAS/SUAS” (CFP, 2008). Após esta publicação, a equipe técnica do CREPOP-MG 

verificou a necessidade de aprofundar o estudo sobre a atuação de psicólogos no CRAS, 

buscando investigar questões relacionadas à identidade profissional e provocar reflexões sobre 

alguns aspectos da dimensão ético-política do psicólogo que trabalha na política de assistência 

social (CRP-MG, 2011). 

 Partindo dessa necessidade, a pesquisa “A atuação de psicólogos no CRAS/SUAS”, a 

qual, além de fornecer a matéria prima para a realização deste estudo, tinha como objetivo geral: 

 

[...] analisar as significações dos psicólogos sobre o trabalho que 
desenvolvem nos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), 
[...] Diagnosticar a realidade vivenciada pelos profissionais do CRAS e 
compreender as referências que eles mesmos constroem a partir dos 
desafios da experiência cotidiana [...] (CRP-MG, 2011, p. 13). 

 

Em linhas gerais, os objetivos da pesquisa “A atuação de psicólogos no CRAS/SUAS” se 

fundem aos próprios objetivos do CREPOP, que são: sistematizar e difundir o conhecimento e 

as práticas psicológicas nas políticas públicas, oferecendo referências para atuação nesse campo; 

promover o conhecimento sobre as práticas profissionais; construir e disponibilizar referências 

para a atuação dos psicólogos; compreender a dimensão subjetiva presente nas diversas políticas 

públicas; promover a interlocução da Psicologia com espaços de formulação, gestão e execução 

nas políticas públicas119.  

De modo específico, o foco da pesquisa do CREPOP-MG se fez sobre o profissional, 

investigando alguns aspectos relacionados à percepção e ao significado que os psicólogos (que 

trabalham nos CRAS de Minas Gerais) atribuem ao próprio trabalho, debatendo, sobretudo, as 

seguintes questões: a identidade profissional; vulnerabilidade e territorialização; acompanhamento 

familiar; grupo e atendimento individual; autonomia do trabalhador; registros e relatórios. 

 Para a realização deste estudo, apesar da utilização das mesmas unidades de análises, os 

dados receberam tratamentos diferentes, valorizando e priorizando o significado social e histórico 

do conteúdo relatado pelos participantes da pesquisa, lançando um olhar e uma discussão que 

                                                           
119 Retirado do site: http://crepop.pol.org.br/novo/objetivos em 09 de setembro de 2011. 
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parte do presente, mas fundamenta-se em uma perspectiva social e histórica. Desse modo, é 

possível afirmar que o tratamento dos dados é o grande diferencial entre ambas as pesquisas que 

possuem objetivos completamente diferentes.  

 Como já foi dito, o objetivo central deste estudo é compreender os processos históricos e 

sociais que levaram os psicólogos a se inserirem na política de assistência social, bem como 

identificar quais são as perspectivas para o exercício profissional do psicólogo que trabalha no 

CRAS. Nesta direção, a realização deste estudo irá colocar em xeque o debate entre “os velhos” e 

“os novos” aspectos da política de assistência social, de maneira que, notadamente, o foco de 

investigação deste trabalho irá extrapolar os limites da discussão sobre o profissional/psicólogo e 

suas percepções acerca do próprio trabalho.  

Assim, esta pesquisa irá apontar e debater não só a trajetória da política de assistência 

social e a inserção da Psicologia neste contexto, mas, sobretudo, a relação que os psicólogos 

estabelecem com as transformações que vem ocorrendo no contexto do SUAS e os diversos 

desafios que a categoria profissional enfrenta ao adentrar este novo campo de trabalho. 

 De posse das transcrições dos grupos focais, a primeira estratégia para a consolidação 

deste estudo consistiu na realização de uma leitura flutuante para rever todo o texto, observando 

e assinalando os trechos e falas relevantes para os objetivos desta pesquisa. Desse modo, os 

conteúdos que provocaram grandes mobilizações nos grupos foram marcados para, 

posteriormente, serem analisados e discutidos. Para melhor compreender as narrativas de cada 

grupo, optamos pela utilização da análise de conteúdo (AC).  

 

A maioria dos autores refere-se à AC como sendo uma técnica de 
pesquisa que trabalha com a palavra, permitindo de forma prática e 
objetiva produzir inferências do conteúdo da comunicação de um texto 
replicáveis ao seu contexto social. Na AC o texto é um meio de 
expressão do sujeito, onde o analista busca categorizar as unidades de 
texto (palavras ou frases) que se repetem (Caregnato & Mutti, 2006, p. 
682). 

 

  Caregnato & Mutti (2006) esclarecem que, usualmente, a AC costuma ser realizada através 

do método de dedução frequencial ou análise estabelecida por categorias temáticas. A dedução 

frequencial consiste em enumerar ou quantificar a ocorrência de um mesmo signo lingüístico 

(palavra) que se repete com frequência, não se preocupando, em demasia, com o significado ou 

sentido contido no texto. Já a análise por categorias temáticas tenta encontrar uma série de 

significações que o codificador detecta, exigindo algumas qualidades do pesquisador, tais como a 

sensibilidade, flexibilidade e fineza. A reflexão e a intuição fundamentada em materiais empíricos 

estabelecem relações com a realidade, aprofundando as conexões de ideias. No caso deste 
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projeto, optar-se-á por seguir a segunda perspectiva, visto que “a análise categorial é o tipo de 

análise mais antiga e na prática a mais utilizada. Funciona por operações de desmembramento do 

texto em unidades, em categorias segundo reagrupamentos analógicos” (p. 683). 

Reconhecendo que o debate sobre o exercício profissional do psicólogo no CRAS abarca 

inúmeras possibilidades de categorias a serem apropriadas, vale assinalar que este estudo não 

aderiu a qualquer esquema teórico ou categorias definidas a priori, pois esta opção metodológica 

poderia nos levar a enfatizar determinados aspectos e a desconsiderar outros que, muitas vezes, 

são igualmente relevantes no contexto estudado. Dessa maneira, somente a partir da leitura das 

transcrições é que emergiu o esboço das categorias que serão apresentadas, pois: 

 

[...] a realidade é múltipla, socialmente construída em uma dada situação 
e, portanto, não se pode apreender seu significado se, de modo arbitrário 
e precoce, a aprisionarmos em dimensões e categorias. O foco e o design 
devem, então, emergir, por um processo de indução, do conhecimento 
do contexto e das múltiplas realidades construídas pelos participantes em 
suas influências recíprocas. [...] planejamentos menos estruturados são 
mais adequados para o estudo de realidades muito complexas e/ou 
pouco conhecidas (Mazzotti & Gewandsznajder, 1999 p. 147-148). 

 

 Considerando que o CRAS representa a porta de entrada para a política de assistência 

social, o principal ponto de atendimento do Plano Brasil Sem Miséria, o equipamento público 

que vem, cada vez mais, recebendo investimentos e absorvendo o trabalho dos psicólogos, nada 

mais primordial e necessário do que estudarmos as perspectivas e os desafios do exercício 

profissional do psicólogo no CRAS, no que se refere:  

 

4.2 Ao psicólogo 

 

Se, na verdade, não estou no mundo para simplesmente a ele me 

adaptar, mas para transformá-lo; se não é possível mudá-lo sem 

um certo sonho ou projeto de mundo, devo usar toda 

possibilidade que tenho para não apenas falar de minha utopia, 

mas participar de práticas com ela coerentes. Paulo Freire 

em Pedagogia da Indignação. 

 

 As diretivas da Constituição de 1988, da Lei Orgânica de Assistência Social, da Política 

Nacional de Assistência Social e do Sistema Único de Assistência Social inauguram um novo 

marco regulatório da política de assistência social, cujo conteúdo, ainda em construção, objetiva 

superar a trajetória de ações descontínuas, não regulamentadas, individualistas e com resíduos 
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assistencialistas. Desta forma, a implantação e implementação do SUAS requer novos modelos de 

intervenção, diferentes ordenamentos institucionais e práticas políticas que exigem uma constante 

estruturação, tanto da gestão como do trabalho profissional:  

 

Os debates realizados em todo o Brasil abordando a organização política 
dos trabalhadores e seu lugar na política de assistência social, o 
reconhecimento das profissões de nível superior, a partir da direção 
basilar do trabalho socialmente necessário, no desenvolvimento das 
funções de gestão e na oferta dos serviços, só reforçam e impulsionam a 
necessária regulamentação e conquista, na esfera pública da assistência 
social, de mecanismos garantidores de direitos no âmbito das relações de 
trabalho (Brasil, CNAS, 2011, p. 25). 

 

 Nesse sentido, pressupõe-se que o trabalho social realizado pelos profissionais que 

compõem as equipes de referência, materializado através de ações e intervenções 

socioassistenciais, contemple um conjunto de procedimentos inerentes à identidade profissional, 

à relação profissional estabelecida com o assistente social, aos conhecimentos teórico-

metodológicos, aos pressupostos técnico-operativos, ao projeto ético-político e, não obstante, às 

condições de trabalho, isto é, questões determinantes para o exercício profissional do psicólogo 

no CRAS. 

 

4.2.1 À identidade profissional  

 

 É inegável que estamos em um momento de definições sobre quem somos e o que 

buscamos: o governo federal deseja erradicar a extrema pobreza no país, e, para tal, realiza 

investimentos financeiros, técnicos, tecnológicos e científicos, inclusive; estados e municípios 

também vem trabalhando no sentido de acompanhar as mudanças que estão em curso; a 

categoria profissional, igualmente preocupada, já realizou e ainda realiza diversas investigações 

sobre a atuação do psicólogo neste serviço. Isto significa que, a princípio, todos estão 

construindo planos e projetos para materializar uma política social e pública que traga bem estar 

social à população brasileira. Entretanto, será esta uma tranquila realidade? 

 Até o momento sabemos que parte dos esforços – traduzidos pelos planos, programas, 

serviços e benefícios – deságuam na porta de entrada da política de assistência social, ou melhor, 

no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), e, consequentemente, no exercício 

profissional do psicólogo que atua neste equipamento. Diante dessa realidade, relativamente 

nova, devemos recorrer à antigas perguntas: quem somos? Quem queremos ser? Que inserção 

profissional desejamos? Que relação queremos ter com a política que acolhe o nosso trabalho? 



135 

 

Quais são os nossos planos? Qual é a nossa identidade profissional? Compreendemos nossa 

identidade enquanto trabalhadores do CRAS?  

As perguntas são inúmeras, o caminho a ser percorrido é longo, por vezes, tortuoso e 

nem sempre levará a verdades convergentes ou absolutas, pois a identidade é dialética, inacabada, 

metamorfoseada e, inclusive, histórica. Desse modo, nosso movimento (itinerário) será de idas e 

vindas à história, afinal “[...] é do contexto histórico e social em que o homem vive que decorrem 

suas determinações e, consequentemente, emergem as possibilidades ou impossibilidades, os 

modos e as alternativas de identidade” (Lane & Codo, 2004, p. 72). 

 Inicialmente, devemos registrar a impossibilidade de responder todos os questionamentos 

lançados, pois a realidade social e a própria identidade profissional do psicólogo encontram-se em 

permanente transformação. Se trabalharmos com a concepção de que a identidade é movimento 

e transformação, devemos compreender, também, que a identidade profissional jamais estará 

pronta, definida e definitiva (Lane & Codo, 2004). 

 Nesta direção, o psicólogo também intervém na identidade dos usuários que acessam o 

CRAS, auxiliando-os no processo de valorização da experiência subjetiva, através de construções 

no campo simbólico com vistas ao fortalecimento pessoal, de suas condições subjetivas e, 

portanto, no reconhecimento de sua identidade enquanto sujeitos sociais. Assim, a oferta de 

apoio psicológico consiste numa importante possibilidade de trabalho, capaz de facilitar o 

movimento dos sujeitos para o desenvolvimento de suas capacidades de analisar, compreender e 

modificar suas próprias realidades (CFP, 2005). 

 

Se o problema que consideramos está na relação indivíduo e sociedade, 
que tarefa daí decorre? A realização de um projeto político. A questão da 
identidade nos remete necessariamente a um projeto político. Tentando 
explicar: chegamos até aqui partindo da pergunta: “o que é para o ser 
humano ser o que é?”; buscamos uma resposta considerando sua 
natureza social e histórica, expressa pela “contínua e progressiva 
hominização do homem”. Com isso, procuramos esclarecer que o 
homem (em si humanizável), humaniza-se por si; este o devir humano 
(Lane & Codo, 2004, p. 73). 

 

 Sem desconsiderar que a observação dos aspectos subjetivos seja uma tarefa primordial 

ao psicólogo do CRAS, alguns participantes defenderam o argumento de que o psicólogo não 

deve, em hipótese alguma, limitar sua análise à dimensão psíquica do sujeito, pois o contexto 

familiar, territorial, comunitário e da questão social como um todo, em análise, são elementos 

igualmente relevantes para que o trabalho seja desenvolvido de modo mais crítico.  

Numa perspectiva um pouco menos convicta, a grande maioria dos participantes 

manifestou incertezas quanto à identidade profissional enquanto trabalhadores do CRAS: qual é a 
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identidade do psicólogo neste equipamento público? Qual é a melhor definição para o exercício 

profissional do psicólogo na proteção social básica? Qual é a sua contribuição para a política de 

assistência? Qual é o seu lugar? Todas essas perguntas estão inteiramente claras para os 

participantes? A pesquisa revelou que não! Pelo contrário, muitos psicólogos estão longe de 

conseguir responder pronta e convictamente todas as indagações anteriores. Os motivos que 

arrastam o pouco da certeza que os psicólogos possuem (acerca de sua identidade profissional) 

são vários e serão discutidos no decorrer desta seção e deste capítulo. 

Convém ressaltar que, conforme observado, as incertezas e indefinições que os próprios 

psicólogos possuem acerca de sua inserção nos CRAS são diversas, as quais, muitas vezes, os 

levam a executar tarefas que eles acreditam não ser de sua competência. Por exemplo, alguns 

psicólogos se queixaram de estar desenvolvendo somente trabalhos ligados ao Programa Bolsa 

Família, o que, de acordo com suas crenças, seria uma atribuição específica do assistente social ou 

de algum outro profissional designado para tal serviço. Dentre os relatos, encontra-se menção a 

atividades ligadas à inclusão de famílias no “cadúnico”120, atualização de cadastros e 

acompanhamento de descumprimento das condicionalidades do programa. 

 

Mas eu vejo muito minha angústia enquanto psicólogo. Porque às vezes, 
lá, eu estou fazendo um trabalho que eu não sei se é o trabalho 
verdadeiro que eu deveria estar fazendo, se realmente tinha que estar 
fazendo algumas coisas que eu não gosto de fazer, mas que eu tenho que 
fazer (Participante do GF2). 

 

Considerando a afirmativa de uma participante do GF7: “O nosso papel é acompanhar as 

famílias que precisam receber ou que já recebem [o Programa Bolsa Família]” e considerando os 

esforços que o próprio MDS vem realizando no sentido de conciliar os benefícios e serviços 

socioassistenciais, torna-se interessante refletirmos sobre qual seria a melhor contribuição da 

Psicologia junto aos beneficiários do programa. A equipe de profissionais da PSB está 

desenvolvendo ações junto aos beneficiários? O acompanhamento das famílias que se encontram 

em descumprimento das condicionalidades está sendo realizado? Como os serviços do CRAS, 

mediante a ação interdisciplinar dos psicólogos e assistentes sociais, pode somar com os 

benefícios do PBF de modo a ampliar os direitos dos beneficiários para além do valor depositado 

mensalmente?  

                                                           
120 O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (cadastro único ou cadúnico), coordenado pelo 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), é um instrumento criado para identificar e 
caracterizar as famílias de baixa renda, entendidas como aquelas que têm renda mensal de até meio salário mínimo 
por pessoa ou renda mensal total de até três salários mínimos. O “cadúnico” permite conhecer a realidade 
socioeconômica destas famílias, de seu núcleo familiar, das características do domicílio, das formas de acesso a 
serviços públicos essenciais e demais informações que, através de um sistema informatizado, consolida uma base de 
dados a ser utilizada para a formulação e implementação de políticas específicas.  
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No contexto do CRAS, a grande proximidade que o psicólogo possui com o assistente 

social, para alguns, assinala a possibilidade de uma parceria que pode render bons frutos. 

Entretanto, para outros, configura uma sensação de indefinições acerca da identidade 

profissional, tanto do profissional da Psicologia como do Serviço Social: 

 

[...] não sou, né, uma psicóloga clínica, mas eu não sou uma assistente 
social. A gente está perdido nessa construção da identidade (Participante 
do GF1). 

 

[...] me sinto muito perdida, assim, em relação a qual que é o meu 
trabalho, e assim eu me sinto uma assistente social. Porque o que eu 
trabalho, o que eu faço hoje é [a função] de uma assistente social. Eu 
tenho hora que falo assim: “olha, tem que ter o meu CRESS agora”. 
Porque realmente são dois assistentes sociais. [...] eu me sinto mal, 
porque eu não sei mais, eu estou com uma crise de identidade 
profissional. Eu não sei mais quem eu sou, onde eu trabalho o quê que é, 
qual que é o meu trabalho. [...] mas eu acho que todos nós psicólogos 
temos extrema dificuldade para entender realmente e pra perceber qual 
que é o trabalho e o serviço do CRAS, entendeu? Qual que é o nosso 
local, assim, qual que é o espaço que a gente ocupa nesse lugar? 
(Participante do GF2). 

 

Na tentativa de distinguir quais seriam as características inerentes à cada profissão, de 

modo genérico, alguns psicólogos acreditam que diante de um mesmo usuário, por exemplo, a 

atenção da Psicologia deve se voltar para as questões subjetivas do usuário e da família, buscando 

apreender as relações, os vínculos familiares e os papéis de cada membro; ao passo que, o 

assistente social deve se atentar para os aspectos objetivos da organização familiar, as condições 

físico-financeiras da família, como a renda, o trabalho, a habitação e alguns outros fatores 

descritos como “situações palpáveis”. 

Em alguns casos, condições de trabalho marcadas por um excesso de trabalho, por uma 

grande diversidade de ações e serviços que o CRAS desenvolve junto à população e pela realidade 

de que muitos equipamentos públicos estão funcionando com equipes de referência abaixo da 

sugerida pela NOB-RH/SUAS, fazem com que o psicólogo, assim como os demais profissionais, 

acabe tendo que realizar “de tudo um pouco”: 

 

[...] hoje em dia o CRAS é o que vier. A gente que faz evento, a gente 
que corta, a gente que carrega as coisas [...] a gente que faz recurso de 
bolsa-família, que assim, eu acho que a gente está cada dia mais fazendo 
tudo [...] (Participante do GF1).  

 

[...] hoje eu até brinco com psicólogos da RH que eu me vejo como um 
Bombril: mil e uma utilidades, fechamento de ponto até o serviço 
administrativo cai para o psicólogo, as vezes (Participante do GF2). 
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A ausência de uma identidade profissional minimamente constituída, sólida e distinta, 

abre uma lacuna que, vez ou outra, acaba sendo preenchida com sentimentos de incômodo, 

angústia e esvaziamento, além de outros. A indefinição acerca da identidade profissional, 

vivenciada por muitos, faz com que alguns se percebam como qualquer “coisa”, exceto 

psicólogos.  

 

Eu sou mais bombeira, apagadora de incêndio (risos) do que o nosso 
papel (Participante do GF4). 

 

Vou falar abertamente o que eu pensei: é como se a Psicologia fosse ali 
um galhozinho de ajuda, suporte ali junto (Participante do GF4). 

 

 Para muitos participantes, a própria forma de contratação e o termo utilizado no edital 

e/ou contrato de trabalho são fatores que, por si só, suscitam confusões e dificultam a 

identificação do psicólogo enquanto trabalhador. Técnico social, educador social, analista de 

políticas públicas, além de outras denominações, acaba resultando num processo de indefinição e 

não clareza quanto à atuação nos serviços do CRAS, de maneira que há muitos psicólogos 

confusos:  

 

Ser técnico social é anular as especificidades de cada profissão? 
(Participante do GF1). 

 

[...] quando eu participei da seleção para psicólogo do CRAS, eles me 
selecionaram enquanto técnico social e não enquanto psicólogo, então eu 
já entrei com esse pensamento (Participante do GF1). 

 

Então a gente tenta realmente compartilhar, compartilhar tudo [...] essa 
questão mesmo da identidade, como que é tênue. Eu falei: “nossa, quem 
eu sou? Sou um técnico social!” (Participante do GF1). 

  

E ai chegou a conclusão assim que técnicos de referência, técnico, é tudo 
igual! O que vai mudar é o olhar, então o assistente social vai ter um 
olhar mais voltado para a questão social, para as questões políticas, as 
quais ele está capacitado. E o psicólogo é mais as questões das relações, a 
questão de, por exemplo, se tem um adoecimento por trás daquela falta 
[...] (Participante do GF2). 

 

Os significados atribuídos acerca da própria identidade profissional, quase sempre, são 

definidos a partir de sentimentos emaranhados, onde o psicólogo, muitas vezes, se percebe de 

diferentes maneiras: ora como um profissional que executa tarefas extremamente similares as do 
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assistente social; ora como um técnico social que, em partes, não valoriza as especificidades da 

Psicologia; e, excepcionalmente, como um profissional do Serviço Social. A partir dessas 

observações, convém alertar que “[...] o risco da diluição de identidades e de descaracterização 

dos atributos e competências essenciais de cada trabalhador e seu saber é a face lunar da 

flexibilização e da precarização tanto do atendimento quanto das realizações profissionais” 

(Brasil, CNAS, 2011, p. 24). Mais adiante, o documento distingue que o trabalho inter e 

multidisciplinar são importantes, porém, trata-se de algo diferente do trabalho multifuncional, 

que nada mais é do outra proposta. De todo modo, as dúvidas que envolvem a identidade 

profissional do psicólogo do CRAS são persistentes e recorrentes: 

 

Qual é o papel? O quê que eu estou fazendo ali dentro? Eu vou só 
trabalhar com a assistente social? Eu vou ser uma sombra da assistente 
social? Eu vou ser o quê? Eu vou sair com ela para fazer visita? 
(Participante do GF2). 

 

 Ao debater a relação interdisciplinar entre o psicólogo e o assistente social do CRAS, 

Afonso (2009) defende que ambos os profissionais podem realizar a visita domiciliar, inclusive 

juntos. Na ocasião, o diferencial será a percepção de cada profissional para com a situação 

deparada. Em alguns casos, pode ser mais viável que a visita seja realizada pelo assistente social, 

em outros, é possível que o psicólogo seja o profissional mais adequado para realizá-la: “A 

situação de cada caso, grupo ou situação deverá levar não a uma fronteira rígida de competências, 

mas ao enriquecimento da abordagem das questões no CRAS ou no CREAS” (p. 17).  

 A compreensão das origens da falta de identidade profissional nos serviços do CRAS não 

é uma tarefa fácil. A busca por tais raízes demandaria (e mereceria), sem dúvida, um estudo a 

parte. Entretanto, a partir da perspectiva histórica da profissão de psicólogo, da flexibilização do 

ensino superior para formação em Psicologia, bem como as diversas correntes teóricas que 

ganharam maior expressão no Brasil, a destacar a forte e arraigada predominância da intervenção 

clínica psicanalítica, nos possibilita formular diversas hipóteses para iniciar uma jornada rumo à 

compreensão deste enorme abismo que existe entre trabalhar e se reconhecer enquanto psicólogo 

do CRAS: a política de assistência social estaria impondo formas de atuação profissional 

consideravelmente diferente das que a profissão “acostumou-se” a desenvolver?  

O fato de que o próprio formato da política exige mudanças na atitude do psicólogo, 

como o abandono da típica postura de distanciamento do “paciente” e a adoção de novas formas 

de relacionamento com os sujeitos, como a visita familiar, por exemplo, teria alguma relação com 

a falta de identificação com o equipamento público? Ou será que tais hipóteses podem ser 

confirmadas juntamente a outras realidades que estão dificultando o processo de reconhecimento 
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da identidade profissional do psicólogo do CRAS? Será por este rastro que a presente pesquisa 

seguirá. Por ora, o que sabemos é que o trabalho no CRAS está sendo árduo para muitos 

psicólogos: 

 

[...] eu me sinto mal, porque eu não sei mais, eu estou com uma crise de 
identidade profissional. Eu não sei mais quem eu sou, onde eu trabalho o 
quê que é, qual que é o meu trabalho. Porque quando eu me vejo 
fazendo alguma coisa que eu gosto, que eu me reconheço enquanto 
psicóloga é quando aparecem os casos que eu sei que eu não posso fazer 
atendimento que é a clínica (Participante do GF2). 

 

 Da mesma maneira que existe certa confusão entre assistência social e Serviço Social, os 

próprios psicólogos, em alguns casos, não conseguem distinguir as formas de atuação da 

Psicologia com a psicoterapia. Em linguagem comum, muitas vezes, o termo “Psicologia” é 

associado, confundido e até empregado no lugar de psicoterapia. Em termos específicos, 

sabemos que a Psicologia refere-se a uma ciência e profissão regulamentada por lei, ao passo que 

a psicoterapia se refere ao uso clínico dos conhecimentos da Psicologia. Ainda assim algumas 

indefinições persistem, como, por exemplo, a confusão entre psicoterapia e psicanálise. Por sua 

vez, a psicanálise consiste numa perspectiva teórica específica e proveniente dos trabalhos de 

Sigmund Freud, sendo que a psicoterapia é um termo que abrange e engloba outras perspectivas 

teóricas para além da psicanálise. 

 Uma possível justificativa para esta confusão, encontrada na própria história da 

Psicologia, refere-se à forte tradição elitista da profissão, por vezes, orientada a desenvolver 

práticas clínicas predominantemente fundamentadas nos pressupostos psicanalíticos. Por tudo 

isso, ainda hoje nos deparamos com situações em que o próprio psicólogo não reconhece outras 

possibilidades de ação ou identidade profissional que não remeta à psicoterapia. Traduzindo, isto 

significa que parte da categoria ainda carrega um ranço oriundo de uma herança e “maldita”, 

extremamente incômoda e, portanto, necessária de ser superada. 

 Todavia, romper com este passado impregnado por determinações tradicionais e 

históricas da profissão requer uma mudança que transcende o próprio profissional, exigindo-lhe 

mudanças em seu modo de pensar e atuar sobre o homem e o mundo. Na proposição de 

reflexões sobre este processo de mudança, será possível pensarmos que um dos caminhos mais 

acessíveis para tais mudanças seriam as universidades?  

Apesar de ser uma especulação de difícil resposta, devemos considerar que as 

universidades são as principais instituições responsáveis pelo processo de formação e, em parte, 

pela manutenção de um status quo da profissão de psicólogo. Diante dessa compreensão e das 

observações assinaladas, infelizmente é possível observar que muitas universidades acabam 
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priorizando, demasiadamente, determinadas abordagens e perspectivas, o que acaba 

representando barreiras ao redor de seus graduandos que, durante o processo de formação, 

passam a não avistar para além dos limites impostos pelas grades curriculares. Isto faz com que 

muitos alunos, atualmente, ainda se formem com uma visão estritamente voltada para a atuação 

clínica, sem experimentar a vivência dos estágios em políticas sociais e equipamentos públicos, 

como os CRAS, por exemplo: 

 

Eu nem, para te falar a verdade na faculdade eu não vi isso [...] Ai 
cheguei no CRAS e falei: “que que é isso? Que que é LOAS? Que que é 
NOB/SUAS, NOB/RH, essas NOBS? Eu não sabia nada disso. 
(Participante do GF2). 

 

[...] eu não sabia que eu ia sair da faculdade sem saber que existia o tal do 
BPC (Participante do GF2). 

 

[...] mas eu acho que todos nós psicólogos temos extrema dificuldade 
para entender realmente e para perceber qual que é o trabalho e o serviço 
do CRAS, entendeu? Qual que é o nosso local, assim, qual que é o 
espaço que a gente ocupa nesse lugar? Então eu me sinto totalmente 
perdida, mesmo (Participante do GF2). 

 

Para analisar esta situação, partimos do pressuposto de que mudar uma realidade tão 

complexa, a princípio, representa um desafio histórico. O que sabemos, por ora, é que a 

manutenção desta situação/condição acarreta uma penosa e dúbia sensação para muitos 

psicólogos que se formam sem nunca ouvir falar em CRAS. Considerando que a política de 

assistência social está em constante expansão, muitos alunos acabam passando em algum 

concurso ou processo seletivo para ir trabalhar neste equipamento, deparando-se com as mais 

variadas situações, desafios e sentimentos. 

 Os relatos apontam que muitos psicólogos não reconhecem exatamente sua identidade 

profissional neste novo espaço sócioocupacional, assim como também não souberam mencionar 

quais seriam suas atribuições e contribuições para os serviços do CRAS. Porém, apesar da 

confusão experimentada por muitos psicólogos, não é possível afirmar que exercício profissional 

destes não abrange ou contempla as normatizações da política de assistência social e as diretrizes 

do CRAS, visto que foi possível notar, no discurso dos participantes, a presença de tais 

noções/compreensões. 

 Os relatos apontaram que alguns psicólogos comumente preenchem esta lacuna (deixada 

por formações profissionais hipossuficiente), através de três maneiras principais: 1) da 

permanente proximidade com o assistente social, onde toda a bagagem deste último – 

proveniente da própria história da profissão e de sua estreita relação com o campo da assistência 
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social e das políticas sociais como um todo – entra em contato com o psicólogo que acaba 

seguindo seus caminhos, internalizando algumas características e se vendo como a imagem e 

semelhança do profissional do Serviço Social, isto é, um “espelho” ou uma “sombra” deste 

profissional, conforme uma participante afirmou anteriormente; 2) das capacitações permanentes 

e específicas ao psicólogo do CRAS; 3) nos esforços particulares, como a solitária busca por 

capacitações, aprimoramentos, cursos de extensão, pós-graduação e outras formas de minimizar 

as deficiências oriundas da formação e aprimorar a intervenção no campo social. Esta terceira 

alternativa é, aparentemente, a mais viável e a que mais acontece, reforçando a noção de que a 

responsabilidade é do profissional e não da formação ou da política pública, por exemplo. 

 Além dos desafios inerentes à própria profissão e das dificuldades da formação 

profissional (que muitas vezes acabam por dificultar o processo de reconhecimento e de 

apropriação de uma identidade profissional), os psicólogos também enfrentam situações de 

desconfiança e falta de credibilidade por parte dos gestores municipais – seja da política de 

assistência social como das demais políticas. A falta de informações sobre o trabalho do 

psicólogo no CRAS faz com que alguns gestores desconsiderem ou até mesmo anulem as 

especificidades do profissional da Psicologia. Considerando que também há situações em que a 

identidade profissional não está clara para os próprios psicólogos, os mesmos tornam-se reféns 

de situações incômodas por, simplesmente, não saber justificar exatamente qual seria sua melhor 

contribuição nesta política: “Como será que o psicólogo realmente pode atuar no CRAS? [...] eu 

sinto que tem uma fragmentação e que ninguém reconhece o papel do psicólogo ali”(Participante 

do GF3). 

 Também há situações em que o próprio psicólogo, subordinado às limitações da 

profissão, se lança (ou é lançado) em condições que acabam por dificultar o processo de 

reconhecimento de sua identidade profissional. É o caso dos inúmeros psicólogos que, por uma 

questão de sobrevivência, possuem mais de um vínculo empregatício, tendo que se desdobrarem 

para cumprir dois ou mais vínculos e/ou contratos de trabalho, de modo a atender a assistência 

social, a saúde e a educação, por vezes, ao mesmo tempo. 

Essa realidade costuma ser corriqueira, principalmente nos municípios de pequeno e 

médio porte, onde, muitas vezes, só existe um psicólogo, que trabalha no CRAS e na escola, no 

CRAS e no PSF, no CRAS e na APAE e/ou no CRAS e em algum outro equipamento público, o 

que resulta numa grande confusão, tanto para o profissional como para os próprios moradores 

que acabam não conseguindo diferenciar o papel do psicólogo do CRAS com o papel do mesmo 

psicólogo em outro equipamento. Afinal, qual seria a diferença de atuação do mesmo profissional 

em diferentes instituições? 
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[...] eu trabalho na APAE, quer dizer, eu trabalho em três lugares hoje 
[...] se eu tivesse exercendo a função que me é cabível somente no CRAS, 
eu me sentiria o que? Valorizada como profissional! Eu teria uma 
referência, etc. Mas não! Como eu já trabalho em cidade pequena, doze 
mil habitantes. Então o pessoal me procura porque eu trabalho na 
APAE. Então assim, eu não sou reconhecida pelo CRAS, eu sou 
reconhecida como a psicóloga da APAE, entendeu? Então assim, um 
vereador ainda falou para mim essa semana: “ah! Você concluiu o curso? 
Você não está exercendo, não é?” Assim, como ele está me vendo lá no 
CRAS? Ele acha que eu não estou exercendo a função de psicólogo. 
Quer dizer, eu tive que falar para ele o quê que é. Mas assim, eu mesma 
estou confusa (Participante do GF2). 

 

 Percebe-se que a identidade profissional do psicólogo nos serviços do CRAS, em alguns 

casos, se torna alvo de dúvidas por parte de todos, inclusive dos próprios profissionais. Neste 

momento, convém ressaltar que também há situações em que, aos olhos da população, o 

profissional da Psicologia e do Serviço Social possui as mesmas funções e atribuições, de modo 

indiferenciado, onde qualquer profissional estaria apto para acolher a demanda dos sujeitos. Não 

obstante, os participantes afirmaram que alguns usuários já chegam ao CRAS solicitando 

especificamente a intervenção de um ou de outro profissional, sendo que, de acordo com os 

psicólogos, costuma ocorrer uma solicitação maior pelos serviços do assistente social: 

 
[...] eu estava ficando louca sem saber o que eu fazia no CRAS, o que eu 
não fazia, qual que era minha formação, qual que não era. Igual ela falou: 
todo mundo confunde a gente com a assistente social, muita gente acha 
que eu sou assistente social, muita gente procura pedindo coisas da 
assistência social (Participante do GF6). 

 

 Diante de todo o debate em questão e retomando as considerações de que a identidade é 

um atributo a ser adquirido no transcorrer do tempo, cujo embrião pode ser originado tanto na 

formação como na prática profissional, acreditamos que será durante o exercício profissional que 

a identidade profissional do psicólogo irá adquirir tônus, consistência e força.  

As deficiências provenientes da formação profissional, a falta de uma política de 

capacitação específica aos psicólogos, o não reconhecimento dentro da política, a 

desconsideração por parte dos gestores municipais, a não aceitação dos usuários, as condições de 

trabalho e as próprias formas de contratação são realidades absolutamente desfavoráveis para o 

florescimento de qualquer tipo de identificação com o serviço: “[...] quando eu aprender a 

trabalhar no CRAS eu vou sair, porque eu vou ser mandada embora! né? Que aí vem outra 

gestão, troca tudo, daí quando eu aprender a trabalhar [...]” (Participante do GF6). 

 Longe da adoção de uma postura fatalista sobre a situação, por maiores que sejam as 

adversidades, é possível cultivar a expectativa de que tempos melhores virão por diversos 
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motivos. Primeiramente, é preciso considerar o caráter temporal da identidade, isto é, o que 

somos hoje poderá não ser o mesmo amanhã, tal como o aluno transforma-se em profissional, 

este, por sua vez, pode ser um profissional que hoje não se identifica com o serviço, como 

também pode vir a identificar-se num futuro próximo, não é verdade? Isto significa que “[...] a 

identidade que se constitui no produto de um permanente processo de identificação aparece 

como um dado e não como um dar-se constante que expressa o movimento do social” (Lane & 

Codo, 2004, p. 68).  

 Para prosseguirmos o debate, há necessidade de aprofundar a compreensão sobre o que 

impede o reconhecimento da identidade profissional, ou seja, precisamos desvelar as realidades e 

os obstáculos que estão limitando o poder-se tornar um profissional identificado com o trabalho 

do CRAS. Ao pensarmos neste desafio a ser enfrentado, é válido considerar que: 

 

Não se trata, evidentemente, de conceitos abstratos e definitivos que 
considerem o homem como pura consciência, só como subjetividade 
(este o risco idealista); nem também de reduzi-lo à simples condição de 
coisa, só como objetividade (esta a armadilha materialista-mecanicista). 
Trata-se de não contemplar inerte e quieto a história. Mas, de se engajar 
em projetos de coexistência humana que possibilitem um sentido da 
história como realização de um porvir a ser feito com os outros (Lane & 
Codo, 2004, p. 73). 

 

 No momento, podemos observar que, neste rol de situações e ocasiões, os psicólogos vão 

seguindo, exercendo, intervindo, aprendendo, aborrecendo, buscando informações e 

experimentando inumeráveis tipos de situações – que incidem diretamente na identidade 

profissional e outras questões – que, muitas vezes, se resumem a uma única frase: “o que é que eu 

vou fazer?” (Participante do GF2). 

 

4.2.2 A relação profissional psicólogo X assistente social  

 

 Em consonância com a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, a proteção 

social afiançada pelo SUAS e concretizada pela oferta de serviços, realiza-se por meio do trabalho 

social desenvolvido pelas equipes interdisciplinares – compostas por técnicos de nível superior e 

técnicos de nível médio.  

 Considerando que o processo de trabalho no âmbito do SUAS é adotado a partir do 

enfoque interdisciplinar, uma vez que os principais objetos de ação/intervenção da política de 

assistência social – as vulnerabilidades e os riscos sociais – não são fatos homogêneos, mas 

complexos e multifacetados, a realidade requisita, aos profissionais, respostas diversificadas e 

ações contextualizadas, sobretudo a partir da perspectiva de construções coletivas. 
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 Na fixação dessas condições, espera-se que o trabalho interdisciplinar responda a 

demandas individuais e coletivas, com vistas a desenvolver metodologias e ações que construam 

uma sociedade melhor, com menos opressão, negligencia, exploração e violência de classe, 

gênero ou raça: 

 

Ao integrar a equipe dos(as) trabalhadores(as) no âmbito da política de 
Assistência Social, os(as) profissionais podem contribuir para criar ações 
coletivas de enfrentamento a essas situações, com vistas a reafirmar um 
projeto ético e sócio-político de uma nova sociedade que assegure a 
divisão equitativa da riqueza socialmente produzida (CRESS-SP, 2009, p. 
79). 

 

 Afonso (2009) destaca que a PNAS propõe um sistema baseado na garantia de direitos, 

mas dificilmente os objetivos serão alcançados se não houver a visão interdisciplinar. Nesse 

processo de trabalho interdisciplinar, é preciso identificar as ações e as atividades que podem e 

devem ser compartilhadas, bem como as ações que são específicas a cada campo profissional: 

“Isso porque se trata, de um lado, de construir condições objetivas para o acesso à cidadania. E, 

de outro, lado, de construir condições subjetivas para o exercício da cidadania” (p. 17).  

Genericamente, no entanto: 

 

[...] a atuação interdisciplinar deve oportunizar espaços dialógicos, 
inovadores, coletivos, capazes de explicitar éticas que objetivam a 
liberdade de fazer escolhas críticas entre alternativas, reconhecendo a 
vida cotidiana como espaço de realização de mediações entre demandas, 
interesses, necessidades, com respostas técnico-políticas consistentes e 
alicerçadas por princípios democráticos (Brasil, CNAS, 2011a, p. 32). 

 

 Dentre todos os aspectos observados, convém dizer que a relação profissional entre o 

psicólogo e o assistente social se insere num debate complexo, porém cordial e entusiástico para 

alguns, mas caloroso e estremecido para outros. De uma forma ou de outra, a relação entre 

ambos os profissionais, bem como as formas de atuação/intervenção interdisciplinar, estão longe 

de consensos e padronizações, variando muito entre os participantes ou mesmo de um CRAS 

para o outro. 

 Para além desses apontamentos, torna-se necessário, ainda, ressaltar que é praticamente 

impossível debater a relação entre ambos os profissionais sem levar em consideração a discussão 

anterior (sobre a identidade profissional), visto que a mesma incide diretamente no exercício 

profissional do psicólogo do CRAS. Percebe-se que, em parte, o psicólogo se identifica com sua 

prática através das atribuições que lhe são conferidas, juntamente com as formas de 

relacionamento estabelecidas com seus companheiros de trabalho. Neste caso, devido a grande 
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inserção das duas categorias no mesmo espaço sócioocupacional, o assistente social passa a ser 

uma das principais referencias ao exercício profissional do psicólogo. 

A discussão sobre as atribuições profissionais que seriam ou não específicas para cada 

profissão divide (e muito) as opiniões. Há aqueles que defendem a delimitação das tarefas, pois 

cada categoria profissional ostenta análises, percepções e intervenções distintas para determinadas 

situações que se apresentam no cotidiano do CRAS, enquanto outros acreditam que os 

trabalhadores do CRAS são técnicos de referência (técnicos sociais, educadores sociais e outras 

denominações que costumam receber), de maneira que todos devem assumir e desempenhar as 

mesmas atribuições: 

 

[...] a gente tinha uma dificuldade, porque logo foi falado: “é técnico de 
referência que existe no CRAS, não existe psicólogo, não existe assistente 
social”. É técnico de referência! Só que eu tenho uma profissão e a 
assistente social tem outra completamente diferente, nós não fizemos a 
mesma faculdade. Então nós sentamos e falamos assim: “vamos ver 
quais são os seus serviços e quais são os meus, entendeu?” (Participante 
do GF2). 

 

Ainda que existam diferentes variações, arranjos e divisões das tarefas, pela ampla 

proximidade entre ambos os profissionais, o reconhecimento quanto à importância do trabalho 

em conjunto foi praticamente unânime entre os psicólogos que participaram da pesquisa. 

Contudo, a delimitação das atividades profissionais, em algumas circunstâncias, costuma existir 

antes mesmo do ingresso na instituição, onde as tarefas são previamente decididas pelos gestores 

e impostas ao profissional no momento em que ele passa a compor a equipe de referência do 

CRAS. Segundo avaliações, esta realidade dificulta o exercício profissional do psicólogo do 

CRAS, pois, muitas vezes: 

 

[...] os próprios gestores, eles têm dificuldade de ter essa visão ainda, e às 
vezes cobra da gente algo que não tem nada a ver e às vezes não cobram 
algo que têm tudo a ver (Participante do GF3). 

 

Quando eu fui, que eu iniciei meu trabalho no CRAS, o que me 
passaram foi assim: “olha, você vai fazer a mesma coisa que o assistente 
social. Eu falei: “Não! Pera ai! Eu sou psicóloga! Não é?”. “A mesma 
coisa que ela vai fazer você vai fazer também” (Participante do GF5). 

 

Conforme abordado na seção anterior, a percepção ou não percepção acerca da diferença 

nos modos ou modelos de intervenção entre as duas profissões é algo que pode desencadear a 

sensação de indiferença não só para o próprio psicólogo do CRAS, como também para os 
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gestores municipais, os usuários do serviço e a população que, de modo geral, não conseguem 

fazer tais distinções ou sequer imaginam que elas existam: 

 

 [...] quando eu saia para visita, quando eu saia para articular rede, quando 
eu saia para acompanhar usuário, fazer mobilização comunitária, eu era 
tida como assistente social. Porque eles não conseguiam entender que o 
assistente social ia com a visão de grupo, de social e eu ia com a minha 
visão individual, minha visão de família, minha visão da importância do 
grupo na vida daquele indivíduo.   Tem muitas coisas que a gente não 
consegue colocar em prática devido à própria rede e aos próprios 
gestores. Não são todos, mas alguns (Participante do GF3). 

 

Do ponto de vista teórico, o trabalho interdisciplinar deveria ser orientado pela 

perspectiva da integralidade, esforçando-se para situar o indivíduo nas relações sociais e suas 

condições de vida, de modo a não responsabilizá-lo pela sua condição social, econômica e até 

mesmo histórica, tampouco julgá-lo por suas escolhas e/ou motivações pessoais. Porém, 

observa-se que esta concepção não está perfeitamente compreendida pelos psicólogos, visto que 

alguns se queixaram de que muitos sujeitos já adentram o CRAS solicitando o atendimento 

específico do assistente social.  

Ao serem estimulados a pensar os motivos pelos quais o sujeito possa solicitar este 

atendimento específico, um dos participantes sugeriu a hipótese de que esta situação pode estar 

relacionada com a ausência do psicólogo no CRAS durante certo período, sendo que, até o 

momento de sua contratação, não havia disponível, à população, o atendimento com o 

profissional da Psicologia. Outro motivo justificado, pelo mesmo participante, é que muitos 

usuários acessam o CRAS somente para solicitar benefícios eventuais – principalmente a cesta 

básica. Considerando que, no município em que trabalha, a liberação dos benefícios é realizada 

exclusivamente pelo assistente social, os usuários acabam elegendo este último como o técnico de 

referência que poderá lhes fornecer um “refresco” imediato para algumas de suas aflições e 

necessidades básicas, que, neste caso, se trata da alimentação. Nas ocasiões em que algum usuário 

chega até o CRAS solicitando o atendimento específico de algum profissional, por exemplo, uma 

psicóloga relatou: 

 

[...] já naquele momento, a gente já faz o atendimento juntos [na 
presença do psicólogo e do assistente social], a gente já coloca para a 
pessoa o quê que é o CRAS, o quê que é meu papel lá, o quê que é do 
assistente social, o quê que a gente faz lá, é um atendimento em conjunto 
(Participante do GF3). 
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Ao tentar destacar quais seriam as atribuições específicas do assistente social, de modo 

genérico, alguns psicólogos disseram acreditar que ele seria o profissional mais apto para: a 

responsabilidade da concessão ou não dos benefícios eventuais; a realização do monitoramento 

do território; prestar orientações e encaminhamentos referentes aos benefícios, tais como o PBF, 

BPC e demais benefícios previdenciários; o estabelecimento do contato inicial com os usuários, 

através da realização da primeira visita (sem a presença do psicólogo); além de outras questões 

peculiares ao Serviço Social.  

Outros psicólogos avaliaram que, para além das intervenções e orientações, o exercício 

profissional do assistente social está um pouco mais atrelado com questões burocráticas, 

usualmente ligadas à realização de relatórios, encaminhamentos, emissão de documentos e outras 

demandas emergenciais solicitadas pelos usuários. Alguns participantes avaliaram que o trabalho 

do assistente social, de certa forma, é um pouco mais objetivo e até mesmo mais palpável para os 

usuários, pois ele lida com situações concretas, como a facilitação à emissão de documentos e à 

concessão de benefícios, isto é, intervenções tidas como soluções “concretas”, como os próprios 

participantes denominaram.  

 Deste ou daquele modo, convém ressaltar que tanto a função do assistente social quanto 

da assistência social121, vão “[...] muito além da redução, no imaginário social, à concessão de 

benefícios como cesta básica, vale transporte, vale foto, isenção de taxas de confecção de 

documentos, encaminhamentos para vagas de emprego, ou aquisição de órteses e próteses” (Cruz 

e Guareschi, 2009, p. 135). 

Em contrapartida, a intervenção do psicólogo, usualmente, demanda um maior 

investimento de tempo e os resultados nem sempre são tão visíveis. Em função disso, há 

psicólogos que acreditam que o trabalho do assistente social se torna um pouco mais reconhecido 

e apreciado no contexto do CRAS. Para exemplificar a crença de que o trabalho desenvolvido 

pelo profissional do Serviço Social seria mais célebre ou até mais valorizado do que o do 

                                                           
121 Frequentemente, percebe-se certa confusão entre os termos “assistência social” e “assistente social”. É possível 
pensarmos que tal confusão se dá em função da semelhança da denominação e pela relação particular que o 
profissional do Serviço Social possui com o campo da assistência social. Em linhas gerais, a diferença é que 
assistência social é uma política pública regulamentada pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), prevista na 
Constituição Federal de 1988 e estabelecida como dever do Estado e direito do cidadão. Trata-se de um campo de 
atuação dos Assistentes Sociais nas esferas Federal, Estadual e Municipal. O Serviço Social, por sua vez, é a profissão 
de nível superior regulamentada pela Lei Federal 8.662/93 que requer diploma de graduação em Serviço Social, em 
faculdade de ensino superior reconhecida no país. Trata-se de uma profissão de nível superior que, além de 
regulamentada por uma lei específica e um código de ética, exige de seus profissionais formação teórica, técnica, ética 
e política, cujos espaços de trabalho não se limitam ao campo da assistência social. Em outras palavras, o assistente 
social está apto a trabalhar, tanto nos espaços ocupacionais da política de assistência social, como nas demais 
instituições que atuam no campo dos direitos, no universo da família, do trabalho e do “não trabalho”, da educação, 
da habitação, da saúde, de crianças e adolescentes, dos idosos, de grupos étnicos e demais populações que se inserem 
no campo da violação dos direitos. Portanto, assistência social e assistente social não é a mesma coisa, logo, os 
termos não devem ser confundidos, ainda que, desde a origem da profissão, os assistentes sociais atuam nos serviços 
socioassistenciais. 
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psicólogo, um participante, do GF1, citou o exemplo de um município de Minas Gerais que 

realizou um processo seletivo somente para a contratação de assistentes sociais, ampliando o 

número de profissionais desta categoria e permanecendo apenas com um psicólogo contratado, 

ou seja, a não contratação de mais psicólogos simbolizou o descrédito para com este profissional. 

 

[...] eu, no caso, confesso que não sei lidar com meu trabalho que, de 
certa forma, ele tem um caminho abstrato, contra o trabalho da 
assistente que me é muito mais concreto do que o meu (Participante do 
GF4). 

 

 Em outros termos, os próprios participantes indagaram: “O quê que o psicólogo pode 

fazer? A própria assistente social, sabe?” (Participante do GF3). 

Na contraposição dos argumentos de que a atuação do psicólogo é, de certo modo, 

menos palpável do que a intervenção do assistente social, uma participante defendeu que o 

trabalho desenvolvido pelos profissionais da Psicologia “[...] não tem data marcada para 

acontecer, ela não tem hora marcada, ela vai da situação, a gente nunca tem uma coisa certa. Você 

vai para a oficina, você não sabe o quê que vai ter” (Participante do GF2). 

Para não permitir que a categoria profissional estacione numa posição de subalternidade 

em relação ao assistente social, alguns psicólogos relataram estar ampliando seu arcabouço 

teórico-metodológico através da aprendizagem das mesmas legislações que o profissional do 

Serviço Social lança mão: 

 

[...] igual curso de INSS eu fiz para ter noção do que é não deixar o 
usuário naquela angústia igual vocês falaram: ‘ah não! é só com o 
assistente social’. Eu oriento, mas quem faz o relatório, quem encaminha 
é a assistente social” (Participante do GF2). Assim, algumas carências 
provenientes da formação profissional e da própria história da profissão 
estão sendo supridas, principalmente, através da busca e da leitura de 
referências e legislações sociais úteis e necessárias para ambos os 
profissionais. “Eu gosto muito de ler, e eu sempre estou lendo, Estatuto 
do Idoso, o ECA, quais são os benefícios da assistência social, BPC 
(Participante do GF4). 

 

Para os assistentes sociais, o conhecimento da legislação social é um pré-requisito para o 

exercício profissional, sendo, inclusive, matéria obrigatória prevista nas Diretrizes Curriculares. Já 

para os psicólogos a situação se torna um pouco mais complexa, pois, ao passo em que estes 

estão se apoderando de um arcabouço teórico-metodológico relativamente novo e/ou diferente, 

muitas vezes ocorre o distanciamento dos conhecimentos peculiares da Psicologia, ou então, em 

outros casos, pode haver a dificuldade de conciliação bibliográfica entre ambas as teorias, 



150 

 

metodologias e referências da Psicologia com as orientações e normatizações do trabalho social 

no CRAS.  

Toda essa realidade faz com que o psicólogo, em algumas situações, alinhe a sua 

intervenção com a do assistente social, espelhando sua dimensão técnico-operativa na imagem e 

semelhança do profissional do Serviço Social, extinguindo delimitações e atribuições específicas 

da Psicologia e fazendo com que ambos os profissionais desenvolvam praticamente as mesmas 

atividades e do mesmo modo: 

 

E aí a gente, assim, começou a discutir algumas coisas, por exemplo, por 
que é só papel do psicólogo o grupo? Isso foi colocado lá na 
teleconferência [...] Por que o assistente social não pode ter um grupo? 
Por que o psicólogo não pode trabalhar com as questões do Bolsa 
Família, do BPC  com outro olhar?  [...] e aí a gente começou a discutir 
essas questões e a coisa tem se modificado lá dentro. Não tem essa 
separação mais. Então hoje, assim, tanto eu posso coordenar um grupo, 
quanto o assistente social também pode coordenar um grupo. Tanto eles 
podem falar sobre BPC e Bolsa Família, quanto a gente também pode 
falar. Então, nós tiramos essa questão de separação de que é função de 
cada um, no sentido assim: todo mundo tem a mesma função 
(Participante do GF3). 

 

 Como observado, o relato anterior elimina qualquer diferenciação entre o psicólogo e o 

assistente social, anula as especificidades de cada profissão, produz a compreensão de que ambos 

os profissionais seriam técnicos sociais, logo, possuem as mesmas atribuições. Todavia, esta 

realidade que para muitos é normal e até mesmo aceitável, para outros, é angustiante, desafiadora 

e inconcebível: 

 

Sabe o que eu sentia? Que eu fazia tudo igual o assistente social. Eu tava 
começando a discursar igual ela [...] Porque eu falei assim: “Eu estou 
repetindo o discurso de outra profissão, de outro [profissional] [...] tá 
aqui oh, na minha cabeça e eu não to escutando que eu to falando igual?” 
(Participante do GF6). 

 

Diante desta realidade, é comum perguntas do tipo: “E o que a Psicologia tem a falar 

sobre isso? O que o Conselho de Psicologia e os psicólogos acham disso? São todos técnicos 

sociais então todos tem o mesmo olhar?” (Participante do GF7). 

Apesar da imprecisão dos marcos normativos do CRAS e do SUAS, não é possível 

encontrar, sobretudo nos documentos e cadernos de orientação do MDS, afirmações que 

sugerem uma anulação das especificidades de cada categoria profissional. Vale assinalar, inclusive, 

que esta tarefa não compete ao MDS e sim aos respectivos conselhos que regulamentam as 
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profissões. Nesse sentido, os conselhos – de Psicologia122 e de Serviço Social123 – são categóricos: 

há sim diferenciações entre as atribuições e competências de cada profissional.  

Afonso (2009) também responde o último questionamento afirmando que não, e 

destacando que, inclusive, um dos grandes desafios do psicólogo, no contexto do SUAS, consiste 

em identificar as “[...] ações e atividades que podem e devem ser compartilhadas e ações que 

devem ser específicas a cada campo profissional no desenvolvimento do trabalho da assistência 

social” (p. 17). 

O CFESS considera que o perfil do profissional do Serviço Social, para atuar na PNAS, 

deve afastar-se das abordagens tradicionais, funcionalistas, conservadoras e pragmáticas, as quais 

comumente tratam as situações sociais como problemas pessoais cujas intervenções se fazem no 

âmbito individual. Desse modo, as ações e os instrumentos do assistente social “[...] não devem 

ser utilizados com a perspectiva de integração social, homogeneização social, psicologização dos 

atendimentos individuais e/ou das relações sociais, nem destinar-se ao fortalecimento de 

vivências e trocas afetivas em uma perspectiva subjetivista” (2009, p. 78). 

 Ainda que a menor parcela dos participantes acredite que o técnico social – sendo 

psicólogo ou assistente social – possui as mesmas atribuições profissionais, a outra parcela 

defendeu a existência de contribuições distintas entre as profissões, afirmando que a maior 

diferença está no olhar lançado sobre a realidade. Para elucidar este “olhar” específico de cada 

profissional, tomamos o relato de um psicólogo que descreve uma atuação interdisciplinar junto a 

uma possível situação de abuso sexual124. 

 

E era caso de abuso sexual, e ai na verdade se tivesse uma assistente 
social ela ia olhar os quartos, onde que dormia a criança. O pai que era o 
suspeito. E aí isso eu não olhei nada, eu olhei a fala da mãe, não é? O 
meu olhar já era voltado para a fala, para os fatos, e não para a casa, para 
a parte física que seria do assistente social. E aí que entra, não tem jeito 
de eu fazer uma visita social, assim, uma visita domiciliar completa se 
não tiver um assistente social do lado, que até a visita domiciliar eu acho 
que é propriedade do assistente social, eles estudam isso e a gente não 
(Participante do GF2). 

                                                           
122 As normas reguladoras da Psicologia, de modo específico, são tratadas na Lei n° 4.119/62 que: “Dispõe sobre os 
cursos de formação em Psicologia e regulamenta a profissão de psicólogo”, no Decreto n° 53.464/64 que: 
“Regulamenta a Lei n° 4.119, de agosto de 1962, que dispõe sobre a Profissão de Psicólogo”, no Código de Ética do 
Psicólogo, nas diretrizes nacionais curriculares para a formação em Psicologia, bem como nas resoluções do 
Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Psicologia, responsáveis pela regulamentação, fiscalização e 
orientação da categoria, inclusive, em suas atribuições profissionais. 
123 As normas reguladoras do Serviço Social, sobretudo os valores e princípios do Código de Ética da profissão, as 
atribuições e competências profissionais estão asseguradas na Lei de Regulamentação da Profissão (Lei n° 
8.662/1993) que: “Dispõe sobre a profissão de Assistente Social e dá outras providências”, bem como na Resolução 
CFESS 493/06 e nas Diretrizes Curriculares do Serviço Social, elaboradas pela Associação Brasileira de Ensino e 
Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS). 
124 É importante apontar que, de acordo com as diretrizes da política de assistência social, os casos de abuso sexual 
deveriam ser objeto de atenção do CREAS. 
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 O relato anterior aponta que, mesmo perante a crença de que a visita domiciliar seja uma 

atribuição específica do assistente social, em alguns casos, há o reconhecimento da 

complementaridade entre o saber da Psicologia e do Serviço Social, o que corrobora a existência 

de especificidades entre cada profissional e seu olhar lançado sobre o sujeito e a realidade: 

 

Na minha experiência, por exemplo, em visitas: sai uma assistente social 
e uma psicóloga. Tem olhares que o Serviço Social faz que eu posso ficar 
o dia inteiro naquela casa que eu nunca vou enxergar aquilo. Como tem 
olhares que eu faço que eles jamais vão enxergar (Participante do GF6). 

 

 Mesmo com as inúmeras incertezas acerca de sua identidade profissional, a maior parte 

das opiniões dos psicólogos convergiu no sentido de que há situações em que, ora o psicólogo 

ora o assistente social, estão mais aptos para lidar. Em síntese, os participantes argumentaram que 

uma das maiores contribuições da Psicologia no campo da assistência social relaciona-se com a 

capacidade de percepção e o processo de escuta qualificada que a profissão está acostumada a 

desenvolver. Nessa direção, as maiores facilidades inerentes ao profissional da Psicologia estariam 

ligadas: a acolhida dos usuários que chegam até o CRAS; ao trabalho social realizado no âmbito 

das relações familiares, objetivando o fortalecimento dos vínculos e das potencialidades dos 

sujeitos envolvidos; a realização de visitas domiciliares; a atuação e coordenação de oficinas, 

grupos terapêuticos e avaliações psicológicas.  

Ao avaliar a relação profissional com o assistente social, alguns psicólogos disseram 

acreditar que: 

  

Não tem essa disputa de um é melhor do que o outro. Sempre fazemos 
praticamente o mesmo trabalho. Eu acho que ali a escuta é que vai ser 
diferente mesmo, a forma de conduzir a situação, mas a gente discute os 
casos também. Se ela atende sozinha, eu atendo sozinha, ou juntas, 
depois a gente discute o caso para ver para onde encaminha, ou se 
encaminhou, ver possibilidades (Participante do GF5). 

 

 Um aspecto importante sinalizado no relato anterior refere-se à criação de espaços, no 

ambiente de trabalho, que possibilitem a troca de informações sobre a intervenção junto à 

demanda, ou seja, um momento para a reflexão acerca dos referenciais teóricos e metodológicos 

que subsidiam o trabalho de cada profissional, para a discussão sobre as condições de trabalho, a 

busca pelo aprimoramento da rede socioassistencial e intersetorial, além de outras questões que 

perpassam o cotidiano, tanto do psicólogo como do assistente social. No entanto, apesar da 

perspectiva apresentada anteriormente, cabe indagar: tais espaços, de fato, existem? Ainda que 



153 

 

esta pergunta não esteja absolutamente respondida, podemos destacar o posicionamento de 

ambos os conselhos sobre esta relação profissional: 

 

Embora Serviço Social e Psicologia possuam acúmulos teórico-políticos 
diferentes, o diálogo entre essas categorias profissionais aliará reflexão 
crítica, participação política, compreensão dos aspectos objetivos e 
subjetivos inerentes ao convívio e à formação do indivíduo, da 
coletividade e das circunstâncias que envolvem as diversas situações que 
se apresentam ao trabalho profissional (CFP & CFESS, 2007, p. 41). 

 

 É possível afirmar que, em termos quantitativos, os participantes relataram mais situações 

de trabalhos realizados em conjunto (com o assistente social) do que intervenções isoladas. 

Segundo os relatos, dentre as principais ações desenvolvidas na perspectiva interdisciplinar estão: 

a realização de visitas domiciliares, o acolhimento, a coordenação de grupos e oficinas, a 

elaboração de documentos, relatórios e até mesmo atendimentos. 

 Para muitos psicólogos, a relação mantida com o assistente social foi avaliada e descrita 

como bastante positiva e produtiva. Alguns relatos apontaram relações afetivas, gratificantes e até 

mesmo de amizade entre ambos os profissionais: 

 

Eu não posso me queixar na minha parte não, a assistente social lá nós 
trocamos, na linguagem popular, figurinhas o tempo todo (Participante 
do GF4). 

 

Porque, quando eu fui, eu fiz concurso para a área da saúde e fui 
requisitada para a cidadania e quando eu caí no CRAS, eu nem sabia o 
que era aquilo, não tinha nem noção. Aí eu comecei a estudar, mas eu 
sempre tive muita sorte com as pessoas que trabalharam comigo, com as 
assistentes sociais eu aprendi muito, fui aprender SUAS, tudo com elas 
(Participante do GF6). 

 

 No GF5 e GF7 também foi possível encontrar alguns relatos sobre boas relações e 

intervenções interdisciplinares, nas quais ambos os profissionais trabalham “[...] em rede, junto 

com a saúde, com as outras secretarias, a gente tem conseguido desenvolver um bom trabalho” 

(Participante do GF5). 

Segundo os participantes, para que se estabeleça um bom relacionamento, torna-se 

necessária, por exemplo, a compreensão de que: 

 

[...] não tem essa diferença, assim, tipo, olha eu sou assistente social e 
minha palavra vale mais do que o psicólogo, ou eu sou psicólogo e você 
faz isso e isso. Pelo contrário [...] a gente constrói os grupos juntos, a 
gente constrói todos os trabalhos juntos (Participante do GF7). 
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 Neste momento, cumpre registrar que a existência de boas parcerias desenvolvidas com o 

profissional do Serviço Social não é regra e está distante de possíveis generalizações. Tampouco 

ofusca a realidade de que também há inúmeras situações de discórdia, fragmentação e disputa 

entre os profissionais das duas categorias. Isto porque, da mesma forma que existem bons 

trabalhos desenvolvidos em parceria, infelizmente, também há psicólogos que raramente 

desenvolvem qualquer tipo de intervenção na presença do assistente social, ou seja, não realizam 

visitas domiciliares, não compartilham as informações referentes às intervenções, não dividem o 

mesmo prontuário, não coordenam os mesmos grupos, não vão ao Fórum ou qualquer outra 

instituição juntos, enfim, não desenvolvem nenhuma forma de trabalho interdisciplinar, de modo 

que cada profissional ocupa o seu pequeno espaço ocupacional isoladamente. 

 Ao depararmos com relatos que apontam para esta fragmentação entre os profissionais, 

além de uma desagradável sensação pelo fato de que estamos falando de duas profissões sólidas, 

críticas e com um imenso potencial à disposição da política de assistência social, também nos 

desperta a curiosidade de melhor compreender esta realidade. Ainda que a(s) resposta(s) para uma 

possível compreensão seja praticamente impossível, neste momento, ficam algumas curiosidades: 

Por que esta fragmentação ocorre em tantos municípios? É possível que tal fragmentação possua 

alguma (co)relação com o fato de que o psicólogo possui dificuldades para compreender o 

trabalho da assistência social e/ou do assistente social? Pode ser o contrário? Por que, em alguns 

casos, o psicólogo e o assistente social estão se deparando com tantas dificuldades para dialogar e 

assumir um compromisso em comum? 

 Independente da realização ou não de intervenções em conjunto, o simples fato de ambos 

os profissionais estarem tão próximos, para muitos, desencadeia situações conflituosas. Não raro, 

alguns participantes afirmaram que há assistentes sociais que julgam o trabalho da Psicologia 

como sendo uma intervenção limitada ao diálogo: 

 

[...] tem alguns profissionais que não respeitam o nosso trabalho porque 
acham que a gente só conversa (Participante do GF2). 

 

Existe um discurso dos assistentes sociais, eu conheço muitos que falam 
que realmente o psicólogo dentro do CRAS e que a política do SUAS 
deveria repensar isso, não sei se vocês já ouviram isso, por que eles falam 
que às vezes o psicólogo não seria tão necessário ao CRAS como os 
assistentes sociais [...] (Participante do GF4). 

  

 Alguns psicólogos avaliaram que a Psicologia nem sempre é bem vista ou bem quista nos 

serviços do CRAS, pois a simples presença dos profissionais desta categoria é tida como uma 

inserção que ameaça o trabalho do assistente social, como se os psicólogos estivessem dispostos a 
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ocupar um espaço ocupacional e um campo de atuação tradicionalmente ocupado pelo Serviço 

Social: 

 

[...] ah, tão falando por aí que os psicólogos vão roubar o lugar do 
assistente social [...] Mas ai nessa brincadeira a gente vê que existe um 
receio mesmo de entender que esse espaço que é esse que a gente quer 
ocupar, não é? (Participante do GF7). 
  

Uma vez, uma assistente social, foi logo depois dessa apresentação, virou 
e falou assim: “pois é, porque agora você vai ter que passar algumas 
coisas sobre Psicologia pra mim porque vocês tão tomando o nosso 
lugar”. Então quer dizer, “eu não estou tomando o seu lugar” 
(Participante do GF3). 

 

 É interessante observar que, independente da forma que o discurso se apresenta, a relação 

profissional entre o psicólogo e o assistente social, em alguns casos, é vista com certa 

desconfiança pelo profissional do Serviço Social. Considerando que a assistência social era um 

campo de trabalho tradicionalmente ocupado pelo assistente social, é possível que a inserção da 

Psicologia desperte sentimentos de disputa, ameaça e até competitividade, ainda que para uma 

minoria de profissionais. 

 Diante de uma possível resistência enfrentada por parte dos profissionais do Serviço 

Social e até mesmo de alguns gestores, muitos psicólogos partilharam sentimentos de angústias 

por terem que conviver com situações advindas de tal posicionamento, por vezes, pré-concebido: 

 

[...] a assistente social não me dá abertura para trabalhar. Ela assim, eu 
falo com ela sempre: ‘a gente tem que fazer o atendimento juntas. Vamos 
tentar!’. Mas não tem essa abertura (Participante do GF5). 

 

[...] no início foi difícil mostrar até que ponto que o psicólogo [pode 
atuar ou contribuir], qual é a minha importância ali, de chegar ao ponto 
de numa reunião eu falar assim “olha, eu não estou aqui para disputar 
lugar com você, você precisa do meu serviço e eu preciso do seu, que 
nós vamos trabalhar em parceria” (Participante do GF4). 

 

 Apesar de alguns relatos apontarem para dificuldades na relação profissional entre o 

psicólogo e o assistente social, nem sempre é possível distinguir, claramente, os motivos que 

antecedem ou justificam a relação conflituosa. Contudo, é possível observar que, em alguns 

casos, a relação profissional sequer existe em função das péssimas condições de trabalho – 

provenientes das deficiências na gestão municipal. Há situações igualmente complexas em que, 

por exemplo, o CRAS opera com a equipe de referência abaixo da recomendada pela NOB-

RH/SUAS. Em alguns municípios, não raramente, a gestão local não contrata novos 
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profissionais quando alguém se afasta por motivos de saúde, licença maternidade ou qualquer 

outro motivo, deixando que a equipe de referência permaneça defasada e, consequentemente, 

sobrecarregada: 

 

A gente ficou numa situação difícil lá que a assistente social ficou de 
licença maternidade de seis meses e agora não vai voltar. Então tem oito 
meses que a cidade inteira acha que eu sou assistente social, que eu sou 
psicóloga, que eu sou prefeita, vereador e é aquela confusão.   
(Participante do GF6). 

 

Outra participante, do mesmo GF, relatou uma situação semelhante à anterior: 

 

E durante esses três anos aconteceu de tudo, inclusive nós ficamos dois 
anos sem assistente social. Tudo era eu! Eu dava cesta básica eu tinha 
que dar conta de tudo, era assistente social, era tudo (Participante do 
GF6). 

 

Igualmente inscrito no âmbito da precarização das condições de trabalho, os vínculos 

empregatícios, fragilizados pelas contratações temporárias, representam outro grande motivo 

avaliado como obstáculo para o estabelecimento de um bom relacionamento interdisciplinar, 

sobretudo quando os profissionais são contratados para cumprir 20 horas semanais. O resultado 

é que, na prática, alguns profissionais trabalham no período da manhã e outros no período da 

tarde, ocasionando mais desencontros do que encontros. Na fixação dessas condições, as 

respostas dos participantes nos levam à suposição de que a contratação parcial incide, também, 

em relações parciais que comumente são definidas pela ausência de comunicação, de cooperação 

e até mesmo de atuação: 

 

É muito raro [o encontro com a assistente social]. Por ser 20 horas o 
meu horário fica um pouco corrido, mas, por exemplo, eu estou sempre 
sabendo [dos casos]. Já fiz umas duas ou três visitas [juntamente com a 
assistente social], mas é uma falta de comunicação muito grande. E até as 
visitas mesmo eu já reparei que são marcadas nos dias que eu não estou 
lá. Então assim, eu já conversei, já tentei, mas não adianta (Participante 
do GF4). 

 

Então, [a assistente social] faz as visitas sozinhas, fora do dia que eu 
estou. Para começar eu encontro com a assistente social só na quarta, 
que esse ano mudou. [Antes] a gente encontrava um dia da semana, uma 
tarde na semana (Outra participante do GF4 relatando vivenciar uma 
situação semelhante à anterior). 

 

As discussões expostas até o presente momento, bem como outras que serão 

apresentadas mais adiante, certamente, evidenciam não só a estreita relação entre ambos os 
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profissionais, como também os obstáculos que impedem a boa sintonia desta relação, tornando o 

debate complexo e fora do alcance de interpretações convergentes e/ou consensuais – sejam elas 

positivas ou negativas.  

De todo modo, anteriormente a qualquer tipo de avaliação dos conteúdos verbalizados 

pelos participantes, é necessário adotar uma postura crítica, de cautela e sensibilidade ao 

apreender as narrativas, para que a qualidade da relação profissional não seja submetida a meros 

julgamentos factuais, parciais ou mesmo superficial. O que se observa, até o momento, é que a 

relação profissional do psicólogo com o assistente social é tênue, complexa, delicada e suscetível 

a inúmeras percepções, definições e arranjos, contemplados numa frase que sintetiza, com 

sabedoria, a situação: “[...] eu acho que não dá para generalizar” (Participante do GF1). 

Em síntese, trata-se de um debate que atravessa múltiplas determinações e que não pode, 

de forma alguma, ser apreendido em interpretações simplistas, reducionistas e de cunho pessoal, 

como se a situação fosse apenas uma relação profissional determinada pelas personalidades, 

características e/ou temperamentos dos envolvidos, ainda que estas determinações existam e se 

manifestem no contexto do CRAS. 

Diante de tantos obstáculos, talvez, o grande passo para reverter esse quadro passe pelo 

reconhecimento da importância desta parceria, de suas possibilidades e limites, inclusive. Além 

disso, a relação profissional (entre o psicólogo e o assistente social) e seu processo de trabalho 

interdisciplinar requer, também, o reconhecimento das competências, habilidades, atribuições, 

potencialidades e possibilidades de cada profissão. 

 

4.2.3  A dimensão teórico-metodológica 

 

 A atual configuração da política de assistência social, orientada pela lógica do direito, 

requer novos modelos, processos, mecanismos e instrumentos para sua operacionalização. A 

partir desse novo paradigma, fundamentais mudanças têm demandado, igualmente, o 

comprometimento de todos os atores que operam nesta política, exigindo-lhes novos 

conhecimentos, atitudes e habilidades para que uma nova forma de assistência social seja pensada 

e executada. Trata-se de um processo que recai diretamente sobre a dimensão teórica e 

metodológica dos profissionais que desenvolvem os serviços125. 

                                                           
125 No âmbito do Serviço de Atendimento e Proteção Integral às Famílias (PAIF), constituem diretrizes teórico-
metodológicas do trabalho social com famílias: a) Fortalecer a assistência social como direito social de cidadania; b) 
Respeitar a heterogeneidade dos arranjos familiares e sua diversidade cultural; c) Rejeitar concepções 
preconceituosas, que reforçam desigualdades no âmbito familiar; d) Respeitar e preservar a confidencialidade das 
informações repassadas pelas famílias no decorrer do trabalho social; e) Utilizar e potencializar os recursos 
disponíveis das famílias no desenvolvimento do trabalho social; f) Utilizar ferramentas que contribuam para a 
inserção efetiva de todos os membros da família no acompanhamento familiar (Brasil, MDS, 2012, p. 95-96). 
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 Inserido neste contexto, o exercício profissional do psicólogo nos serviços do CRAS, 

fundamentalmente aproxima ou, pelo menos, deveria aproximar a categoria ao movimento da 

realidade concreta e suas várias expressões – gênese e manifestações. Intervir na questão social, 

nessa perspectiva, e a partir do debate em curso, significa a presença do psicólogo operando e 

desenvolvendo ações, programas e projetos junto às diversas demandas dos sujeitos que acessam 

o CRAS requerendo algum benefício ou serviço.  

Nesse sentido, a ação profissional, desenvolvida pelo psicólogo e/ou demais categorias, a 

rigor, demanda um referencial teórico e metodológico para a análise da sociedade, do sujeito e da 

própria intervenção. A apropriação teórico-metodológica no campo das diversas e grandes 

perspectivas da Psicologia, além de nortear os caminhos para o exercício profissional, representa 

um desafio ao psicólogo do CRAS, pois, conforme visto anteriormente, alguns psicólogos vem 

encontrando dificuldades na conciliação dos referenciais específicos da Psicologia com as 

normatizações – legislações e cadernos de orientação – da PSB, de modo específico, e do SUAS, 

de modo geral. 

Não obstante as legislações, portarias, decretos, cartilhas, cadernos de orientações e 

demais documentos que se inscrevem no âmbito da PNAS como importantes instruções às 

equipes de profissionais, a dimensão teórico-metodológica do psicólogo do CRAS também se 

caracteriza pelo acúmulo e pela própria diversidade de perspectivas teóricas da Psicologia. Ao 

reunir as opções assinaladas pelos participantes da pesquisa, deparamo-nos com profissionais 

fundamentados pelas seguintes opções teóricas e metodológicas: Psicologia Social Comunitária, 

Gestalt-Terapia, Psicologia Humanista, Psicanálise, Análise Social Institucional, Psicologia 

Existencial, Psicologia Cognitivo-Comportamental e Abordagem Centrada na Pessoa. 

Com relação aos autores, podemos destacar diversas citações sobre a professora Lúcia 

Afonso, mencionada como autora de importantes referenciais teórico-metodológicos ao 

psicólogo do CRAS, especialmente para os que desejam trabalhar com grupos e oficinas: “Lúcia 

Afonso que tem um livro de oficinas, que ensina a coordenar grupos sócio-educativos, oficinas 

de convivências, grupos de convivência e grupo de desenvolvimento familiar” (Participante do 

GF5). 

Outros autores – da Psicologia e de outras ciências – também foram mencionados, ainda 

que de forma isolada, como referências disponíveis e úteis ao psicólogo do CRAS, a destacar: 

Vygotsky, Martin-Baró, Sônia Fleury, Paulo Freire, Rubem Alves, Augusto Cury, Yolanda 

Ferniere Quintão e Terezinha Tessara. 

 Conforme destacado anteriormente, o processo de preenchimento da dimensão teórico-

metodológica nem sempre ocorre através da apropriação de referências específicas da Psicologia. 
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Frequentemente, uma quantidade expressiva de psicólogos está buscando referenciais na 

literatura do Serviço Social e se relacionando com as legislações sociais. Ademais, outra parcela 

está fundamentando sua prática através de: textos provenientes da internet, como, por exemplo, 

do website “Psicoweb”; conteúdos de blogs; artigos da revista “Veja”, revista “Psique” e outras 

fontes. 

 Apesar da vasta relação de perspectivas teóricas existentes, a realidade de grande parte dos 

psicólogos não pode ser definida como se estivessem numa situação confortável em relação às 

teorias e metodologias que fundamentam sua prática profissional no CRAS. Em síntese, os 

participantes apontaram quatro situações desafiadoras: 1) a começar pela própria defasagem 

teórico-metodológica decorrente de uma formação profissional que não prepara adequadamente 

o aluno para o trabalho nas políticas públicas e sociais; 2) passando para a (queixa sobre a) falta 

de referenciais teóricos específicos que abordem a inserção e o exercício profissional do 

psicólogo no CRAS; 3) deparando-se com a necessidade de estar se apropriando das legislações 

sociais cuja profissão, de modo geral, nem sempre teve muita proximidade e/ou afinidade; 4) 

encontrando, por último, dificuldades na conciliação dos referenciais teóricos da Psicologia com 

as legislações e marcos regulatórios da política de assistência social. 

Entretanto, excepcionalmente, podemos observar fortes indícios de que uma parcela de 

profissionais não buscam respaldo teórico para sua intervenção, visto que alguns psicólogos não 

souberam citar apenas um livro específico da área, ainda que o discurso apontasse para alguma 

perspectiva teórica: “Olha, eu estou um pouco displicente com relação a leituras técnicas, mas eu 

gosto muito da terapia cognitivo-comportamental[...] Eu gosto muito de focar as coisas, dá uma 

sugestão prática pra pessoa” (Participante do GF4). 

 Diante do exposto, torna-se preocupante pensarmos que, ao invés de desenvolver uma 

ação profissional inscrita no campo de um projeto profissional, crítico, ético e político, 

possivelmente, alguns psicólogos do CRAS, em seu exercício profissional, acabam por 

desempenhar uma prática restrita a questões individuais, além de a-histórica e a-crítica. Em tais 

casos, o profissional está fadado a desenvolver uma prática que ele pensa e acredita que sabe 

fazer, mas não sabe explicar ou fundamentar suas ações, as razões, o conteúdo e até mesmo seu 

discurso.  

 Dada essa compreensão, um dos primeiros desafios que o psicólogo se depara, ao integrar 

a equipe de referência do CRAS, diz respeito à sustentação de sua dimensão teórico-

metodológica que, por vezes, não se encontra devidamente habilitada com referenciais 

específicos para o desenvolvimento de um trabalho social dentro das perspectivas da PSB e do 

SUAS. Segundo avaliação dos participantes, esta realidade se origina a partir de uma significativa 
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parcela das universidades que não oferecem formação profissional orientada ao trabalho nas 

políticas públicas e sociais: “Eu acho assim, que pela questão acadêmica mesmo que a gente não 

teve uma formação social e tudo mais” (Participante do GF7). 

Referindo-se à formação universitária, as ponderações dos psicólogos foram bastante 

consensuais, de modo que a maior parte avalia que, atualmente, as universidades não preparam 

seus alunos para atuar na área social, tampouco no CRAS. Há uma grande e grave reclamação, 

por parte dos participantes, é de que as universidades estariam formando profissionais que saem 

da graduação sem sequer terem ouvido falar sobre CRAS, SUAS, LOAS e outros termos com os 

quais a Psicologia relaciona-se. 

 

[...] eu formei sem nunca ter ouvido falar no CRAS, no NASF. Eu tenho 
colegas que eu tenho certeza que se formaram junto comigo e que até 
hoje não sabe o que é um CRAS, o que é um PSF. E aí a cartilha, por 
exemplo, como que eu conheci ela? Quando me falaram: “você vai 
trabalhar no CRAS”. Aí como eu não sabia, eu falei: “vou ter que 
procurar ter um conhecimento sobre isso”. Soube da cartilha na internet, 
consegui lá, mas, assim, eu nunca tinha visto. Já vi só na internet, já li 
várias vezes [...] (Participante do GF5). 

 

 O fato de muitas universidades não disponibilizarem uma formação profissional que 

também contemple o ensino, a pesquisa e a extensão na área social, além de não despertarem a 

curiosidade do estudante para este campo de trabalho relativamente novo e em expansão, faz 

com que uma quantidade significativa de alunos se forme sem a mínima noção sobre o trabalho 

em políticas públicas, mas passem em algum concurso ou processo seletivo e vão trabalhar no 

CRAS sem o devido preparo teórico-metodológico.  

Conforme sinalizado, as consequências desse processo são as mais penosas possíveis para 

o profissional, pois certamente ele vivenciará dificuldades no reconhecimento de sua identidade 

profissional, desenvolverá o seu trabalho coberto de inseguranças e, provavelmente, levará tempo 

até encontrar as melhores opções teóricas e metodológicas para fundamentar seu exercício 

profissional, correndo o risco de ser julgado – pelos demais profissionais, gestores e até mesmo 

usuários – como um profissional que pouco contribui para os serviços: 

 

[...] falar que eu amo trabalhar em CRAS eu não amo, porque eu fui 
formada para a clínica, o meu curso foi quase todo direcionado para a  
clínica, só que eu preciso trabalhar e aí quando eu saí da faculdade existia 
essa vaga lá, então eu vou tentando me informar (Participante do GF2). 

 

O relato anterior, assim como outros, evidenciam a realidade de que, ainda hoje, existem 

universidades que possuem sua grade curricular e toda a estrutura de ensino direcionada, quase 
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que exclusivamente, para a formação e atuação na área clínica, restringindo a transmissão de 

certos conhecimentos e fomentando um verdadeiro problema para aqueles que vão trabalhar em 

qualquer tipo de espaço ocupacional que não seja a clínica: 

 

O problema é que, às vezes, a gente tem uma formação muito 
psicanalítica, não é? Aí vem isso, essa questão de jogar a gente no social 
(Participação do GF6). 

 
As nossas universidades, ela era, ela é elitista, tradicionalista, que se 
voltava pra questão clínica-terapêutica que hoje é muito forte ainda. Por 
mais que a gente fale de Psicologia social, a gente sabe que o arcabouço 
teórico de Psicologia social ele ainda não é falado, assim, profundamente 
dentro das universidades. Pelo contrário! Ele é superficial! (Participante 
do GF3). 

 

Corroborando o relato anterior, Campos (2010) destaca que é possível verificarmos que 

os modelos teóricos adotados por muitos cursos de Psicologia, bem como toda a preparação do 

futuro psicólogo permanece praticamente inalterada das décadas anteriores: “Isto pode indicar, 

de um lado, uma cristalização da universidade nos modelos teórico-metodológicos e, de outro, a 

manutenção de condições para que o estudante de psicologia se distancie e desconheça a 

realidade cotidiana vivida pelo povo de seu país” (p. 75).  

Partindo do princípio de que o exercício profissional do psicólogo do CRAS aproxima o 

profissional da questão social e suas diferentes manifestações, assim como os elementos que nos 

permitem afirmar que algumas universidades estão afastando os estudantes dos possíveis 

modelos teórico-metodológicos adequados para operar os serviços dos CRAS, é possível 

pensarmos que alguns psicólogos se deparam com um duro obstáculo a ser superado, afinal, 

deste ou daquele modo, o trabalhador deverá imbuir-se de determinados referenciais teóricos e 

metodológicos para fundamentar seu exercício profissional. A pergunta é: de que forma e a que 

custo este processo está ocorrendo? Esta pergunta norteará os próximos debates. 

Ao realizar uma análise cuidadosa sobre as práticas da Psicologia em comunidades, 

Campos (2010) verificou que, atualmente, os trabalhos desenvolvidos em comunidades perderam 

seu caráter de clandestinidade, característico das décadas de 1960 e 1970, pois o Estado requer, 

de maneira significativa, uma maior atuação do psicólogo junto à sociedade e suas questões 

sociais. Assim, o espaço para a atuação do psicólogo junto aos diversos setores e segmentos da 

população foi institucionalizado, sobretudo através das políticas sociais. Além disso, a identidade 

e a prática do psicólogo social permanecem pouco alteradas, caracterizadas por cursos de 

graduação cristalizados, pouco modificados, inadequados às necessidades da realidade social e 

mantenedores de condições para que o estudante de Psicologia se distancie e desconheça a 
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realidade do Brasil.  

Alguns psicólogos ponderaram que tais situações estão relacionadas à própria história da 

Psicologia, visto que, até então, os campos de atuação do psicólogo limitavam-se ao contexto 

clínico, hospitalar e organizacional: “[...] quem é formado há mais tempo, assim, há mais de dez 

anos, um grupo como o meu assim, quando você saía da faculdade você não tinha nada para 

fazer a não ser clinica ou então hospital psiquiátrico” (Participante do GF6). 

Sobre esta realidade, o próprio Conselho Federal de Psicologia concorda que: 

 

Muitas são as ocasiões em que o trabalho da Psicologia ainda tem sido 
associado apenas à Psicoterapia. Essa representação social tem sua 
justificativa na história da profissão. Por muitos anos, a despolitização 
marcou a organização da profissão e influenciou a construção da ideia de 
que o psicólogo e a psicóloga têm atuação restrita ao espaço 
psicoterapêutico (CFP, 2011, 11). 

 

Ainda que grande parte dos psicólogos reconheça suas limitações, por vezes oriundas da 

formação profissional, não é possível afirmar que tais deficiências se arrastem de modo 

duradouro ou permanente, pois, ao ingressarem nos serviços do CRAS, a própria realidade – da 

sociedade, da instituição e dos usuários – põe em cheque o arcabouço teórico-metodológico do 

profissional, requisitando-lhe posicionamentos ou modelos de intervenção que não se limitem a 

interpretações simplistas e/ou reducionistas sobre a questão social.  

Essa dinâmica do trabalho no CRAS, a princípio, lança os profissionais à busca de 

referenciais que preencham sua dimensão teórico-metodológica. Acontece que, para muitos, essa 

busca esbarra em um segundo obstáculo a ser superado: a escassa produção bibliográfica que 

aborda, de modo específico, a inserção e o trabalho do psicólogo no CRAS. “Na hora que você 

vira: cadê meu embasamento teórico? Eu falo assim: literatura são mínimas” (Participante do 

GF3). 

 O próprio MDS reconhece que a bibliografia nacional sobre o trabalho social com 

famílias no âmbito do PAIF e do CRAS é insuficiente, sobretudo referências que apresentem 

reflexões sobre o trabalho social desenvolvido na rede socioassistencial: “Essa baixa produção se 

contrasta, no entanto, com a quantidade de projetos sociais e práticas de trabalho social 

realizados por ONGs e instituições religiosas, nas quais há o uso de diferentes instrumentos e 

abordagens metodológicas [...]” (Brasil, MDS, 2012b, p. 86). 

 Fortalecendo essa perspectiva, a Pesquisa Quanti-Quali do PAIF revelou uma realidade 

igualmente preocupante: apenas 60% dos profissionais afirmaram desenvolver o trabalho social 

com famílias fundamentado por alguma diretriz metodológica. Dentre os 60%, percebeu-se a 

existência de uma grande diversidade de compreensões sobre o termo PAIF, de modo que a 
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maioria das respostas não se inscreve em qualquer acepção do termo que caracteriza “abordagem 

metodológica”, isto é, a evidência de que mesmo os profissionais que afirmaram fundamentar seu 

exercício profissional, segundo alguma diretriz metodológica, muitos sequer compreendem o seu 

significado: 

 

É importante destacar, ainda, que a ausência de uma abordagem 
metodológica relatada pelos outros 40% dos profissionais, ou ainda a 
compreensão equivocada por outra parcela significativa dos técnicos, não 
expressa que ela não exista. Ao não incorporar de modo crítico e 
consciente uma abordagem metodológica para o PAIF, tende-se a 
promover o entendimento funcionalista no fazer profissional (Brasil, 
MDS, 2012b, p. 87). 

 

 A insuficiência de referenciais teóricos específicos ao psicólogo do CRAS foi 

caracterizada, segundo a avaliação dos participantes, como resultado das próprias transformações 

que a política de assistência social vem sofrendo e a recente inclusão dos profissionais de 

Psicologia como parte da equipe de referência, o que proporcionou um boom de psicólogos que 

foram trabalhar nesta política nos últimos anos.  

 

O CRAS é uma coisa aparentemente recente. E aí onde que nós vamos 
buscar isso? E aí sim apareceu alguns nomes lá, esses que as meninas 
estão colocando. Eu pelo menos tive essa dificuldade de estar buscando 
o que? Aonde? Primeira coisa porque eu pensava em buscar o que? O 
que é o nosso papel? Em cima do que? Baseado em que? (Participante 
do GF7). 

 

Como consequência da suposta ausência de referências teóricos e metodológicos que 

possam fundamentar o exercício profissional do psicólogo no CRAS, percebe-se que alguns 

profissionais acabam recorrendo à da literatura específica do Serviço Social: 

 

[...] quando eu volto para essa questão do que eu me oriento, assim, me 
baseio para trabalhar no CRAS, eu volto totalmente para a bibliografia 
do Serviço Social, porque nós não temos, ainda, uma coisa específica 
para o psicólogo social dentro do CRAS [...] (Participante do GF3). 

 

 Considerando as possíveis defasagens na formação profissional, agravadas pela escassez 

de referenciais teóricos específicos ao psicólogo do CRAS, diversos participantes relataram estar 

se apropriando não só das bibliografias do Serviço Social, como também das legislações sociais 

pertinentes ao trabalho na política de assistência social. Para muitos, a apropriação das leis, 

portarias, protocolos, resoluções, cadernos de orientação e demais produções comumente 
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produzidas pelo MDS e pelo CNAS são necessárias e servem de âncora para a dimensão teórico-

metodológica do psicólogo do CRAS. 

 De modo geral, há o reconhecimento quanto à necessidade e importância da apropriação 

de tais documentos normativos para que o exercício profissional esteja sintonizado com os 

objetivos dos serviços do CRAS e do SUAS.  

 

[...] estudar hoje a Política de Assistência, que eu acho que é 
fundamental, se você não ler, se você não buscar, e isso, claro que é uma 
questão de desenvolvimento até pessoal mesmo do próprio profissional, 
estudar as cartilhas, tá sempre atento ao MDS, à Tipificação, que veio 
agora, todos esses documentos, você não dá conta de trabalhar. Porque a 
nossa formação profissional dentro da universidade ela não te dá 
bagagem (Participante do GF3).  

 

[...] quando a gente trabalha na área social, e isso aconteceu comigo, você 
tem tanta coisa para estudar e para dar conta, é SUAS, LOAS, medidas 
socioeducativas. E aí tem um monte de coisas que nós não estudamos na 
faculdade. E aí o que é que aconteceu? Você acaba deixando um pouco a 
teoria de lado para você poder buscar essas novas teorias, não é? E aí, 
você tem que acompanhar tanta coisa, junto com as questões da criança 
junto e são leis, mais leis, mais leis e leis. Uma hora eu cheguei assim e 
falei “gente, pera aí! Eu sei, eu sei que eu estou tendo uma escuta do 
sujeito, eu sei que eu estou fazendo a diferença naquela construção, 
naquela subjetividade, só que aonde está o diferencial para mim chegar 
numa conversa? (Participante do GF7). 

 

 Cabe destacar, ainda, que uma última dificuldade apontada pelos psicólogos, no âmbito da 

dimensão teórico-metodológica, refere-se à conciliação da literatura da Psicologia com os 

documentos normativos da política de assistência social. A quantidade de documentos 

disponíveis, acrescida pelo fato de se tratar de um conteúdo relativamente novo para a categoria 

profissional, para alguns, desencadeia uma realidade em que o referencial teórico e metodológico 

da Psicologia seja deixado em segundo plano.  

Todos esses apontamentos assinalam a intrínseca relação que a dimensão teórico-

metodológica estabelece com a identidade profissional, com a dimensão técnico-operativa, com 

as condições de trabalho e demais aspectos que atravessam o exercício profissional do psicólogo 

do CRAS: “E para eu trabalhar, para eu me inserir num CRAS, no SUS, no SUAS, na educação, 

eu preciso ter uma identidade de psicólogo, não é? Então você pergunta: qual referencial teórico 

que te marca?” (Participante do GF7). 

 Na configuração de todas as observações até então mencionadas, a solução descrita para 

superar as situações apresentadas seriam aquelas encontradas com a prática profissional e a 
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experiência adquirida no percurso do trabalho, ainda que, desse modo, o profissional estará 

exposto às mais diferentes, inusitadas e confusas situações: 

 

 [...] pela minha formação acadêmica, eu não fui capacitada para fazer 
visita domiciliar, eu estou aprendendo no campo de atuação (Participante 
do GF7). 

 

[...] essa efetivação desse conhecimento a gente aprende muito é na 

prática (Participante do GF8). 

 

[...] tudo que eu sei hoje, na marra, fui aprendendo ali na prática mesmo 
(Participante do GF1). 

 

 Para além das soluções advindas com a prática profissional, segundo os participantes, a 

solução ideal seria uma capacitação específica para os técnicos do CRAS. Um psicólogo acredita 

que, caso esta capacitação fosse realizada “[...] em rede nacional, dentro de uma abordagem, de 

uma base teórica que a gente precisa, sai mais barato e unifica o serviço de certa forma. Lógico 

que vai variar de acordo com o público da gente que é diferenciado, mas ia ser, assim, 

maravilho!” (Participante do GF3). 

 Convém ressaltar que a LOAS em seu art. 19, inciso IX, indica a necessidade de que, para 

alcance e consolidação dos objetivos da PNAS, os recursos humanos devem contar com uma 

política de qualificação sistemática e continuada. O texto da PNAS também ressalta que deve 

integrar à Gestão do Trabalho uma política de formação e capacitação dos trabalhadores da rede 

pública e privada, gestores, conselheiros e demais profissionais. No mesmo sentido, a NOB-

RH/SUAS orienta a construção da Política Nacional de Capacitação, visando o aprimoramento 

da gestão e do trabalho desenvolvido junto à população, pois reconhece a capacitação como 

elemento essencial para a qualidade dos serviços, programas, projetos e benefícios. 

 Por tudo isto, com base no princípio da educação permanente, em dezembro de 2011 o 

MDS lançou o texto da versão preliminar da Política Nacional de Capacitação do SUAS 

(PNC/SUAS), a qual objetiva: romper com o tradicional modelo de capacitações pontuais e 

fragmentadas; garantir o acesso aos conteúdos básicos e avançados; superar práticas profissionais 

conservadoras; difundir conhecimentos e práticas exitosas que sinalizam intervenção profissional 

qualificada; além de outras propostas.  

Trata-se de um passo inicial rumo à construção e consolidação de uma política de 

capacitação destinada aos atores que compõe o SUAS. Em síntese, o documento apresenta a 

necessidade de tal política, alguns conceitos sobre educação, capacitação e ensino, os princípios, 

as diretrizes, o objetivo, o público alvo, as modalidades de capacitação, as responsabilidades de 
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cada ente federado, o monitoramento e avaliação, além de outros conteúdos relacionados à 

PNC/SUAS. 

De todo modo, enquanto as capacitações não ocorrem com a regularidade e continuidade 

que determina a PNC/SUAS, alguns psicólogos estão se organizando dentro do próprio do 

CRAS para a realização de grupos de estudo. Trata-se de uma iniciativa que, além de evidenciar a 

necessidade de uma formação continuada, aponta para uma interessante busca de soluções locais: 

“[...] temos a segunda-feira que é o dia de estudar. A sexta-feira nós ficamos estudando o guia. A 

gente fica só por função de estudar junto com o coordenador, o assistente social e o psicólogo” 

(Participante do GF6). 

Em virtude dos desafios impostos pela PNAS, tanto pelo trabalho individual como pelo 

interdisciplinar, a criação de espaços de estudo torna-se fundamental para a reflexão dos 

referenciais teóricos e metodológicos, além de outras questões. É possível afirmar que, sobretudo 

através da construção de tais espaços, algumas ambivalências e confusões acerca da concepção 

dos referenciais teóricos e metodológicos que subsidiam o trabalho poderão ser sanadas e alguns 

obstáculos do processo de compreensão do papel e das atribuições de cada profissional poderão 

ser igualmente superados. 

Uma conclusão preliminar que podemos apresentar, a partir desse quadro, refere-se à 

evidência do quanto a dimensão teórico-metodológica do psicólogo que trabalha no CRAS 

necessita receber mais atenção e investimento – por parte de todos: as universidades que formam; 

a gestão municipal que contrata; a gestão estadual que acompanha, fiscaliza e orienta; a gestão 

federal que lança as diretrizes e investe cada vez mais no financiamento dos serviços e benefícios 

socioassistenciais.  

 Todo o debate realizado, até então, nos faz refletir o quanto é importante que algumas 

universidades reavaliem seus currículos e repensem a lógica da formação profissional do 

psicólogo, de modo a resignificar alguns debates já realizados (mas que ainda se fazem 

necessários), os quais se expressam através de algumas perguntas que se arrastam desde a década 

de 60, ou seja, perguntas já extenuantes: as universidades estão formando psicólogos para quê? 

Para trabalhar onde? Que tipo de psicólogo as universidades estão formando? São perguntas que, 

a princípio, podem parecer óbvias, porém são extremamente necessárias de se realizar enquanto 

existirem psicólogos que trabalham em qualquer tipo de política social e desconheçam a maior 

referência da Psicologia Social Comunitária brasileira:  

 

“Como é que chama essa aí que você falou?” (Participante do GF4 
perguntando).  
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“Silvia Lane!” (Responde outra participante do GF4). 

 

 Outras situações igualmente preocupantes denunciam que há psicólogos desinformados 

sobre a própria estrutura do processo nos quais estão inseridos, realizando perguntas do tipo: “O 

que é esse pólo da SEDESE? 126” (Participante do GF7). Pergunta que, para muitos, possui uma 

resposta óbvia, mas, para outros, traduz a realidade de que a falta de informações chega a ser tão 

aguda que os profissionais desconhecem a própria Secretaria Estadual, isto é, a principal 

responsável pela oferta de capacitações a todos os profissionais, técnicos, gestores e conselheiros 

da política de assistência social. 

Diante do exposto, torna-se urgente o investimento de forma mais adequada e 

comprometida com a formação profissional e capacitação continuada dos profissionais que 

trabalham no CRAS. Afinal, o que adianta investir bilhões de reais em tecnologia, serviços, 

benefícios, informações e diretrizes, se o profissional que está totalmente imbricado no CRAS 

não possui o manejo adequado, esperado ou suficiente sobre o que e como tem de fazer?  

 

4.2.4  A dimensão técnico-operativa 

 

 O Conselho Federal de Psicologia destaca que, através de ações técnicas e qualificadas, o 

psicólogo pode atender e acompanhar crianças, adolescentes, adultos e idosos, de forma 

individual e/ou em grupo, através de diferentes atividades e serviços que compõem o rol de 

provisões da proteção social básica (CFP, 2007). 

 Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, a responsabilidade pela execução – que 

inclui o planejamento, a implantação e implementação – das atividades e dos serviços do CRAS é, 

em parte, dos profissionais de nível superior que compõem a equipe técnica, devendo ser 

realizado “[...] a partir de pressupostos éticos, conhecimento teórico-metodológico e técnico-

operativo, de modo a qualificá-lo para a efetivação do alcance dos objetivos propostos pelo 

Serviço, sob a supervisão do coordenador do CRAS” (Brasil, MDS, 2012b, p. 16).
 
 

 O serviço deve ser compreendido como um conjunto de atividades que, por sua vez, 

desdobram-se em ações, intervenções, práticas e atos profissionais. De acordo com a Tipificação 

Nacional de Serviços Socioassistenciais (2009), através de sua organização por níveis de 

complexidade do SUAS, os serviços da proteção social básica são: a) Serviço de Proteção e 

                                                           
126 A SEDESE – Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social tem por finalidade planejar, dirigir, executar, 
controlar e avaliar as ações setoriais a cargo do Estado de Minas Gerais que visem ao fomento e desenvolvimento 
social da população, por meio de ações relativas à garantia e à promoção dos direitos humanos, à assistência social 
para o enfrentamento da pobreza e o provimento de condições para a superação da vulnerabilidade social. A 
estrutura organizacional da SEDESE divide-se em três subsecretarias: Direitos Humanos, Assistência Social e 
Projetos Especiais de Promoção Social. 
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Atendimento Integral à Família (PAIF); b) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; 

c) Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosos (Art. 1°). 

Não obstante, a atividade corresponde a uma unidade menor e parte do serviço, tais como a visita 

domiciliar, o acolhimento, o encaminhamento, o atendimento e demais ações que compõe a 

dimensão técnica e operativa dos profissionais. 

 Através desta pesquisa, nota-se que uma vasta lista de atribuições e intervenções compõe 

o exercício profissional psicólogo do CRAS. Vale assinalar que a maior parte dos participantes 

não realizou nenhum tipo de distinção entre serviço e atividade, de modo que não foi possível 

estabelecer delimitações sobre quais atividades compõem quais serviços (mencionados 

anteriormente). 

 De todo modo, esta categoria de análise pode ser caracterizada e descrita pela variedade 

de atividades que o psicólogo desenvolve em seu cotidiano profissional. Dentre as atividades 

mais citadas pelos participantes, encontram-se: a visita domiciliar; a acolhida; o atendimento e 

acompanhamento, realizados de forma particularizada ou coletiva, sobretudo através de grupos, 

oficinas, cursos e projetos de capacitação, geração de renda e inclusão produtiva; o 

encaminhamento para a rede de serviços socioassistenciais e/ou setoriais; além de outras 

eventuais atividades atribuídas ao psicólogo do CRAS. 

 A visita domiciliar, em alguns casos, costuma ser o primeiro contato do profissional com 

o usuário. Nas situações em que alguma família é encaminhada ao CRAS, através de ofícios, 

relatórios, solicitações de algum órgão da rede de atendimento ou rede de garantia dos direitos, o 

profissional – tanto o psicólogo como o assistente social – tem de entrar em contato com a 

família através de uma visita domiciliar, cujo objetivo é estabelecer um contato inicial, uma 

relação de proximidade, confiança e segurança, a fim de integrar o indivíduo e sua família aos 

serviços do CRAS.  

Em outras situações, a visita ocorre como uma das formas de acompanhamento dos 

casos em que o sujeito encontra dificuldades de acessar o equipamento público por algum 

motivo, de maneira que o trabalho social é desenvolvido na própria residência do sujeito, como 

no caso do Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosos. 

 O fato de a visita domiciliar ser relativamente nova para o psicólogo, causa sensações de 

estranheza, dúvidas e incômodos. Do ponto de vista normativo, os conselhos profissionais 

(principalmente o CFP e o CFESS) ainda não elaboraram nenhum documento de orientação ou 

resolução para regulamentar esta prática profissional no âmbito do SUAS. Conforme apontado 

pelos participantes, há situações em que a visita domiciliar é realizada somente pelo psicólogo, 

somente pelo assistente social ou por ambos os profissionais. Percebe-se que a metodologia 
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empregada é, de certa forma, determinada pelas necessidades da instituição e pelas relações 

estabelecidas entre os profissionais.  

 Diante dessas constatações, não podemos desconsiderar que grande parte dos 

participantes acredita que a visita domiciliar pode e até deve ser realizada em conjunto com o 

assistente social, pois a complementaridade dos olhares permite uma leitura mais interessante e 

integrada sobre a situação da família visitada. Dessa forma, o psicólogo colocaria sua escuta 

qualificada à disposição do acolhimento das angústias da família, ao passo que o assistente social 

se atentaria para outras questões, inerentes a sua profissão: 

 

 

O que a gente vai fazer na visita domiciliar? A gente não vai lá ver as 
condições físicas! A gente vai ver a dinâmica que existe naquela casa, mas 
acaba entrando nas condições físicas. Você vai analisar o todo. As coisas 
mais objetivas que é a escuta do assistente social, mas perceber a 
dinâmica daquela casa com os problemas sociais (Participante do GF7). 

 

 Ainda que alguns psicólogos consigam compreender e até mesmo descrever quais seriam 

os objetivos e a finalidade da visita domiciliar, esta atividade não está inteiramente clara para 

muitos que se perguntam: O que é que eu vou fazer na casa da pessoa? Qual é a função da visita 

domiciliar? Como ela deverá ser realizada? Junto com o profissional do Serviço Social? Sozinha? 

Por ambos? Realmente é atribuição do psicólogo a realização de visitas domiciliares? 

Aproveitando a ocasião para vincular esta discussão com a anterior, indagamos: haveria tantas 

dúvidas se psicólogo estivesse mais capacitado do ponto de vista teórico e metodológico? 

 Considerando a própria história da Psicologia, enquanto profissão, por vezes, elitista, 

direcionada à formação tradicional, clínica e adepta à postura de que o profissional deve manter 

certo distanciamento de seu “paciente”, perguntamos: que tipo de habilitação ou formação 

profissional o psicólogo possui para adentrar o domicílio de uma pessoa? No caso dos 

profissionais que, ainda hoje, recebem a formação específica para atuar na área clínica, estes 

encontram-se devidamente habilitados/capacitados para oferecer e receber a proximidade que a 

visita domiciliar proporciona?  

 

[...] o fato da gente chegar chegando: batia palma e entrava, sabe, aquela 
coisa sem cerimônia. Às vezes nós, enquanto psicólogos, a gente se 
coloca numa postura muito psi. E para trabalhar com população, uma 
coisa que no meu trabalho eu vi, a gente tem que tirar um pouco, sabe? 
(Participante do GF6). 
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 Outra atividade desenvolvida junto ao sujeito ou sua família refere-se à acolhida127. Em 

linhas gerais, os participantes relataram que o acolhimento costuma ocorrer em duas situações 

distintas: na visita domiciliar; e em demanda espontânea dos sujeitos que, de modo geral, já 

conhecem os serviços, benefícios e profissionais, dirigindo-se até o CRAS em busca de alguma 

solicitação específica. No momento da acolhida do usuário, alguns psicólogos costumam realizar 

o que denominam de “avaliação psicológica” para estabelecer as diretrizes, o planejamento e as 

estratégias que serão adotadas junto ao caso: 

 

[...] eu faço uma avaliação psicológica para ver se é necessário 
encaminhar para algum grupo que existe no CRAS, se é algum grupo que 
eu posso formar no CRAS [caso] tem outras demandas parecidas ou se é 
caso de encaminhar para o setor da saúde ou outro setor (Participante do 
GF2). 

 

Dentre todos os aspectos relatados pelos participantes, assim como nas orientações e 

diretrizes da política de assistência social, observa-se que o atendimento e o acompanhamento da 

família consistem numa atribuição central do trabalho social realizado nos serviços da PSB, isto é, 

no exercício profissional do psicólogo do CRAS.  

 Outra questão a ser delimitada refere-se à distinção entre atendimento e 

acompanhamento. O MDS caracteriza o atendimento – da família ou a algum de seus membros – 

como uma ação particularizada128 e imediata de prestação de serviço, ao passo que o 

acompanhamento consiste em um conjunto de intervenções desenvolvidas de forma continuada, 

através de mediações periódicas que, por sua vez, desdobram-se em duas modalidades e 

complementares: particularizada129 e em grupo130 (Brasil, MDS, 2012b). Vale adiantar que o 

                                                           
127 O MDS caracteriza a acolhida como o processo de contato inicial de um indivíduo ou família com o PAIF.  A 
acolhida, podendo ser realizada de modo particularizado ou em grupo, no CRAS ou no domicílio, consiste no 
processo inicial de escuta, sem preconceitos ou julgamentos, das necessidades e demandas trazidas pelas famílias, 
bem como de oferta de informações sobre as ações do Serviço, da rede socioassistencial, em especial do Cras e 
demais políticas setoriais. Trata-se de um diálogo que permita à família falar de sua intimidade com segurança, 
visando o estabelecimento de relações de confiança, onde o sujeito ou a família reconheça a equipe de referência do 
CRAS como profissionais qualificados para o atendimento de suas demandas. Por sua vez, a acolhida é um momento 
em que, além do estabelecimento de vínculos de confiança, os profissionais devem coletar informações sobre a vida 
familiar e comunitária, sobre o território, as redes de apoio, a situação socioeconômica, a subjetividade, as crenças, os 
valores, as expectativas e demais informações sobre a realidade da família que está sendo acolhida (Brasil, MDS, 
2012b). 
128 As ações particularizadas realizadas no CRAS ou no domicílio, referem-se ao atendimento prestado pela equipe 
técnica do CRAS a algum(ns) membro(s) ou todo o grupo familiar após a acolhida. O MDS orienta que a opção pela 
utilização de ações particularizadas no atendimento às famílias deverá ocorrer somente em casos extraordinários, de 
modo que os profissionais devem se atentar para que as ações particularizadas não se tornem práticas tecnicistas de 
resolução de “casos” individuais (Brasil, MDS, 2012b). 
129 O MDS sugere que o acompanhamento particularizado deve ser proposto principalmente às famílias que se 
encontram em situações de vulnerabilidades e em condições desfavoráveis para acompanhamento em grupo: seja 
porque a família apresenta uma demanda imediata; nos casos em que há o risco de retornar à situação de extrema 
pobreza; caso a família tenha dificuldades de se deslocar até o CRAS; quando a família não se sente à vontade para 
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debate sobre o que seria atendimento ou acompanhamento é, inclusive, repleto de dúvidas, 

ambiguidades e ausência de definições ou diferenciações para a maior parte dos participantes.  

Na configuração dessas modalidades, convém ressaltar que, segundo os psicólogos, o 

acompanhamento individual é comumente confundido (por parte de todos: trabalhadores, 

gestores e usuários) com o atendimento clínico ou psicoterapia. Conforme apontado 

anteriormente, em muitos casos, o próprio psicólogo não consegue distinguir o que seria o 

acompanhamento individual de modo que não seja atendimento ou prática de psicoterapia:  

 

[...] eu tenho muita dificuldade quando a gente fala assim: 
acompanhamento, que você vai fazer um acompanhamento, que é um 
acompanhamento individual. Até que ponto que é acompanhamento? 
Até que ponto que vai só acompanhamento ou passa a ser uma 
psicoterapia? (Participante do GF6). 

 

Vale relembrar que as diretrizes da política de assistência social quanto à realização de 

psicoterapia no CRAS são claras: o psicólogo não pode e não deve fazer uso de tal prática. O 

documento “Orientações Técnicas: Centro de Referência de Assistência Social” apresenta, 

claramente, a determinação de que “os profissionais de psicologia não devem adotar o 

atendimento psicoterapêutico no CRAS. Assim, esses profissionais não devem ‘patologizar’ ou 

categorizar os usuários do CRAS nos seus atendimentos” (Brasil, MDS, 2009, p. 62).  

Na mesma direção, Outro documento aponta que “as práticas psicoterapêuticas, 

psicodiagnósticas e psicopedagógicas só devem ser ofertadas em serviços que tenham essa 

atribuição, o que não é o caso do PAIF ou outros serviços ofertados no CRAS” (Brasil, MDS, 

2012a, p. 16). 

De acordo com o caderno de orientações em questão, o psicólogo deve intervir de forma 

a utilizar seus recursos teóricos e técnicos para: a) compreender os processos subjetivos que 

podem originar ou contribuir para a incidência de vulnerabilidade e risco social de famílias e 

indivíduos; b) prevenir situações que possam gerar a ruptura dos vínculos familiares e 

comunitários; c) favorecer o desenvolvimento da autonomia dos usuários do CRAS.  

A discussão e a compreensão sobre a realização de psicoterapia no CRAS exigem a 

realização de uma análise firmada em diferentes aspectos. Inicialmente, vale destacar que os 

próprios psicólogos apresentam uma grande dificuldade em compreender o que seria ou não 

                                                                                                                                                                                     
participar do acompanhamento em grupo; quando a situação demanda sigilo; ou então quando os horários 
disponíveis da família são incompatíveis com os do(s) grupo(s) (Brasil, MDS, 2012b). 
130 O MDS indica o processo de acompanhamento familiar em grupo para responder situações em que há forte 
incidência de vulnerabilidades no território, de maneira que tais espaços permitam o compartilhamento de 
experiências, a reflexão sobre a realidade, o acesso à informação sobre direitos, a ampliação dos direitos sociais, a 
construção de projetos de vida e outros objetivos  (Brasil, MDS, 2012b). 
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psicoterapia, visto que alguns participantes não conseguiram afirmar, convictamente, se o 

acompanhamento que desenvolvem junto aos sujeitos caracteriza-se ou não psicoterapia. 

 

Então eu não considero como psicoterapia! Eu considero, assim, como 
um atendimento individual que eu faço, geralmente em quarenta 
minutos. Mas acaba sendo, vamos dizer assim, na teoria, acaba sendo 
uma psicoterapia porque eu atendo essas crianças uma vez por semana 
(Participante do GF4). 

 

Um segundo aspecto que merece atenção, relaciona-se com a identidade profissional do 

psicólogo do CRAS. Conforme apontado anteriormente, tanto a história da profissão, como 

algumas formações profissionais da atualidade, imprimem a concepção de que o psicólogo é o 

profissional habilitado para atuar especificamente na área clínica e nada mais. Dessa maneira, 

diversos profissionais, ao conseguirem trabalho no CRAS, não conseguem saber ou sequer 

imaginam que tipo de contribuição estão aptos a oferecer à instituição ou ao serviço, afinal, foram 

habilitados para a realização de terapia, porém, deparam-se com um local de trabalho em que as 

diretrizes os proíbem do uso de tal prática, o que desperta um intenso e confuso sentimento: 

 

Até me deparar com a questão de falar assim: “meu Deus do céu eu não 
posso clinicar. Mas o quê que eu estou fazendo aqui? Não é nem clinicar 
e nem atender a área social. O quê que eu vou fazer aqui?” (Participante 
do GF3). 

 

 Na tentativa de descrever o que seria o acompanhamento individual, um participante, do 

GF4, disse que consiste numa espécie de psicoterapia breve, onde, geralmente, acontece uma 

entrevista para a coleta de dados sobre a família, seguida de três ou quatro atendimentos nos 

quais o usuário é informado que aquele acompanhamento não consiste em psicoterapia. Outros 

participantes, do mesmo grupo, afirmaram não entender o motivo pelo qual o psicólogo é 

desautorizado a praticar a psicoterapia no CRAS, posicionando-se, inclusive, contra as diretrizes 

que proíbem tal prática.  

Segundo os profissionais que se posicionaram contra a proibição da realização de 

psicoterapia no CRAS, encontram-se reclamações de que a situação precisa ser revista, pois a 

realidade dos municípios de pequeno porte é complexa, sendo que, muitas vezes, o único 

profissional de Psicologia que os serviços públicos do município dispõem é aquele que se 

encontra no CRAS, ou então, mesmo nas situações em que há outros profissionais de Psicologia, 

no setor de saúde, por exemplo, a capacidade de atendimento da demanda encontra-se saturada e 

insuficiente para atender toda a população requerente dos serviços psicológico clínicos: 
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E essa questão clínica também é uma dificuldade. A demanda vem, mas 
eu nunca recusei, mas também nunca prolonguei. Sempre fiz aquele 
atendimento clínico sabe, com o olhar, com a escuta, sempre para estar 
encerrando ou encaminhando. Nunca dei muito tempo não. (Participante 
do GF6). 

 

Diante do exposto, vale alertar que: 

 

[...] de forma alguma, o profissional do CRAS deve justificar a prática 
clínica nessa Unidade pela ausência de serviços que ofereçam essas ações 
no seu território ou pela necessidade da população não contemplada 
pelas políticas sociais responsáveis pela oferta de atendimento clínico 
(Brasil, MDS, 2012a, p. 16). 

 

O mesmo documento ressalta que, ainda que a prática da psicoterapia não componha o 

rol de ações do PAIF, não significa que os profissionais do CRAS, com formação em Psicologia, 

não devam utilizar seus conhecimentos para atender e acompanhar as famílias, pois há o 

reconhecimento acerca da importância de uma escuta dos aspectos subjetivos que envolvem as 

situações de vulnerabilidades vivenciadas pelos indivíduos, grupos e famílias. 

Afonso (2009), na mesma direção, realiza uma interessante discussão em torno deste 

debate. Para a autora, “há um atravessamento da Psicologia Social na escuta clínica existente na 

proteção social especial da mesma maneira que há um atravessamento da clínica na atuação da 

Psicologia Social no território da proteção social básica” (p. 12). Em outras palavras, trabalhar 

com as questões que envolvem a subjetividade nem sempre se caracteriza como intervenção 

psicoterápica, mas a dimensão clínica faz com que os psicólogos estejam aptos a protagonizar 

mudanças nas representações sociais, identidades e relações dos sujeitos: 

 

O que orientaria a escuta clínica não seria a resolução de sintoma 
psíquico, mas a promoção das potencialidades do sujeito que 
propiciariam o seu maior acesso aos direitos existentes e melhor 
exercício de sua capacidade de ser sujeito, isto é, de ter direito a ter 
direitos (Afonso, 2009, p. 13). 

 

 Isto significa que podemos considerar a existência de uma escuta da subjetividade no 

social e do social na subjetividade, de modo que as potencialidades clínicas das práticas 

psicológicas sejam aproveitadas desde que não configure psicoterapia, o que exige, no âmbito do 

acompanhamento individual, que os psicólogos tenham a devida atenção e respeito para com as 

diretrizes estabelecidas pela política de assistência social. 

 O CREPOP (2007) afirma que, em casos de identificação de demandas que requeiram 

ações e serviços que não estão previstos na PSB, como, por exemplo, o acompanhamento clínico 
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ou a psicoterapia propriamente dita, “[...] o profissional de Psicologia deve acessar outros pontos 

da rede de serviços públicos existentes em seu território de abrangência ou no plano municipal, 

com vistas à efetivação dos direitos dos usuários [...]” (p. 24).  

Corroborando a orientação anterior, o MDS diz que, caso seja detectado a existência de 

uma demanda para atendimento psicoterapêutico, psicodiagnóstico e/ou psicopedagógico, os 

profissionais do CRAS devem mobilizar, não só a rede intersetorial, mas também o órgão gestor 

da política de assistência social e os órgãos de controle social, a fim de promover e garantir o 

acompanhamento das famílias aos serviços cabíveis (Brasil, MDS, 2012a). 

 A segunda modalidade de acompanhamento, realizada através de espaços coletivos, 

principalmente através da realização de grupos, oficinas, cursos e projetos de capacitação, geração 

de renda e inclusão produtiva, de modo geral, consiste numa estratégia de maior alcance perante a 

grande demanda que chega até o CRAS, sendo avaliada, por muitos psicólogos, como a melhor 

opção de se trabalhar:  

[...] eu vou te falar que o meu dia a dia de psicóloga no CRAS é um dia a 
dia tumultuado, por quê? Porque nós temos as oficinas, a gente sempre 
está com duas, três oficinas, tanto oficina de geração de trabalho e renda 
como as oficinas terapêuticas, aquelas que não são voltadas pra renda. A 
gente sempre está com os grupos socioeducativos: têm gestantes, têm 
idosos, tem um grupo com crianças das creches. [...] acho que nem se eu 
quisesse fazer atendimento psicoterápico eu não iria dar conta por causa 
de uma sobrecarga (Participante do GF4). 

 

 Frente a esse quadro social, o psicólogo do CRAS costuma desenvolver diferentes 

modalidades de acompanhamento coletivo, a destacar três principais categorias: os grupos de 

beneficiários do Programa Bolsa Família; os grupos de convivência familiar; e os grupos de 

inclusão produtiva e geração de emprego e renda. Segundo os participantes desta pesquisa, o 

acompanhamento em grupos, assim como a visita domiciliar e o acolhimento, costumam ser 

realizados, em alguns casos, somente pelo psicólogo; em outros casos, apenas pelo assistente 

social; ou então, vez ou outra, por ambos os profissionais. De qualquer forma, diante da 

amplitude e extensão dos relatos apresentados sobre o acompanhamento coletivo, abordaremos 

melhor este debate na próxima subcategoria, reservada exclusivamente para tal. 

 Outra atividade frequentemente citada pelos participantes refere-se à realização de 

encaminhamentos131 dos sujeitos, tanto para os serviços do CRAS (como os grupos e as oficinas), 

quanto para a rede de serviços socioassistenciais e demais instituições das políticas setoriais, isto 

                                                           
131 O MDS caracteriza os encaminhamentos como processos de orientação e direcionamento das famílias, ou de 
algum de seus membros, para os serviços e/ou benefícios socioassistenciais ou de outros setores, cujo objetivo é a 
promoção do acesso aos direitos e a conquista da cidadania. Segundo as orientações do Ministério, o 
encaminhamento deve ser formalizado através de algum tipo de documento ou formulário entregue ao usuário e/ou 
enviado para a outra unidade (Brasil, MDS, 2012). 
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é, a rede intersetorial. Entretanto, pelo mesmo motivo justificado no parágrafo anterior, este 

debate também será realizado num momento posterior, destinado exclusivamente para abordar 

questões referentes à rede socioassistencial e intersetorial. 

Além das quatro principais atividades – visita, acolhimento, atendimento e/ou 

acompanhamento e encaminhamento – que o psicólogo costuma realizar, no âmbito técnico e 

operativo, também podem ocorrer situações em que ele seja requisitado para desenvolver 

atividades que, de acordo com o relato de alguns participantes, não seriam atribuições específicas 

do profissional de Psicologia, como, por exemplo, a manutenção do Programa Bolsa Família, a 

distribuição e o controle de passes de ônibus, a concessão de benefícios eventuais, a realização de 

esforços para o aumento do Índice de Gestão Descentralizado (IGD), além de outras atividades 

que, vez ou outra, os gestores solicitam ou determinam aos psicólogos: 

 

 

Então aí eu entro numa fase que o psicólogo tá saindo de um grupo e era 
para começar o acompanhamento, só que aí não vamos começar o 
acompanhamento, vamos começar a preencher cadastro porque a gente 
precisa aumentar nosso IGD (Participante do GF7). 

 

Tem uns que tem direito a um passe, tem uns que tem direito a dois 
passes, aí o que tem direito a um vai querer dois e a gente acaba fazendo 
controle e tudo da administração do negócio. Ai a gente não consegue 
exercer a nossa função de psicólogo, de criar uma identificação positiva, 
de proporcionar reflexão (Participante do GF7). 

 

Perante tais situações, alguns psicólogos manifestaram sentimentos de descontentamento 

e desvalorização, pois, além de estar realizando um trabalho que possivelmente caberia a um 

técnico de nível médio, a formação profissional em Psicologia estaria sendo absolutamente 

desperdiçada.  

 Por fim, cumpre registrar que o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, 

considerado o alicerce da proteção social do SUAS, de fato, o “carro chefe” do CRAS, 

praticamente não foi mencionado por nenhum participante. Porém, considerando que o Censo 

2011 constatou que aproximadamente 95% dos municípios desenvolvem o PAIF e todos os 

municípios desenvolvem ações e atividades relacionadas a ele, subentende-se que grande parte 

das discussões aqui contempladas – tal como a realização de visitas domiciliares, a acolhida, o 

atendimento, o acompanhamento e o encaminhamento das famílias – referiam-se a atividades 

que, além de compor a dimensão técnica e operativa do exercício profissional do psicólogo do 

CRAS, possivelmente estão relacionadas ao PAIF, de algum modo. 
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 Após percorrer as principais possibilidades acera da dimensão técnico-operativa do 

psicólogo do CRAS, podemos concluir que não é por acaso que o MDS, o CFP e o CFESS 

priorizam o trabalho coletivo no contexto da PSB, visto que é preciso ter a noção de que o 

atendimento individual pode ser extremamente perverso ao privilegiar as trajetórias individuais, 

afinal, ao assentar a vulnerabilidade no âmbito individual, coloca-se no indivíduo, também, toda a 

responsabilidade caso o objetivo do trabalho social não seja alcançado.  

Este processo pode reforçar uma série de estigmas e argumentos, tais como: “ele não 

consegue porque é burro”, “não adianta insistir porque ali não tem jeito”, “ele não vai para frente 

nunca” e outras frases que só servem para reforçar a discriminação, o racismo e a banalização da 

questão social e suas manifestações, transformando os indivíduos em “antiexemplos” ou 

exemplos negativos, abrindo as portas para o clientelismo e negando a perspectiva dos direitos 

socialmente construídos de maneira coletiva. 

 

4.2.4.1 Nos atendimentos e acompanhamentos através de grupos ou oficinas 

 

 Sobre a participação dos psicólogos em espaços de trabalho coletivo, o Conselho Federal 

de Psicologia destaca que a opção por tais metodologias possui um papel importantíssimo na 

política de assistência social, pois, através da criação e promoção de tais espaços, é possível que 

indivíduos e famílias reconheçam a igualdade de situações sofridas, a percepção de diferentes 

formas de agir, reagir e buscar solução para os problemas, além de outros benefícios (CFP, 2007). 

Considerando os serviços da proteção social básica – a) Serviço de Proteção e 

Atendimento Integral à Família (PAIF); b) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; 

c) Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosos – 

organizados pela Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (Brasil, 2009c), partimos do 

pressuposto de que apenas os dois primeiros permitem a utilização de metodologias de 

intervenção coletiva. Diante dessa compreensão, já de antemão, apontamos que os relatos dos 

participantes, ao mencionar o termo grupo132 ou oficina133, como exemplo, não especificaram qual 

serviço se tratava. 

                                                           
132 No âmbito do PAIF, o MDS caracteriza que as oficinas são encontros previamente organizados, sob a condução 
de técnicos de nível superior do CRAS e com objetivos de curto prazo. O intuito das oficinas consiste em suscitar 
reflexões sobre um tema de interesse das famílias, principalmente que se relacionam com suas vulnerabilidades, 
riscos ou potencialidades, contribuindo para o alcance de aquisições, o fortalecimento dos laços comunitários, o 
acesso a direitos, o protagonismo, a participação social e a prevenção a riscos (Brasil, MDS, 2012b). 
133 Referindo-se ao Acompanhamento Familiar em Grupo, no âmbito do PAIF, o MDS destaca que tal processo é 
indicado para responder situações em que há forte incidência de vulnerabilidades no território. Trata-se de um 
processo de compartilhamento de experiências entre os participantes, de reflexão acerca da realidade, de acesso à 
informação sobre direitos, o que inclui a possibilidade de construção de projetos de vida a partir da ampliação dos 
direitos sociais (Brasil, MDS, 2012b). 
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Segundo relatos de alguns participantes, a realização de grupos e oficinas, enquanto 

metodologia de atendimento ou acompanhamento das famílias, de modo geral, costuma 

acontecer junto aos seguintes públicos-alvo: grupos de beneficiários do Programa Bolsa Família; 

grupos de convivência familiar constituídos, principalmente, a partir do agrupamento de gêneros 

e faixas etárias específicas, tais como grupos de mães, grupos de pais, grupos de idosos e 

cuidadores, grupos de crianças de quatro a seis anos e grupos de adolescentes; e, por fim, ações 

relacionadas à inclusão produtiva e geração de emprego e renda.  

 Alguns participantes alegaram que, dada a grande demanda que se apresenta para os 

trabalhadores do CRAS, a opção pelo trabalho coletivo tornou-se uma estratégia fundamental 

para o atendimento ou acompanhamento das famílias, de modo que o trabalho social 

desenvolvido através de grupos e oficinas é interessante, não só pela capacidade quantitativa de 

atendimento, como também pela troca de experiências de pessoas que se encontram em situações 

semelhantes. 

 Observa-se que a formação de grupos com o público do Programa Bolsa Família possui a 

principal finalidade de prestar orientações – gerais e específicas – sobre o programa, seus critérios 

de acesso e desligamento, as condicionalidades que os beneficiários têm de cumprir, além de 

outras informações que envolvem o benefício: 

 

[...] a gente fez um grupo das famílias beneficiárias do Bolsa Família no 
sentido de estar apresentando as condicionalidades do programa. [...] E aí 
a gente vem orientar e explicar nesse sentido de que é uma das 
condicionalidades do Programa Bolsa Família é o filho estar na escola 
(Participante do GF5). 

 

 Os grupos de convivência familiar, por sua vez, foram citados como espaços em que o 

usuário troca experiências com os demais participantes e adquire novas habilidades e recursos 

pessoais para lidar com algumas situações.  Nesse contexto, a contribuição da Psicologia se faz no 

sentido de buscar a promoção da autonomia, do protagonismo e da autoestima dos usuários: “A 

gente tem um grupo de convivência e tem a oficina de pintura, não é? Só que nesses grupos a 

gente vai trabalhar justamente isso, a autonomia da família, trabalhar as questões da comunidade” 

(Participante do GF5). 

 Os grupos de mães foram classificados como grupos de convivência familiar e costumam 

ocorrer, também, através da realização de oficinas e trocas de experiências. Nas ocasiões em que 

há a realização de oficinas, geralmente o psicólogo desenvolve um trabalho paralelo de reflexão 

sobre alguns temas:  
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Na verdade teve uma oficina no semestre passado com mulheres que 
trabalharam essa questão da autoestima, principalmente. Eu lembro que 
elas fizeram um porta-retratos. Então [o objetivo principal da 
intervenção] não era essa questão de aprender em si um artesanato 
(Participante do GF1). 

 

 Com relação aos grupos de pais, não houve nenhum relato sobre a formação dos 

mesmos. Os poucos momentos em que os participantes citaram a participação dos homens, 

referiam-se à dificuldade de obter a presença dos mesmos no contexto do CRAS, ou seja, uma 

necessidade que esbarra em resistências e, de modo geral, resulta na não aderência dos pais na 

realidade da instituição. Os psicólogos mencionaram que a presença dos homens seria 

extremamente importante para o desenvolvimento do trabalho social, porém, obter a participação 

dos mesmos é algo praticamente impossível. 

 Sintetizando as observações referentes aos grupos desenvolvidos junto ao público infantil 

e da terceira idade, nota-se que o trabalho social costuma ser realizado com a utilização de 

recursos lúdicos e/ou atividades recreativas, conforme sugere a Tipificação. Segundo relatos, em 

alguns casos, há ocasiões em que o psicólogo participa dos grupos, mas, outros relatos apontam 

para a não participação em tais grupos. Nas ocasiões em que o psicólogo não participa, observa-

se a justificativa de que alguns grupos são conduzidos por outros profissionais, tais como o 

assistente social ou educador social. 

 Os grupos, projetos e oficinas de inclusão produtiva e de geração de emprego e renda, de 

modo geral, foram citados de forma indistinta e sem o devido aprofundamento de suas 

concepções. Em síntese, no âmbito do CRAS, tais atividades são comumente coordenadas por 

um oficineiro que detém um conhecimento específico, o qual é transmitido aos usuários que 

adquirem novas habilidades relativas à produção de artesanato ou algum outro produto que, na 

maior parte dos casos, possui baixo ou médio valor no mercado informal. 

 O relato de uma participante indica que, possivelmente, em alguns municípios, o CRAS 

adquiriu o caráter de mantenedor ou articulador de uma extensa variedade de cursos, oficinas, 

grupos, programas e projetos de inclusão produtiva ou geração de emprego e renda. 

 

[...] informática, corte e costura, cabeleireiro, manicure, pintura em 
tecido, decopagem [...]. E a gente foi buscando as demandas e a gente 
conseguiu o curso de bisqui, caixas decoradas, bombons na época de 
ovos de páscoa [...] E aí, ainda, teve também o curso de construção civil, 
que esse foi encaminhado da Prefeitura. Curso de corte de carnes, curso 
de inglês e informática a partir de doze anos, de preferência adolescentes 
do Pró-Jovem (Participante do GF5). 
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Com este relato, já de antemão, devemos refletir sobre o direcionamento dado ao 

trabalho social dos profissionais do CRAS e qual seria a participação do psicólogo na composição 

de tais cursos. Na busca de compreender melhor esta situação, a própria moderadora do grupo 

realizou alguns questionamentos: “[...] vocês estão falando nesses projetos de geração de renda, 

como é que são? São cursos? E como o psicólogo, qual é o trabalho do psicólogo nesses cursos?” 

(Moderadora do GF5). 

Quanto a isso, nota-se que as melhores exposições sobre quais seriam as atribuições do 

psicólogo, neste contexto, resumem-se a duas principais formas de atuação: em alguns casos, há a 

realização de intervenções paralelas, concomitantes ou posteriores as oficinas conduzidas por 

outro profissional, nas quais o psicólogo geralmente aproveita a ocasião apenas para desenvolver 

um trabalho social junto ao grupo que já está ou esteve formado; em outros casos, há apenas o 

encaminhamento dos usuários para inserção em tais espaços de trabalho coletivo, não havendo 

nenhum tipo de intervenção do psicólogo além do ato de encaminhar o sujeito. 

 Referindo-se à primeira forma de atuação mencionada, observa-se que alguns 

participantes acreditam que as oficinas possuem duas funções benéficas ao usuário: a transmissão 

de alguma habilidade específica e a oportunidade de reunir um grupo de sujeitos para que um 

trabalho social seja desenvolvido. Por exemplo: “[...] a gente oferecia uma oficina de artesanato e 

de surpresa a reflexão, para não espantar o pessoal” (Participante do GF1). Outros participantes 

expuseram que somente a realização de grupos de reflexão, sem as oficinas, não costuma ser tão 

atrativo aos usuários, de modo que a adesão e a participação corriqueiramente são menores: 

 

Precisa de um momento de reflexão, mas é muito difícil. Tanto que a 
gente sempre queria proporcionar todo encontro, um espaço de reflexão 
pra eles. Muitos foram embora porque achavam chato, porque eles não 
queriam saber do estatuto do idoso, eles não queriam então eles foram. 
E teve alguns que eu achei legal porque eles foram transparentes. Eles 
disseram que não estavam gostando desse negócio não, de ficar 
conversando (Participante do GF7). 

 

Esta realidade faz com que o profissional tenha que se esforçar na elaboração de 

estratégias para conseguir a permanência dos usuários nas atividades e acompanhamentos 

coletivos, de maneira a tornar os encontros atrativos de alguma forma. Há relatos de psicólogos 

que, para alcançar este objetivo, intercalam as atividades de reflexão com atividades lúdicas, 

atividades físicas e atividades de recreação, como, por exemplo, bingo, filmes e dança. Não 

obstante, a oferta de oficinas também se torna um recurso atraente para motivar a participação 

dos usuários nas reflexões: 
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A gente explica que a função lá não é para aprender o rayolo. Na verdade 
eles estão lá é para conversar e para trocar experiências. [...] Então a 
gente nunca divulga pra tá convidando como grupo de rayolo, grupo de 
artesanato. Isso é passado pra gente lá. A gente sempre divulga mais 
como grupo de convivência (Participante do GF3). 

 

Então, aí vem essa questão de que não é só oficina não. Não tem que 
trabalhar só oficina. Pode trabalhar oficina, [mas] não é nosso foco 
aprender a bordar, mas em cima daquele bordado ali eu posso trabalhar 
alguma coisa (Participante do GF3). 

 

Na avaliação de alguns participantes, o trabalho social desenvolvido através do 

acompanhamento de grupos e junto às oficinas, além de ser um importante complemento ao 

trabalho do(a) oficineiro(a), faz com que o CRAS não se torne, apenas, uma entidade 

mantenedora de cursos e oficinas de cunho profissional. Além do mais, o ato de provocar 

reflexões sobre a atividade aprendida, potencialmente, pode despertar a consciência crítica sobre 

o processo de produção que envolve os sujeitos. 

Alguns psicólogos acreditam que é interessante estimular o interesse pela produção, como 

a de uma peça artesanal, por exemplo. Contudo, o ato de produzir pode se tornar ainda mais 

interessante caso o psicólogo promova alguns encontros para incitar reflexões sobre o ato que 

envolve a produção da unidade artesanal. Seriam reflexões do tipo: qual o sentido da produção? 

O que aquela peça produzida representa na vida de quem a produziu? Qual o significado de 

produzir no mundo contemporâneo? E o que significa a não produção? 

 

E dentro desses grupos eu trago essa reflexão, através de dinâmicas, 
através de textos, isso a gente faz um trabalho paralelo, tá? Então mesmo 
que seja lá, no curso de curso de pedreiro, [...] eu vou lá, fico um tempo 
com eles durante um mês ou quatro meses. “Mas e aí? Tá gostando? Não 
tá? O que você acha que você vai tirar proveito disso? Para que?” [...] Por 
exemplo, o curso de manicure terminou e aí eu levei o grupo para o 
CRAS: “gente e aí? Como que foi? Como que tá? O que vai ser a partir 
disso? O que vocês estão ganhando com isso? É só o esmalte e a 
acetona?” (Participante do GF7). 

 

 Seguindo esta lógica de raciocínio, o objetivo principal das oficinas nem sempre consiste 

na geração de renda, independente se a mesma venha a curto, médio ou longo prazo, pois “[...] a 

geração de renda é uma consequência” (Participante do GF8). Tão logo, deduz-se que diferentes 

objetivos e expectativas são ou estão vinculados à realização de tais oficinas, visto que os 

próprios sujeitos garantem que as mesmas “[...] não deixam de ser terapêuticas” (Participante do 

GF8). 
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 Cumpre registrar que, independente do objetivo fixado aos grupos ou oficinas, o 

acompanhamento coletivo não exime os sujeitos de um acompanhamento particularizado, caso 

necessário e acordado entre o profissional e o usuário. Grande parte dos relatos aponta para uma 

espécie de paralelismo e complementaridade entre a intervenção coletiva e a intervenção 

individual: “Ainda que eu continue fazendo atendimento da família no CRAS, coloco em oficina 

terapêutica, coloco num grupo de geração de trabalho e renda” (Participante do GF4). 

 A concepção, formação e realização dos grupos e oficinas nem sempre acontecem com 

placidez, estando o psicólogo sujeito a enfrentar diversos obstáculos que variam, desde a gestão 

municipal – como, por exemplo, a não aprovação desta metodologia de trabalho, a demora na 

compra dos materiais solicitados, a não contratação de oficineiros, a parcial ou total falta de 

recursos materiais – até a mobilização dos usuários para a participação em tais espaços. 

 De todo modo, as diversas formas ou modelos de grupos e oficinas apresentadas até o 

momento não correspondem, talvez, à realidade da maior parte dos CRAS. Há situações em que, 

pela falta de planejamento e execução por parte dos profissionais, ou então por problemas 

relacionados à compreensão da gestão municipal acerca da importância do trabalho coletivo, o 

CRAS possui apenas um, dois ou mais grupos específicos, como também há situações em que o 

CRAS não conta com nenhum tipo de atendimento ou acompanhamento coletivo: 

 

[...] ainda que o gestor compreenda que é necessário, que o CRAS é um 
lugar, é um espaço para isso. Eles não entendem! Eles não entendem! Os 
próprios gestores do município entendem que o CRAS é um lugar 
somente para fazer uma avaliação se tem necessidade de pagar a conta de 
luz, se tem necessidade do Bolsa Família (Participante do GF5). 

 

Perante a suposta insensibilidade da gestão municipal quanto à importância da realização 

de grupos e oficinas, infelizmente, e contrariamente as principais diretrizes e perspectivas do 

trabalho social, observamos o aborrecimento e até repulsa em alguns relatos sobre a não 

viabilização desta opção metodológica:  

 

[...] eu acho que primeiro são os gestores que tem que sensibilizar [para a 
importância desta questão] (Participante do GF5). 

 

 [...] até hoje nunca formou nenhum grupo de geração de renda, de 
oficinas (Participante do GF5). 

 

No seu CRAS não tem nenhuma oficina sócio-educativa? (Participante 
do GF5 perguntando com indignação ao receber a informação anterior). 
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Não! Agora que tá começando a ter um grupo de convivência. Agora que 
tá começando algumas coisas (Participante do GF5 respondendo). 

 

Outro ponto a ser destacado, neste debate, refere-se às reclamações quanto à demora na 

compra dos materiais para a realização dos grupos e oficinas. Para alguns psicólogos, a falta de 

autonomia dos gestores sobre o fundo municipal de assistência social, ou então uma possível 

sobrecarga no setor de licitações e compras, faz com que, na melhor das hipóteses, a formação 

dos grupos e oficinas tenha que esperar pela chegada dos materiais solicitados com certo atraso. 

Esta realidade faz com que o psicólogo se sinta “[...] ‘empacado’! A gente quer fazer uma oficina, 

mas demora um ou dois meses para começar porque o material demora a ser comprado [...]” 

(Participante do GF4). Para outros, a solicitação dos materiais é negada e os mesmos não chegam 

de forma alguma: “Até porque às vezes você precisa de alguma verba até para o trabalho de 

grupo e você não consegue” (Outra participante do GF4 manifestando a mesma insatisfação ao 

debater a questão dos grupos e oficinas).  

 Referindo-se ao planejamento e execução dos grupos e oficinas, alguns psicólogos não 

compreendem, ao certo, se a formação dos mesmos seria uma atribuição específica do psicólogo 

que deveria ir ao encontro do(s) sujeito(s) para identificar as demandas e viabilizar a realização 

dos grupos, ou se o ideal seria aguardar a solicitação dos usuários por tal serviço. Outros 

psicólogos não sabem se o planejamento dos grupos seria uma atribuição dos profissionais ou 

dos gestores do CRAS: 

 

Acho que uma boa pergunta é essa, assim: cabe apenas ao coordenador 
do CRAS elaborar esse planejamento, desenvolver projetos? Cabe ao 
psicólogo e ao assistente social apenas executar esses projetos? 
(Participante do GF6). 

 

No decorrer dos debates, uma questão que se mostrou presente e explícita em 

praticamente todas as categorias abordadas é a intensa relação que o psicólogo estabelece com o 

assistente social. Referindo-se ao acompanhamento dos usuários através dos grupos e oficinas, a 

situação apresenta contornos semelhantes às discussões anteriores, ou seja, amistosa e 

colaborativa para alguns, mas aversivas e desconexas para outros. Algumas falas denotam que, em 

alguns casos, os psicólogos seriam os únicos responsáveis pelo planejamento e execução dos 

grupos formados no CRAS, não contando com a mínima participação do assistente social. 

Outros depoimentos apontam que a situação inversa também acontece, onde a responsabilidade 

pelos grupos ficaria somente a cargo do assistente social. Outras narrativas revelaram que, em 

alguns municípios, ambos os profissionais repartem a responsabilidade pelo planejamento e 

execução desta opção metodológica, podendo haver a divisão dos grupos de acordo com as 
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características e afinidades dos profissionais envolvidos ou mesmo a participação de ambos no(s) 

mesmo(s) grupo(s). 

 

Lá a gente tem vários grupos e eu não vou falar de cada um porque são 
dez. Mas todos são da Psicologia e Serviço Social. A Psicologia tá em 
todos e aí [o restante] se divide entre a Pedagogia e o assistente social 
(Participante do GF2). 

 

[...] lá o sócioeducativo fica com a assistente social e o de convivência 
com a Psicologia (Participante do GF2). 

 

 Para além das definições e relatos que os participantes trouxeram ao debate, cumpre 

registrar que, no âmbito do PAIF: 

 

Sugere-se que as Oficinas com Famílias sejam, a partir de critério dos 
técnicos de nível superior e coordenador do CRAS, conduzidas por dois 
técnicos de nível superior da equipe de referência do CRAS, de 
diferentes formações acadêmicas (assistente social e psicólogo). Tal 
composição é capaz de melhor compreender as vulnerabilidades sociais – 
fenômenos complexos e multifacetados, que exigem respostas 
diversificadas, alcançadas por meio do olhar interdisciplinar, qualificando 
a intervenção realizada (Brasil, MDS, 2012b, p. 26). 

  

 Nas ocasiões em que a oficina é conduzida pelos educadores sociais, também conhecidos 

como “oficineiros”, este processo nem sempre ocorre com tranquilidade. Nos casos em que o 

oficineiro compreende, ainda que minimamente, quais são os objetivos da proteção social básica, 

a função do equipamento público, as diretrizes do trabalho coletivo, além de outras questões que, 

se bem elucidadas ao profissional que irá ministrar as oficinas, certamente tornará o trabalho 

social mais eficiente e eficaz. No entanto, os psicólogos avaliaram que há uma carência de 

profissionais com o perfil adequado para o trabalho na política de assistência social: “[...] 

realmente falta, por exemplo, profissionais com esse perfil, que consigam articular as duas coisas. 

Acho que é um desafio muito grande ainda para o nosso trabalho” (Participante do GF1). 

 É curioso observar que, a despeito de todas as circunstâncias conflituosas apresentadas 

até o momento, ainda restam relatos de situações, no mínimo, um tanto quanto embaraçosas para 

os psicólogos e demais profissionais do CRAS. Uma delas diz respeito às situações em que 

demandas de outras secretarias municipais chegam até o CRAS, seja pela falta de delimitação 

sobre o que seria atribuição do CRAS, como pela falta de conhecimento dos próprios gestores 

que acabam aceitando tais demandas e solicitando (para não dizer impondo) que os profissionais 

atendam tais situações: 
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Lá no CRAS tem uma oficina de artesanato, mas é encaminhado às 
pessoas que são atendidas na saúde com algum tipo de transtorno, outras 
para problemas de depressão [...] aí então esse grupo é da saúde, mas 
funcionava no programa da assistência social (Participante do GF5). 

 

 Outra questão igualmente desafiadora diz respeito à mobilização e à participação da 

população nos grupos e oficinas. De acordo com alguns participantes, a adesão e permanência 

dos usuários acabam se tornando uma dificuldade pelo fato de que muitas pessoas não gostam de 

realizar discussões e reflexões.  

 Por fim, resta considerar que, apesar da apresentação de todos os limites, desafios, 

obstáculos e situações excepcionais que o psicólogo do CRAS enfrenta em seu cotidiano 

profissional, ao tentar desenvolver o atendimento e acompanhamento das famílias através de 

estratégias coletivas, verificam-se que também há relatos, ainda que de forma tímida, sobre bons 

resultados alcançados por esta metodologia de trabalho: 

 

[...] elas falam: “eu não sei o que acontece nesses grupos, mas eu saio 
daqui outra pessoa” (Participante do GF3). 

 

[...] dia de grupo eu vou, porque eu saio daqui, assim, mudada. Por quê? 
Porque ali ela aprende a se valorizar, ali ela aprende a dialogar com o 
marido que não sabe conversar, a escutar o filho que ela não tem tido 
tempo, paciência de escutar [...] (Participante do GF3). 

 

 Tais narrativas, além de apontar para os benefícios do trabalho coletivo, adquirem caráter 

motivador para o enfrentamento de todas as adversidades impostas para a realização desta 

estratégia técnica e operativa. Entretanto, por maior que seja o engajamento ético-político do 

psicólogo, observamos que, muitas vezes, sua intenção esbarra nas condições de trabalho e até 

mesmo na gestão local, impedindo-o de planejar e executar grupos, oficinas ou qualquer atividade 

que não seja do “interesse” dos gestores locais, o que definitivamente contraria os princípios, 

diretrizes e orientações da política de assistência social.  

 

4.2.5  A dimensão ético-política 

 

 Para a realização do debate sobre a dimensão ético-política, torna-se interessante, de 

antemão, explanar o que compreendemos sobre ela e qual a sua implicação sobre as demais. Vale 

observar que, a partir da leitura da história da profissão de psicólogo, observa-se uma profunda 

relação desta dimensão com o compromisso social da Psicologia. Sendo assim, trata-se de um 

debate de longa data e ainda atual. 
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 A conceituação de um exercício profissional implicado ética e politicamente transpassa 

um conjunto de práticas profissionais comprometidas com a realidade e a transformação social, 

norteadas para a emancipação humana, para o fortalecimento dos recursos subjetivos e para o 

enfrentamento das situações de vulnerabilidade dos sujeitos sociais. Seguindo esta direção, o 

compromisso ético-político do psicólogo deve ser cada vez mais implicado com a produção de 

bem-estar psicológico e social e com a promoção da vida, através da proposição e realização de 

intervenções que atravessem “[...] o cotidiano de desigualdades e violências a estas populações, 

visando o enfrentamento e superação das vulnerabilidades, investindo na apropriação, por todos 

nós, do lugar de protagonista na conquista e afirmação de direitos” (Crepop, 2007, p. 15). 

 Diante dessa compreensão, torna-se possível afirmar que, do psicólogo, espera-se um 

exercício profissional que tenha como norte o compromisso social – cuja gênese está na 

Psicologia Social e Comunitária proposta por Silvia Lane – em sintonia com os objetivos, 

normatizações e diretrizes da política de assistência social, de modo a garantir, por meio das ações 

e intervenções, o fortalecimento dos movimentos populares, a participação dos usuários nos 

espaços de deliberação e nas instâncias de controle social, fomentando estratégias que estejam 

conectadas com os territórios, seus sujeitos e suas prioridades (demandas), o que caracteriza, sem 

dúvida, outro grande desafio que o psicólogo enfrenta em seu cotidiano profissional: “Eu acho 

que a gente tem que fazer, que o maior desafio nosso como psicólogos sociais é atuar numa 

perspectiva mais comunitária, é ver a questão como um todo e vamos fazer esse todo andar” 

(Participante do GF7). 

 Ainda que de forma genérica, sem maiores detalhes sobre as formas de materialização de 

tais diretrizes, alguns participantes acreditam que a atuação do psicólogo do CRAS deve caminhar 

no sentido de uma perspectiva comprometida com a efetivação dos direitos, livre de qualquer 

forma de discriminação ou patologização dos usuários dos serviços socioassistenciais, afinal: 

“Existe uma política pública para poder ajudar a pessoa ir buscar os direitos [...] seja bandido, seja 

quem for. Ou não existe?” (Participante do GF1). 

 O relato anterior aponta que, por maiores que sejam as dificuldades apresentadas até o 

momento, especialmente no que se refere à identidade profissional e nas dimensões teórico-

metodológicas e técnico-operativas, há psicólogos que conseguem internalizar o compromisso 

social da Psicologia e materializar as diretrizes da política e da própria categoria, cujas “práticas 

psicológicas não devem categorizar, patologizar e objetificar as pessoas atendidas, mas buscar 

compreender e intervir sobre os processos e recursos psicossociais, estudando as particularidades 

e circunstâncias em que ocorrem” (Crepop, 2007, p. 17).  
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Em outros termos, espera-se que os psicólogos assumam compromissos “[...] com a 

autonomia dos sujeitos, com a crença no potencial dos moradores e das famílias das populações 

referenciadas pelo CRAS, para que rompam com o processo de exclusão/marginalização, 

assistencialismo e tutela” (Crepop, 2007, p. 15).  

Corroborando a perspectiva anterior, os próprios psicólogos destacaram que: 

 

 [...] até na cartilha do CREPOP tem uma parte muito legal que fala que a 
nossa visão de psicólogo tem que mudar, e não para patologizar, mas 
para a potencialidade. É ver o que aquela criança tem de bom. E é o que 
eu sempre digo para o assistente social: nós temos que zelar pela aquela 
mãe e o que ela tem de potencial, ela está levando o menino para a 
escola? Ela não rende? Ela é isso? Ela é aquilo? Ela chuta, ela grita, mas o 
que ela tem de bom? Não é? (Participante do GF7). 

 

Conforme destacado anteriormente, os processos psicológicos devem ser compreendidos 

e norteados pela compreensão crítica dos fenômenos sociais, econômicos, políticos, culturais e 

históricos, tanto do país como do município e das comunidades, caso contrário, a intervenção 

corre o risco de adentrar numa perspectiva individualista da vulnerabilidade social e reacender o 

velho medo da psicologização da questão social. Todavia, cumpre registrar que alguns discursos 

revelam concepções da questão social absolutamente alinhada com o acúmulo de discussões do 

campo ético e político.  

 

Eu vou falar assim: vamos tentar entender a nossa realidade, vamos 
tentar entender a realidade do nosso município [...] vamos entender qual 
é a história desse município, como ele chegou aqui? Como esse 
município vive? Qual é o sustento que a maioria das pessoas tem nesse 
município? [...] Então a gente vai ter todo um trabalho, toda uma questão 
sócio-histórica de exclusão, porque a gente tem que tá inserido nela e a 
gente tem que tá procurando trabalhar de acordo com isso também [...] a 
gente procura fazer com que as pessoas entendam, tenham uma 
perspectiva, assim, às vezes, até histórica mesmo, das condições, do meio 
social que elas vivem, então a gente vai a partir disso e parte para questão 
dos direitos (Participante do GF7). 

 

 Ao relatar uma situação pontual em que o psicólogo e o assistente social foram acionados 

para atender o caso de uma adolescente que estava internada num hospital para ganhar o filho, 

que supostamente seria de seu padrasto, é possível realizar duas observações no conteúdo da 

narrativa do participante: a presença da concepção do direito em detrimento de uma concepção 

que poderia categorizar ou patologizar o sujeito que cometeu a violência sexual e a relevância de 

uma intervenção interdisciplinar junto ao profissional do Serviço Social. De um lado, a assistente 

social possuía pleno conhecimento sobre a legislação que envolvia o crime cometido pelo 
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padrasto e sobre o processo de responsabilização pelo qual o mesmo seria submetido. Do outro 

lado, a psicóloga disse ter conduzido o acompanhamento de modo a não desconsiderar a 

responsabilidade do agressor, contudo, resistindo para que as intervenções não se guiassem 

apenas por este caminho e se perdessem de uma análise um pouco mais crítica sobre aquela 

situação. Afinal, quem era aquele padrasto? 

 

Vamos dizer assim, tudo bem, ele [o agressor] vai ter a consequência do 
ato que ele fez, mas a gente não pode deixar de ver o contexto familiar. 
Tem que visitar essa família, tem que conhecer esses pais e tudo isso. [...] 
vamos analisar o todo, você tem que tomar cuidado porque essas coisas, 
assim, não dá para falar é isso e pronto. A gente tem que olhar junto o 
contexto e tal. Então assim, eu acho que a maior dificuldade não é nossa 
[dos profissionais da Psicologia], da gente pegar a legislação e tá ali 
apoiando. Eu acho que o que vale é a parceria com o Serviço Social. 
Acho que tem que ficar mais claro isso, tanto para um, quanto para o 
outro essa troca, porque assim como a gente precisa deles eles também 
precisam (Participante do GF4). 

 

 Através do relato anterior, nota-se um aspecto que merece ser abordado com a devida 

atenção: a relevância das parcerias, especialmente com os profissionais do Serviço Social. Não 

obstante, tornou-se fundamental, também, a expansão das parcerias para além dos profissionais 

do CRAS, agregando e incluindo a participação da população como forma de descentralização e 

fortalecimento dos espaços de poder e decisão. Paiva (2006) destaca que o desafio agora é outro: 

“Quem deve assumir uma nova responsabilidade são os trabalhadores sociais que implantarão 

uma política pública num território organizado, com uma população que tem que ser protagônica 

de seu processo de transformação da condição de pobreza” (p. 03). A autora provoca: “Para 

implantarmos os CRAS, vamos acumular forças com a população organizada ou se espera que 

este processo ocorra sozinho?” (p. 04). 

Kleba e Wendausen (2009) defendem que o processo de transformação da população, 

para que ela seja protagonista do seu próprio destino, a princípio, passa pelo debate do 

empoderamento – pessoal e coletivo – com vistas ao fortalecimento dos sujeitos nos espaços de 

participação social. Para os autores, o empoderamento envolve alguns aspectos subjetivos da 

condição humana que se dividem em três níveis ou dimensões: psicológica e individual, grupal ou 

organizacional e estrutural ou político.  

No nível pessoal ou psicológico, cuja unidade de análise e intervenção é o indivíduo, um 

dos aspectos centrais consiste na mudança de mentalidade a partir da percepção do sujeito sobre 

suas próprias forças. Essa dimensão refere-se ao desenvolvimento de um determinado modelo de 

autorreconhecimento, de maneira que: 
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A experiência do empoderamento psicológico ocorre quando a pessoa 
vivencia seu poder em situações de carência ou de ruptura. Através dessa 
vivência, ela reconhece não apenas recursos e possibilidades pessoais ou 
coletivas, mas também sua capacidade em sair de uma posição de 
impotência e resignação [...] Além de fortalecer suas competências, a 
pessoa desenvolve novas habilidades para enfrentar em seu cotidiano 
incertezas, adversidades e situações de risco (Kleba & Wendausen, 2009, 
p. 739). 

 

 No nível grupal ou organizacional, cujas unidades de análise consistem em organizações 

sociais e comunitárias, tais como os parentes, vizinhos, igrejas, entidades e outras formas de 

organização coletiva encontradas no território, além da ampla possibilidade do fortalecimento da 

organização como um todo, existe, também, a oportunidade de promoção da autoconsciência. 

 No nível estrutural ou político, cujas unidades de análise podem ser associações políticas, 

assembleias, movimentos sociais, sindicatos, partidos políticos, conselhos setoriais e outras 

estruturas e instituições socialmente construídas e legitimadas, onde há, ou pelo menos deveria 

haver, a participação democrática e de poder político de decisão, o empoderamento requer uma 

atmosfera favorável à participação de todos os cidadãos nas decisões políticas que se referem ao 

governo de seus próprios destinos. Para tal, os governos local, estadual e nacional são atores 

fundamentais na organização de estruturas favoráveis e no desenvolvimento de estratégias de 

empoderamento. 

 Assim: 

 

‘governar’ é um processo e uma condição que demanda a aquisição de 
competências, tais como o desenvolvimento da autoestima e da 
consciência pessoal; a capacidade de analisar criticamente o meio social e 
político e o desenvolvimento de recursos individuais e coletivos para a 
ação social e política (Kleba & Wendausen, 2009, p. 741). 

 

Isto significa que a participação da população nos direcionamentos da política de 

assistência social pode ser compreendida, de um lado, como um processo de partilha ou 

distribuição do poder entre o Estado e as coletividades locais através de espaços deliberativos e 

de controle social e, do outro, como uma possibilidade de empoderamento dos sujeitos sociais 

para que eles mesmos participem das decisões que envolvem seus próprios destinos.  

 Considerando que o município, enquanto entidade político-administrativa, de pessoa 

jurídica, tem a função constitucional – compartilhada com os demais entes federados – de 

promover melhoria das condições locais de vida de seus habitantes, é através dos espaços de 

participação, representação e deliberação que os sujeitos sociais poderão participar da gestão das 

políticas sociais e públicas que eles próprios fazem uso.  
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Dentre todos os níveis de governo, o executivo municipal – prefeitura e secretarias 

municipais – é o que possui a maior capacidade de funcionar como catalisador do poder local. 

Trata-se do principal “[...] responsável pelos serviços e equipamentos públicos que compõe o 

contexto no qual os cidadãos enfrentam o seu dia-a-dia, com maior possibilidade de assumir o 

compromisso de se organizar por intermédio da participação popular” (Jovchelovitch, 1998, p. 

43). 

 Diante dessa compreensão, torna-se possível afirmar que uma das formas mais efetivas 

para se promover a participação popular seria através dos conselhos setoriais (assistência social, 

saúde, criança e adolescente, habitação, educação e outros), os quais representam formas básicas 

de mediação entre a sociedade civil e o Poder Executivo. Entretanto, nos perguntamos: apesar de 

legalmente assegurados, tais espaços para elaboração das ações e políticas destinadas à população 

e às comunidades, de fato, existem? Não seria esta uma possibilidade extremamente válida para 

que o psicólogo assuma um compromisso ético e político junto aos sujeitos sociais? 

No que se refere ao desenvolvimento de um trabalho voltado à estimulação dos usuários 

a participarem dos conselhos municipais, encontramos apenas um relato isolado descrevendo a 

realização de uma intervenção desta natureza. 

 

Uma atuação nossa é fazer com que essas pessoas participem das 
instancias de controle social do município, participem dos conselhos, 
participa do conselho de saúde, participem do conselho de assistência, 
que elas entendam o que seria isso, o que são os conselhos, o que é o 
controle social (Participante do GF7). 

 

No entanto, vale ressaltar que estimular a participação dos sujeitos e caminhar no sentido 

da luta pela democracia não é tarefa fácil aos profissionais do SUAS. A história da assistência social 

nos revela que, por séculos, os espaços de participação da população foram anulados, esvaziados 

ou mesmo inexistentes, visto que uma grande parte das ações dos governos produziu pessoas 

apáticas politicamente e conformadas socialmente. Durante muito tempo a população foi tratada 

como meros dependentes do apoio da sociedade e do Estado, um público incapaz de se organizar 

coletivamente e decidir o que seria ou não melhor para suas vidas. Isto significa que reverter esta 

lógica secular representa, talvez, no mais nobre compromisso que o psicólogo pode assumir junto 

a um contingente da população brasileira historicamente segregada, que, aliás, possivelmente, 

sequer imagina a existência de tais canais de participação. 

Deve-se pontuar que, na maior parte dos relatos analisados, houve a constatação de que, 

infelizmente, a participação dos usuários na política de assistência social ainda ocorre mediante 

relações pontuais, emergenciais, assistencialistas, clientelistas e paternalistas. De modo geral, os 
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sujeitos costumam dialogar com os profissionais e com os gestores somente quando necessitam de 

algum auxílio e/ou benefício imediato. 

 Não obstante ao incentivo da população para a ocupação de tais espaços, é válido 

observar que a ausência de relatos indica que os próprios psicólogos não estão se inserindo nas 

instâncias de controle social, sobretudo nos conselho municipais de assistência social, os quais, 

diretamente, referem-se a todo o conteúdo de trabalho, do orçamento, da gestão, dos serviços e 

benefícios que atravessam a política municipal de assistência social e, portanto, o exercício 

profissional e seus diversos aspectos. Ao serem questionados pela moderadora sobre a 

participação em tais espaços, temos as seguintes respostas: 

 

Olha, lá eu não participo! (Participante do GF5). 

 

Eu nunca fui convidada! (Participante do GF5). 

 

Lá no meu município existe o conselho, só que eles só assinam a ata 
(Participante do GF5). 

 

 Verifica-se que, apesar de alguns discursos apontarem para o reconhecimento da 

necessidade de um trabalho fundamentado numa perspectiva crítica, com preocupações éticas e 

políticas, pode haver diversas situações em que o psicólogo do CRAS se depara com inúmeros 

impedimentos para transformar o conteúdo do seu discurso em ação profissional. Em outros 

termos, percebe-se que apesar de alguns psicólogos conseguirem identificar e descrever as 

diretrizes do trabalho social do CRAS, em alguns casos, o profissional esbarra em suas limitações 

teóricas e metodológicas. Já em outros casos, as condições de trabalho são absolutamente 

inviáveis a ponto de impedir a materialização de tais diretrizes no momento de sua intervenção: 

 

[...] eu quero trabalhar com potencialidade desse público onde que eu 
estou trabalhando. Eu quero trabalhar investimento desse público? 
Quero! Quero que eles sejam autônomos, que eles saibam, mas como? 
Será que a forma que eu estou trabalhando é certa? Então tem dias que 
eu vou para casa que eu vou muito bem, mas tem dia que eu começo a 
me perguntar sobre isso e eu volto: “gente, será que o trabalho que fiz 
realmente é meu?” (Participante do GF2). 

 

 O relato anterior traz à tona a necessidade de articular a discussão da dimensão ético-

política com as demais, em especial a identidade profissional, a dimensão teórico-metodológica e 

técnico-operativa. Percebe-se claramente que um possível ofuscamento ou incertezas acerca das 

atribuições da Psicologia na política de assistência social, incide inteiramente no compromisso 
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social do psicólogo neste espaço sócioocupacional, afinal: de que modo o psicólogo vai defender 

um projeto ético-político sem os instrumentos adequados e as condições de trabalho necessárias?  

 Em diferentes grupos focais e em diversas ocasiões, a moderadora desafiou os 

participantes a pensar estratégias para conseguir a livre e espontânea participação dos usuários no 

processo de planejamento e execução da política de assistência social. “Como incentivar essa 

participação social? Que estratégias vocês estão utilizando? Vocês conseguem isso? Como? Como 

é que vocês veem isso no trabalho do CRAS?” (Moderadora do GF5).  

Apesar dos constantes estímulos que os participantes receberam para pensar quais seriam 

as estratégias viáveis para a obtenção da participação popular, os relatos foram ínfimos, quase 

sempre carregados de esmorecimentos e descrições superficiais. Em alguns casos, é possível 

encontrar respostas extremamente pessimistas referentes a essa questão: “Mas participar mesmo 

da construção eu não consegui isso ainda não. E acredito que tão cedo não vou conseguir 

também não” (Participante do GF2).  

Em outros casos, os relatos apontaram para a crença de que os psicólogos, juntamente 

com os demais profissionais do CRAS, devem ser os mediadores responsáveis pela transmissão 

de informações e orientações acerca dos direitos que os usuários possuem: 

 

Porque qual que é o nosso papel? Um dos principais é mostrar que eles 
são sujeitos de direitos. Porque se eles têm essa consciência eles vão atrás 
(Participante do GF3). 

 

Então, nós enquanto técnicos do CRAS, a gente tem que saber, porque a 
gente, o papel meu e do serviço e da assistente social é realmente 
orientar e fazer com que essa população busque seus direitos por elas 
próprias. Então nosso serviço, nosso papel ali é informar, então a gente 
tem que ter informar sobre direitos humanos, ética, estatuto do idoso, 
benefícios eventuais, a gente tem que saber sim (Participante do GF4). 

 

Considerando que a dimensão ética-política do psicólogo do CRAS se relaciona, em última 

análise, com as novas formas de articulação entre Estado e sociedade no Brasil, cujo objetivo 

consiste na superação dos históricos procedimentos autoritários, populistas ou clientelistas, através 

de uma participação ativa e representativa dos sujeitos sociais, torna-se substancial o 

posicionamento, por parte de toda a categoria profissional, para equacionar as questões que 

limitam ou até mesmo impedem a contribuição do psicólogo no processo de superação do hiato da 

participação dos usuários nas decisões do país, uma vez que “[...] é consenso também que a 

democracia só chegará plenamente à vida de nossos cidadãos quando o exercício democrático 

acontecer no cotidiano da vida pública desses mesmos cidadãos, ou seja, na vida pública 

municipal” (Jovchelovitch, 1998, p. 36). 
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Frente aos debates realizados até o momento, assim como os que estão por vir, nota-se 

que a efetivação de um projeto ético-político está vinculada a múltiplos fatores, os quais nem 

sempre se apresentam de maneira confortável aos psicólogos. O próprio Conselho Federal de 

Psicologia reconhece que o compromisso social da Psicologia, muitas vezes, atravessa um terreno 

espinhoso: “[...] compreendemos ser imprescindível a identificação e apropriação da atuação, 

enquanto profissional, e crença no que se faz, mesmo diante de adversidades e desafios inerentes 

a ela” (CFP, 2007, p. 16).  

 Por fim, resta considerar que a construção do compromisso social da Psicologia, cuja 

extensão abrange, sobretudo, a constituição de um projeto ético-político junto à população inserida 

nos serviços socioassistenciais do SUAS, exige mudanças de atitude e um posicionamento crítico 

diante de situações que habitualmente envolvem intensas decisões por parte do profissional. Nesse 

processo, percebe-se que é imprescindível aliar preocupações éticas-políticas às capacidades teórica, 

metodológica, técnica e operativa, caso contrário, o trabalho para fomentar a participação social e a 

construção do bem-estar coletivo será dobrado e o risco do fracasso será enorme.  

Infelizmente, na configuração dessas concepções, as condições de trabalho nem sempre 

são favoráveis ao exercício profissional do psicólogo no CRAS. 

 

4.2.6 As condições de trabalho 

 

 Para o alcance dos objetivos e das diretrizes do SUAS, a gestão do trabalho tornou-se um 

aspecto imprescindível para assegurar que os profissionais tenham as condições de trabalho 

necessárias para a materialização do trabalho social. Nesse sentido, partilhamos do princípio de 

que, para a realização de um trabalho social produtivo, com boas perspectivas e resultados, “[...] a 

gestão do trabalho deve contemplar ao menos três dimensões indissociáveis: as atividades 

exercidas pelas trabalhadoras e trabalhadores, as condições materiais, institucionais, físicas e 

financeiras, e os meios e instrumentos necessários ao seu exercício” (CFP/CFESS, 2007, p. 14). 

 Couto et al. (2010) afirmam que, por se tratar de uma área de prestação de serviços, cuja 

principal mediação é o próprio profissional, o trabalho da assistência social, por um lado, apoia-se 

no conhecimento e na formação teórica, técnica e política do seu quadro de pessoas; e, pelo 

outro, influencia-se pelas condições institucionais de que dispõe para efetivar sua intervenção.  

 

A implantação do Suas exige novas formas de regulação e festão do 
trabalho e, certamente, a ampliação do número de trabalhadores com 
estabilidade funcional é essencial, ao lado de processos continuados de 
formação e qualificação, a partir do ingresso via concurso público, 
definição de carreiras e de processos de avaliação e progressão, 
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caracterização de perfis das equipes e dos serviços, além da remuneração 
compatível e segurança no trabalho (Couto et al., 2010, p. 58). 

 

 As condições de trabalho do psicólogo do CRAS, para além de relacionar-se com as 

condições anteriormente citadas, de fato, foi o tema de maior ressonância e indignação pela 

maior parte dos psicólogos que avaliaram suas condições de trabalho como difíceis, precárias, 

instáveis, fragilizadas e outras características negativas que serão apresentadas, pontualmente, no 

decorrer do texto. 

 Uma das principais razões expostas para a tão citada fragilização das condições de 

trabalho consiste nas precárias formas de contratação que, na indiscutível maioria dos casos, são 

realizadas através de contratos temporários, os quais, além de remunerar mal o profissional, não 

oferecem direitos trabalhistas como o décimo terceiro e férias:  

 

Porque o funcionário contratado não tem direito a férias! (Participante 
do GF6). 

 

Isso! Não tem direito a férias! Contratado não tem! (Outras participantes 
do GF6 concordando com a situação). 

 

[...] a nossa situação de contrato é uma coisa, assim, tremendamente 
insegura (Participante do GF6). 

 

No GF6, por exemplo, apenas duas psicólogas disseram ser concursadas, em detrimento 

do restante do grupo que trabalha mediante contratos temporários. Uma das participantes relatou 

estar trabalhando ininterruptamente há dois anos, pois não possui o direito a férias, décimo 

terceiro e demais benefícios. Outras duas psicólogas afirmaram estar trabalhando mediante 

contratos de apenas cem dias: “Sou contratada pela Prefeitura, mas sendo um contrato pequeno 

que acabou de ser renovado, cem dias para mais cem dias. Então eu vou ficar até 30 de outubro” 

(Participante do GF6). 

Convém ressaltar que os vínculos empregatícios reclamados pelos participantes – de 

todos os grupos focais – compõem parte da realidade apresentada pela Munic/IBGE134 (Brasil, 

2010), a qual, além de revelar um aumento exponencial no contingente de trabalhadores do 

SUAS, também aponta que o número de trabalhadores sem vínculo permanente cresceu 73,1% 

entre o período de 2005 e 2009. Outros dados também assinalam que 44,6% dos trabalhadores 

do SUAS, isto é, quase a metade das equipes de referência, são compostas por profissionais que 

                                                           
134 A Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC), levada à totalidade de municípios do país, 
basicamente, consiste num levantamento pormenorizado de informações sobre a estrutura, dinâmica e 
funcionamento das instituições públicas municipais, em especial a prefeitura, compreendendo também diferentes 
políticas e setores que envolvem o governo municipal e a municipalidade. 
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não possuem vínculo permanente. Em outras palavras, compreende-se que os avanços do SUAS 

realmente proporcionaram novas oportunidades à profissão, porém, mediante contratos de 

trabalho temporário, o que possivelmente caracteriza uma alta rotatividade das equipes e abre 

espaço para a precarização dos serviços prestados. 

 Outra fonte comparativa que corrobora tal situação é o Censo SUAS 2010. Os dados do 

Censo 2010 revelam que apenas 39% dos trabalhadores são estatutários, “[...] reforçando a 

necessária adoção de pactos e de mecanismos que impulsionem a composição de um amplo 

quadro de servidores permanentes, com estabilidade funcional e ascensão de carreira, com 

remuneração compatível e segurança no trabalho” (Brasil, CNAS, 2011, p. 28). Tal afirmativa, 

além de traduzir a real necessidade e expectativa dos profissionais, nos faz pensar: será possível 

que, num futuro próximo, encontraremos a maioria de profissionais relatando gozar de tais 

condições? 

No momento, a realidade de profissionais contratados, ao invés de concursados, parece 

presente no exercício profissional da maior parte dos psicólogos de todos os grupos da pesquisa. 

Para efeito de ilustração da proporcionalidade desta situação, destacamos a observação de que 

não houve nenhum grupo em que todos ou a maioria dos participantes fossem concursados. Pelo 

contrário, observa-se que na maior parte dos grupos apenas um, dois, ou, no máximo, três 

psicólogos trabalham sob a segurança e estabilidade dos concursos públicos: 

 

Era isso que eu ia perguntar: tem alguém que é efetivo? (Moderadora do 
GF3). 

 

Não. Aqui não (Participante do GF3). 

 

Mas em todos os CRAS, me parece que é por contrato mesmo 
(Participante do GF5). 

 

Mas o contrato desampara muito o profissional! (Participante do GF6 
expondo sua opinião sobre os contratos temporários). 

 

 Na configuração de tais situações e condições, os psicólogos possuem uma opinião 

consensual ao destacar que tal precariedade nas formas de contratação torna-se uma questão que 

interfere em toda ação e movimento da Psicologia no CRAS, comprometendo sua identidade, sua 

relação com os demais profissionais, com os usuários, o serviço, a comunidade e seu exercício 

profissional como um todo. Trata-se de uma lógica perversa: sendo os profissionais contratados 

temporariamente, obviamente eles não possuem as mínimas condições e tempo para se 

identificar com o serviço, havendo situações em que o psicólogo está começando a lapidar sua 
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expertise profissional, mas o contrato se encerra junto com todas as possibilidades de descobrir os 

melhores caminhos teóricos, metodológicos, técnicos e operativos.  

As mesmas condições também podem prejudicar a dimensão ética -política, visto que, da 

maneira como está, os psicólogos não têm condições de reunir forças para assumir grandes 

compromissos ou estabelecer relações de longo prazo com os sujeitos da política de assistência 

social, tampouco se posicionarem diante de algumas atitudes arbitrárias dos gestores, uma vez 

que a discórdia ou questionamentos em demasia podem levar o profissional a ter o seu contrato 

de trabalho rompido a qualquer momento. 

 Outro aspecto que coloca o psicólogo em situação de fragilidade são os salários. Segundo 

alguns participantes, de diferentes grupos, a remuneração obtida pelo trabalho prestado à política 

de assistência social é absolutamente insatisfatória, levando muitos profissionais a buscarem 

alternativas para conseguirem satisfazer suas necessidades. Afinal, como todo ser humano inscrito 

na divisão social do trabalho, o psicólogo também é um sujeito com necessidades: “A gente 

come, a gente bebe, tem que pagar escola de menino [...]” (Participante do GF3). 

  Nesse sentido, referindo-se à remuneração, deparamo-nos com algumas queixas que 

revelam agudas indignações: 

 

[...] tem psicólogo que está aceitando ganhar setecentos reais no CRAS 
(Participante do GF2). 

 

É vergonhoso (Participante do GF4 comentando o que pensa sobre o 
salário que recebe). 

 

Para fazer o que eu faço, é por amor mesmo, aí tem que ter muita 
motivação, senão num vai não (Participante do GF4). 

 

Eu acho que não é dinheiro que motiva no trabalho, mas ele ajuda 
bastante (Participante do GF3). 

 

 Na tentativa de provocar mudanças na postura dos profissionais, sabiamente, Paiva 

(2006) questiona: “Como o trabalhador social sozinho vai conseguir criar condições de trabalho 

que valorizem a ação profissional, que remunerem adequadamente o trabalho, que garanta a 

inserção deste trabalhador numa carreira de Estado como profissional de assistência social?” (p. 

04). Vale ressaltar que alguns psicólogos atribuíram a situação salarial justamente à desunião da 

categoria profissional: “Porque eu acho que a classe também não é unida para valorizar essa 

questão [...]” (Participante do GF3). 
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Outra participante, em tom semelhante, criticou a pouca valorização que os próprios 

profissionais atribuem aos serviços prestados e defendeu a ideia de que o trabalho do psicólogo, 

nas políticas públicas e no âmbito particular, tornou-se uma mercadoria de pouco valor: 

 

Aqui, você faz aquilo? Faço! Por um valor “menorzinho”? Porque eu 
tenho outro! Faço! Parece uma mercadoria mesmo! E não é só no 
serviço público não. É particular principalmente (Participante do GF6 
simulando um diálogo entre contratante e contratado). 

 

 Em suma, percebe-se que o processo tende a se desenrolar num conflito entre os 

profissionais do CRAS, pois as desigualdades nas formas de contratação e dos vencimentos criam 

relações assimétricas e, muitas vezes, de disputa entre a própria equipe de trabalho, inclusive, 

dentre os profissionais da mesma categoria. De acordo com o relato de um participante, nota-se 

uma situação desta natureza, onde os psicólogos e assistentes sociais entraram num conflito 

permanente com os técnicos de nível superior do Programa Poupança Jovem, pois estes últimos 

estariam recebendo um salário consideravelmente maior pela prestação de um serviço 

supostamente mais brando, o que estaria provocando uma dissimetria nas condições e relações de 

trabalho: 

  

 

Porque o pessoal do Poupança [Jovem] recebe mais do que o pessoal do 
município. [...] Muito mais! Porque é um valor bem significante a 
diferença que é. Então, agora, tá a guerra do seguinte: então o povo do 
Poupança que tem que tem que fazer tudo e o povo da prefeitura não faz 
mais nada (Participante do GF3). 

 

A partir dessa perspectiva, fica evidente que um dos fatores mais significativos para tal 

insatisfação não se refere, apenas, as formas de contratação, mas, também, aos baixos salários 

recebidos na política de assistência social. O resultado desse processo de desvalorização, em 

alguns casos, lança o profissional na busca de outros vínculos empregatícios, pois apenas o 

trabalho no CRAS não estaria sendo suficiente para manter um padrão de renda compatível com 

suas expectativas e necessidades: “Tem uma psicóloga que ela saiu do CRAS, 30 horas, e arrumou 

dois cargos de 20 dentro da prefeitura. Isso para nós enquanto profissional desmotiva 

totalmente” (Participante do GF3). 

Com a grande quantidade de profissionais contratados temporariamente, os baixos 

salários pagos pela prestação de serviço, a crescente desvalorização profissional e precarização 

das condições de trabalho, nota-se a existência de uma perversa rotatividade de profissionais: 
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[...] de seis em seis meses sai um psicólogo, por quê? Será que ele está 
sendo bem remunerado? Será que ele está tendo condições de trabalho 
adequadas? Será que o processo de construção dessa rede que ela falou 
está sendo legal? (Participante do GF2). 

 

 A rotatividade de profissionais do CRAS, decorrente das diferentes situações que 

configuram más condições de trabalho, certamente traz consequências negativas não só aos 

psicólogos que perdem seus postos de trabalho, mas também à comunidade e aos usuários que 

sofrem a ruptura dos vínculos estabelecidos até então, configurando um processo de 

descontinuidade nos serviços socioassistenciais que, conforme determinam as diretrizes da 

política de assistência social, deveriam ser de continuidade. Isto significa que, apesar dos 

inúmeros avanços normativos, institucionais e orçamentários, a política de assistência social tende 

a arrastar outros resquícios do seu assombroso passado: 

 

Olha, para você ver, nós fomos contratadas em maio para ser mandada 
embora em novembro. Já sabemos que a gente vai ser mandada embora 
em novembro. Então, aí tá. Eu criei não sei quantos grupos, aí, quando 
chegar em novembro, eu vou sair (Participante do GF3). 

 

 

Mas o contrato pequeno, assim, as pessoas da Prefeitura, elas mesmo 
reclamam porque é um absurdo, porque a gente entra, você faz vínculos, 
você faz trabalhos, você desenvolve projetos e de repente seu contrato 
acaba e foi [...] (Participante do GF6). 

 

 Diante disso, é notório que os próprios profissionais sentem-se desmotivados com tais 

precariedades dos vínculos, pois o desenvolvimento e aprimoramento do trabalho social 

requerem: tempo para absorver todas as diretrizes da política de assistência social; o 

estabelecimento de relações de confiança com o sujeito; vínculos com o território; o 

planejamento e execução de ações que não sejam apenas emergenciais; além de outras atitudes 

adquiridas com a experiência profissional:  

 

[...] em quase três anos de CRAS eu já estou bem interada do quê que é o 
papel do psicólogo no CRAS. Mas às vezes naquela rotatividade tão 
grande, entra profissional, sai profissional. E aí é sempre assim, talvez 
sempre entre alguém que não tem noção. Então, assim, é um recomeço 
de um trabalho vai repetir, a gente que já está lá tem que ensinar. Então, 
eu estou vivenciando, eu e minha coordenadora (Participante do GF3). 

 

 Na configuração de tais condições, cabe questionar: será possível que a atual conjuntura 

das contratações e dos vínculos de trabalho permitirá que a política de assistência social supere o 
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trauma de desenvolver ações pontuais e emergenciais? Não obstante, torna-se relevante destacar 

que a alta rotatividade de recursos humanos, além de impor sérias rupturas de vínculos entre a 

instituição, o profissional e o usuário, possivelmente eleva os custos da implantação e dificulta o 

processo de implementação dos serviços, programas e projetos do CRAS. 

 Essa lamentável realidade faz com que, em alguns casos, o psicólogo esteja trabalhando 

na política de assistência social apenas provisoriamente, de modo que, numa primeira 

oportunidade, “melhor” ou mais rentável, o profissional abandona o CRAS e migra para outro 

serviço: “[...] o salário, ele não ajuda tanto. Então a gente vê, assim, quando consegue coisa 

melhor é tchau CRAS. Então a pessoa está ali de passagem” (Participante do GF3). 

O grande número de profissionais que exercem duas ou mais atividades remuneradas, 

trabalham em dois ou mais municípios, atuam em serviços públicos e particulares, 

concomitantemente, além dos que realizam, inclusive, atividades fora da Psicologia para 

complementar a renda pessoal ou familiar, consiste numa realidade inegável e, até o momento, 

imutável para a profissão de psicólogo no Brasil. Em outros termos, é possível afirmar que a 

realidade de parte dos profissionais permanece inalterada, como apontam as pesquisas de 1988, 

de 1994 e de 2001, realizadas pelo CFP, as quais evidenciam as dificuldades que os psicólogos 

enfrentam para sobreviver exclusivamente da profissão. 

O fato de o profissional possuir mais de um vínculo empregatício, a princípio, consiste 

numa ilusória situação vantajosa, atraente tanto para o gestor como para o profissional. É 

possível que, nas ocasiões em que isto ocorra, de um lado, o gestor municipal considere apenas a 

situação financeira e o menor custo proveniente da contratação parcial, o que permitiria a 

contratação de um maior número de profissionais e, quiçá, o cumprimento dos dispositivos da 

NOB-RH/SUAS; do outro lado, o profissional que possui um contrato de trabalho parcial – de 

20 horas, por exemplo – estaria disponível para trabalhar em outros equipamentos, políticas 

públicas e/ou consultório particular. Dada tal realidade, afirmamos tratar-se de uma situação 

ilusória, pois, ao invés de sentir-se realizado pelo fato de ter dois empregos, os relatos denunciam 

que, na verdade, os psicólogos sentem-se desvalorizados pelos vínculos e remunerações que 

também são parciais. Na mesma direção, o CFP alerta que: 

 

Além do gasto (financeiro e de tempo) e da incompatibilidade legal das 
contratações sem concurso, a descontinuidade na execução da política 
acabam por prejudicar diretamente a população que necessita de atenção 
permanente e de qualidade no Suas. O que em curso prazo pode ser uma 
alternativa financeira, em longo prazo pode tornar-se uma armadilha 
para a gestão, pois gera ausência de vínculos, fragiliza o serviço e produz 
problemas administrativos. Por essas razões, o Conselho Federal de 
Psicologia recomenda a contratação dos psicólogos e psicólogas 
mediante a realização de concurso público (CFP, 2011, p. 23). 
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Os diálogos dos participantes sobre essa questão dos vínculos empregatícios acusam que 

há situações igualmente negativas, nas quais alguns psicólogos possuem apenas um vínculo ou 

contrato com a Prefeitura Municipal, mas acabam trabalhando em mais de um equipamento 

público, ou seja, são obrigados a prestar serviços em duas ou mais instituições, como o CRAS e o 

PSF, CRAS e escolas municipais, e assim por diante. 

 

Queriam me levar para a escola, queriam me levar para o Conselho 
Tutelar, queriam me levar para a saúde e ainda queriam que eu ficasse no 
CRAS (Participante do GF6). 

 

Ah! Mas não é que me levaram para a escola! Me tiraram dois dias do 
CRAS e eu tenho que ficar dois dias lá na escola fazendo atendimentos 
clínicos na escola (Outra participante do GF6 narrando que passou pelo 
mesmo tipo de situação). 

 

Dentre todas as perspectivas apresentadas, observa-se que muitos desafios são 

provenientes da gestão local e da falta de compreensão – por parte dos gestores e dos próprios 

psicólogos – acerca das diretrizes da PSB, do CRAS e do SUAS. Alguns psicólogos expuseram 

que a necessidade de o psicólogo atuar em mais de um equipamento público se faz em 

decorrência de algumas situações extraordinárias, conforme já apontado anteriormente: nos casos 

em que os municípios, sobretudo de pequeno porte, contam com apenas um profissional da 

Psicologia. Assim, o psicólogo do CRAS atenderia parte da demanda de outras instituições, 

adotando os atributos de um trabalho complementar, ou nas circunstâncias em que algum 

psicólogo, da saúde ou educação, se ausenta por motivos de férias ou licença, tão logo, o 

psicólogo do CRAS seria uma opção substitutiva, assumindo as características de uma espécie de 

“coringa” ou “estepe” deste profissional no município. 

 

Um município que só tem um psicólogo, não é? E como você vai atuar? 
Eu tenho até um dia que eu faço clínica na saúde. Mas eu também não 
dou conta da clínica, dos transtornos mentais graves, não é? (Participante 
do GF6). 

 

[...] a fila da psicologia para atendimento no PSF está enorme, então 
algumas famílias usuárias do CRAS, alguns casos, assim, eu atendo lá no 
CRAS (Participante do GF4). 

 

 Uma conclusão preliminar que podemos apresentar, refere-se ao fato de que tais situações 

ocorrem com o aval dos gestores municipais, pois, se os mesmos compreendessem as reais 

atribuições e potencialidades dos psicólogos no CRAS, talvez os mesmos não fossem expostos a 

tais condições de trabalho. Entretanto, a partir da perspectiva do psicólogo, cabe questionarmos 
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o porquê isto ocorre, afinal: o próprio profissional possui clareza acerca do seu papel na política 

de assistência social? Ele está conseguindo dialogar com os gestores municipais para mostrar seus 

reais atributos? A falta de conhecimentos é exclusiva do gestor que não compreende e não 

direciona corretamente o trabalho do psicólogo ou o próprio profissional não sabe exatamente o 

seu lugar e acaba aceitando “o que der e vier”?  

 Ademais, as dificuldades que os psicólogos enfrentam não se limitam aos aspectos de 

ordem subjetiva. Os relatos dos participantes assinalam que, se não bastasse a instabilidade 

profissional decorrente da precarização dos contratos e da falta de censo crítico dos gestores, o 

exercício profissional do psicólogo do CRAS é permeado por hipossuficiências que relacionam-se 

com a ausência de planejamento, de estrutura física, de recursos materiais e, principalmente, de 

recursos humanos para o desenvolvimento do trabalho social. 

 A falta de estrutura física e de recursos materiais, em alguns municípios, caracteriza-se 

como um obstáculo no qual o psicólogo do CRAS tem que conviver e superar: espaços físicos 

insuficientes; ausência de salas para a realização dos grupos e oficinas; salas pequenas, mal 

adaptadas e improvisadas; além da falta de materiais de escritório e equipamentos permanentes 

básicos como mesas, telefone ou computador. São situações que, por mais grotescas que se 

pareçam, são reais e estão presentes em grande parte dos municípios: 

 

Até por essa questão de espaço físico nosso lá que fica um pouco 
inviável de fazer as atividades lá dentro (Participante do GF7). 

 

[...] o objetivo não estava sendo cumprido. A gente deu uma 
interrompida, mandamos um documento para a gestão e nós estamos 
tentando resolver a questão do espaço físico. Porque os usuários estavam 
ficando prejudicados e nós, como técnicos, também! Porque a gente não 
tava dando conta pelo fato do trabalho lá ter esse problema (Participante 
do GF3). 

 

[...] a minha sala era uma dispensa antigamente (Participante do GF4). 

 

[...] a gente nunca teve computador! (Participante do GF6). 

 

 Alguns psicólogos destacaram que a falta de veículo consiste em outro grande desafio 

para que algumas atribuições profissionais – como as visitas domiciliares e o acompanhamento 

familiar, por exemplo – sejam realizadas. As narrativas denunciam uma série de dificuldades 

encontradas, dentre as quais se destacam: a falta de veículo próprio no CRAS, tornando os 

profissionais dependentes da boa vontade e do empréstimo das demais instituições ou da própria 

Prefeitura Municipal; profissionais que, diante da impossibilidade de contar com um veículo, 
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realizam as visitas domiciliares a pé ou de ônibus; ou então, colocam seus veículos particulares à 

disposição do serviço público: 

 

O CRAS não tem o carro dele, a gente precisa de um carro, a maioria a 
gente faz a pé mesmo (Participante do GF1).  

 

E tem a dificuldade de não ter o transporte, então se já é pra andar a pé 
aí você tem que tá interessado. Então você tem essa dificuldade 
(Participante do GF5). 

 

Porque? O carro não podia vir, porque não tinha carro para me levar e o 
motorista não podia me levar senão ia ficar muito tarde. Aí 
[perguntaram]: “você pode ir no seu carro?” tudo bem, eu venho no meu 
carro [...] (Participante do GF4). 

 

E aí a questão de locomover de um bairro para o outro que é uma 
problemática. A gente, por exemplo, eu não tenho carro, eu tenho que ir 
de ônibus, a prefeitura não me dá carro para ir, nem para me levar, nem 
para me buscar.  [...] Isso atrasa o serviço e a gente não consegue atender 
todo mundo. Não consegue formar mais grupos por causa dessa 
dificuldade que a gente tem (Participante do GF3). 

 

 Outra questão a ser pontuada refere-se aos recursos humanos do CRAS e da política de 

assistência social, de modo geral. Alguns relatos denunciam que, não obstante aos péssimos 

vínculos empregatícios, das más condições de gestão da política, da falta de estrutura física e 

carência de recursos materiais, algumas equipes de trabalho estão funcionando com um número 

de profissionais abaixo do que a NOB-RH/SUAS e a Resolução n° 017/2011 determinam: 

 

Nem recursos financeiros, nem recursos humanos, porque a nossa 
equipe lá é reduzidíssima, temos um psicólogo, um assistente social, 
coordenador, dois monitores. Só! (Participante do GF6).  

 

Nós temos outra dificuldade porque a gente só tem um psicólogo e uma 
assistente social no nosso CRAS. E ele atende, assim, é um bairro que vai 
até tornar distrito lá de tão grande que ele é. No total, dá umas 25 mil 
pessoas para um psicólogo e um assistente social (Participante do GF3). 

 

O relato de outra situação, relativamente semelhante, reclama a não contratação de 

oficineiros para o desenvolvimento de trabalhos em parceria com os demais profissionais do 

CRAS. No caso de alguns municípios, em que os gestores não se dispõem a pagar pelos serviços 

do oficineiro, muitas vezes, tenta-se encontrar pessoas que aceitam realizar o trabalho de forma 

voluntária.  
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 Esse tipo de situação, além de outros cenários, que podem ser observados no exercício 

profissional do psicólogo do CRAS, apontam situações e condições graves, aliás, gravíssimas. É 

importante mencionar que, por vezes, os relatos sugerem, inclusive, que alguns psicólogos e 

demais profissionais já sofreram pressão psicológica e assédio moral, decorrentes de: ausência de 

direitos trabalhistas; situações de excessiva cobrança por resultados; ameaças de sofrerem 

processo administrativo; circunstâncias em que são expostos ao risco; e conviver com as 

diferenças e benefícios que os profissionais concursados gozam. 

 A situação mais ferina no que diz respeito à ausência de direitos trabalhistas foi narrada 

por uma psicóloga que, em tom de desgosto, contou ao grupo um episódio em que ela própria se 

sentiu profundamente agredida no que tange a seus direitos enquanto ser humano. De acordo 

com a participante, ela havia acabado de realizar uma cirurgia de mamoplastia, e, num período em 

que ela ainda estava “[...] cheia de pontos, tinha quinze dias, eles [da secretaria municipal de 

assistência social] estavam ligando na minha casa dizendo que o CRAS não podia ficar igual tava, 

porque não tinha ninguém para ficar. Eu quinze dias operada [...]” (Participante do GF6).  

Outras situações abusivas, como a cobrança excessiva, por exemplo, pode acontecer não 

só por parte dos gestores, visto que, ao descrever uma situação de desconforto, ocasionada pela 

relação de extrema proximidade que os municípios de menor porte impõem aos trabalhadores 

sociais, uma participante narrou um episódio que aconteceu com sua amiga e um representante 

do poder legislativo: 

 

Um dos vereadores parou ela na rua e falou: “oh! eu estou fiscalizando 
seu trabalho a cada dia, cada concessão que você faz a alguém eu sei! Eu 
participo de tudo! Eu sei da sua vida aqui dentro!”. Então, assim, é uma 
coisa que ela se sentiu ameaçada, porque aquela convivência é muito 
próxima, você esbarra com aquelas pessoas a todo o momento. Acho 
que a gente se sente muito mais acuada ainda (Participante do GF5). 

 

No tocante à(s) ameaça(s) sofrida(s) no ambiente de trabalho, uma participante relatou 

uma situação em que sua amiga ficou indignada com o caso de um profissional concursado que 

estava recebendo o salário normalmente, porém não estava trabalhando corretamente. Ao 

questionar a situação junto à “coordenação local”, isto é, aos gestores municipais, ela foi 

orientada (para não dizer obrigada) a se calar para não sofrer nenhum tipo de penalização, o que, 

na pior das hipóteses, poderia levá-la a perder o emprego:  

 

Eu falei para ela assim: “você não deveria ter aceitado isso”, não é? Até 
enquanto ser humano. Meio que chantagearam ela. A pessoa falou: “oh! 
você fica quieta porque eu aqui eu sou concursada”. Uma questão do 
irmão dela que estava recebendo salário sem trabalhar. Ela pontuou isso 
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para a pessoa que trabalha na secretaria. Ela [a pessoa da secretaria] falou 
assim: “oh, você fica quieta porque você aqui é contratada e eu sou 
concursada”. Tipo assim: “vocês duas, se vocês falarem qualquer coisa 
do meu irmão, vocês duas vão perder o emprego!” (Participante do 
GF5). 

 

 Outros relatos sugerem que, lamentavelmente: 

 

A ameaça do processo administrativo rola sim! Entendeu? Você se opõe, 
aí começa: “É processo administrativo porque não sei o que, não sei o 
que”. E fica todo aquele próprio assédio moral mesmo neste sentido 
(Participante do GF6). 

 

 Para além das situações desencadeadas pelos gestores municipais, em algumas 

circunstâncias, o psicólogo do CRAS pode ser exposto a contratempos que partem dos próprios 

sujeitos de determinadas comunidades. Ao narrar um episódio que ocorreu junto com a equipe 

do Conselho Tutelar, uma psicóloga contou que os conselheiros a convidaram para realizar uma 

visita domiciliar. Chegando ao local, o pessoal do Conselho Tutelar orientou o motorista a virar o 

carro de modo a esperá-los pronto para uma possível fuga: 

 

[...] você vira o carro, se você ver que a gente saiu correndo, você vem 
com o carro! [...] Aí depois que eles me contaram que da outra vez que 
eles estiveram lá, a pessoa chegou a ameaçar eles com uma arma e tudo, 
se voltasse lá, mataria eles tranquilamente (Participante do GF6). 

 

 Não obstante, para alguns participantes, os próprios companheiros de trabalho podem 

criam algumas situações conflituosas que acabam tornando o ambiente de trabalho um pouco 

mais árduo do que, por natureza, ele já é. Como se não bastassem as inúmeras situações nas quais 

o psicólogo, não raro, é submetido a riscos, ameaças e até mesmo chantagens, alguns 

participantes se queixaram de que, ao invés de unirem as energias para desenvolver um trabalho 

interessante, outros profissionais do CRAS se aproveitam da condição de estabilidade 

proporcionada pelo concurso público e acabam não se empenhando da maneira necessária para 

promover os serviços socioassistenciais: 

 

Então, é uma coisa que deveria ocorrer sim. Entendeu? Porque tem 
muito profissional que é concursado e chega e fala: “eu não vou 
trabalhar porque eu sou concursado” (Participante do GF8). 

 

É isso é verdade (Outro participante do GF8 concordando com a 
afirmativa anterior). 
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Ela trabalha vinte horas, nós trabalhamos oito, suponhamos. Eu trabalho 
quarenta! Por quê? Nós dois somos psicólogos! Você entendeu? Aí a 
hora que a outra pessoa vai embora, quem cobre o horário dela? Eu! Ou 
seja, é injusto! (Participante do GF8). 

  

Em detrimento dos múltiplos desafios que o cotidiano impõe ao profissional de 

Psicologia, há participantes que, numa linha de pensamento um tanto quanto pessimista, 

avaliaram que não há muitas soluções e estratégias para superar as más condições de trabalho 

citadas anteriormente. Houve o consenso de que o concurso público seria um primeiro passo 

para a superação de grandes impasses, pois, desta maneira, os psicólogos teriam mais estabilidade 

no trabalho, o que acarretaria em possíveis mudanças na relação entre trabalhadores e gestores.  

Uma saída encontrada por uma das participantes foi buscar “apoio jurídico”, conforme 

ela mesma denominou. Segundo a psicóloga, ela vem utilizando a própria legislação do SUAS, os 

cadernos de orientações e demais documentos que normatizam a situação dos trabalhadores, 

além da cartilha do CREPOP, como respaldo para o exercício profissional: “[...] eu já trabalho 

com as orientações lá do CREPOP, qualquer coisa eu vou lá e mostro” (Participante do GF4). 

Neste sentido, convém resgatar que o texto da NOB-RH/SUAS (2006) e do CFP (2007) 

destacam que a gestão do trabalho, no âmbito do SUAS, deve: garantir a “desprecarização” dos 

vínculos dos trabalhadores e o fim da terceirização; promover a educação permanente dos 

trabalhadores, levando em consideração a diversidade de temas oriundos do exercício profissional 

das diferentes categorias que compõe as equipes de referência; realizar o planejamento estratégico 

e plano de ação coletivo, de modo a consolidar o trabalho interdisciplinar no atendimento 

integral às famílias; garantir a gestão participativa com controle social; dentre outras questões que, 

conforme apontado, caracterizam uma enorme contradição entre os novos contornos da política 

de assistência social e as velhas práticas, tradicionais e conservadoras.. 

Resta considerar que, ainda que não seja a regra, há muitos psicólogos extremamente 

descontentes com as condições de trabalho nas quais estão submetidos. É bastante comum, 

inclusive, nos depararmos com profissionais insatisfeitos com a remuneração, apáticos perante as 

condições de trabalho, inseguros diante da falta de estabilidade profissional e frustrados com o 

modo que ainda predominam práticas corporativas, eleitoreiras e repressivas, o que deixa os 

profissionais enfraquecidos diante de suas possibilidades de intervenção. 

Entretanto, não podemos restringir essa perspectiva (acerca das condições de trabalho) 

apresentada pelos participantes como uma questão exclusivamente relacionada à gestão do 

trabalho no SUAS, pois se trata, fundamentalmente, de uma questão inserida nos modos de 

organização do trabalho na sociedade capitalista contemporânea. O debate atual não pode ser 
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desvinculado dessa dinâmica macrossocietária, tampouco ser tratado como uma responsabilidade 

individual, do trabalhador ou do gestor. 

O agravamento da questão social no mundo contemporâneo, decorrente do processo de 

reestruturação produtiva e dos efeitos da pragmática neoliberal, repercutem no campo 

profissional não só dos sujeitos que acessam o CRAS em busca de serviços e benefícios, mas dos 

próprios profissionais, psicólogos, assistentes sociais e demais profissões que sofrem o impacto 

das metamorfoses que colidem com o trabalho assalariado na contemporaneidade. 

Antunes (2005) alerta que as atuais condições de trabalho do capitalismo contemporâneo, 

regidas pela globalização financeira dos capitais e sistemas de produção, causam intensas 

transformações nos processos de organização, gestão, relação e vínculo laboral da “classe que 

vive do trabalho”, resultando no que ele denomina de nova morfologia do trabalho, caracterizada 

por amplos contingentes de trabalhadores flexibilizados, precarizados, desprotegidos de direitos, 

desprovidos de organização coletiva, e, até mesmo, pauperizados. 

São contextos que fragilizam a classe trabalhadora, pois os processos de flexibilização 

expressos por trabalhos terceirizados, contratados temporariamente, em tempos parciais ou até 

mesmo por projetos específicos, além de transformar duramente as perspectivas do trabalho 

assalariado e do trabalhador, sua materialidade e as formas de subjetivação levam a redefinições 

dos sistemas de proteção social e das formas de organização e gestão do processo de trabalho, 

neste caso, das condições de trabalho do psicólogo do CRAS. 

A questão é: considerando que as condições de trabalho acarretam penosas realidades 

para alguns profissionais, é valido ampliar a política de assistência social sem a existência de 

servidores públicos, efetivos, tranquilos e respeitados em número e qualificação exigida para a 

prestação de serviços socioassistenciais? 

Por um lado, sabemos que “o combate à precarização exige associar uma resistência ao 

rebaixamento das funções e salários, bem como à sobrecarga e desvios funcionais, com a sólida 

construção política e teórica” (Brasil, CNAS, 2011, p. 24). No entanto, por outro lado, 

indagamos: de que forma o psicólogo ou demais profissionais do CRAS irão endurecer sua 

postura ou resistir frente aos desmandos de alguns gestores, se eles próprios não gozam do 

mínimo de proteção ou estabilidade no emprego de suas funções? 

Neste sentido, e neste cenário, parece-nos evidente que as condições de trabalho relatadas 

anteriormente – como a ausência de direitos trabalhistas, o maciço número de profissionais 

contratados ao invés de concursados, os baixos salários, a alta rotatividade das equipes de 

referência, a exploração do trabalho profissional, a imposição de situações abusivas, as reduzidas 

equipes de trabalhadores, a falta de estrutura física, a cobrança excessiva e demais situações que 
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fragilizam os vínculos do psicólogo com o sistema – tornam-se “um obstáculo para a atuação 

profissional, para a universalização das políticas sociais, para as relações saudáveis entre 

trabalhadores e trabalhadoras e usuário e usuárias e para a qualidade e continuidade dos 

programas, projetos e serviços” (CFP/CFESS, 2007, p. 44). 

Para finalizar, não podemos desconsiderar que as condições objetivas do trabalho recaem, 

direta ou indiretamente, no enlace com todas as perspectivas do exercício profissional debatidas 

até o momento. Afinal, se o psicólogo não possui condições seguras para trabalhar, estabelecer 

vínculos com os usuários e com o território, de que modo se identificará com serviço? Como 

aprimorar sua intervenção profissional? Que tempo terá para absorver e estabelecer um 

referencial teórico e metodológico adequado às normatizações do SUAS? De que forma 

conseguirá desempenhar uma intervenção técnica e operativa compatível com as diretrizes do 

CRAS? É possível se posicionar de forma ética e política mesmo estando sujeito a tantas 

fragilidades da política?  

São perguntas provocativas e incômodas, porém, necessárias. 

 

4.3 As famílias, os grupos e os indivíduos 

 

A existência, porque humana, não pode ser muda, silenciosa, 

nem tampouco pode nutrir-se de falsas palavras verdadeiras, com 

que os homens transformam o mundo. Existir, humanamente, é 

pronunciar o mundo, é modificá-lo. O mundo pronunciado, por 

sua vez, se volta problematizado aos sujeitos pronunciantes, a 

exigir deles novo pronunciar. Não é no silêncio que os homens se 

fazem, mas na palavra, na ação-reflexão. Paulo Freire em 

Pedagogia do Oprimido. 

 

 Como dever do Estado, a política de assistência social difere-se de ações solitárias, 

isoladas e de ajuda. Pelo contrário, os novos contornos da assistência social, expressos em sua 

legislação e concepção vigentes, materializados por técnicos de nível médio e superior, com suas 

respectivas formações específicas e de forma integrada às demais políticas setoriais, define que a 

proteção social deve ser prestada no sentido de: 
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Prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social 
básica e, ou, especial para famílias, indivíduos e grupos que deles 
necessitarem; Contribuir com a inclusão e a equidade dos usuários e 
grupos específicos, ampliando o acesso aos bens e serviços 
socioassistenciais básicos e especiais, em áreas urbanas e rural; Assegurar 
que as ações no âmbito da assistência social tenham centralidade na 
família, e que garantam a convivência familiar e comunitária (Brasil, 
2004, p. 26). 

   

 Ao propor um modelo de proteção preventiva, protetiva e proativa, a proteção social 

básica possui uma dimensão inovadora, a qual, ao menos no plano conceitual, faz com que a 

assistência social adentre um novo paradigma, pois, de um lado, reconhece a importância de 

responder às necessidades humanas de forma integral, e, do outro, pretende superar a histórica 

atenção voltada a situações críticas, emergenciais e centradas exclusivamente nas situações de 

risco social. 

 

4.3.1 As demandas 

 

Referindo-se aos sujeitos/usuários da política de assistência social, é possível observar que 

a PNAS elenca uma grande quantidade de situações que caracterizam o público em situação de 

vulnerabilidade e risco, a destacar:  

 

[...] famílias e indivíduos com perda ou fragilidade dos vínculos de 
afetividade, pertencimento e sociabilidade; ciclos de vida; identidades 
estigmatizadas em termos étnico, cultural e sexual; desvantagem pessoal 
resultante de deficiências; exclusão pela pobreza e, ou, no acesso às 
demais políticas públicas; uso de substâncias psicoativas; diferentes 
formas de violência advinda do núcleo familiar, grupos e indivíduos; 
inserção precária ou não inserção no mercado de trabalho formal e 
informal; estratégias e alternativas diferenciadas de sobrevivência que 
podem representar risco pessoal e social (Brasil, 2004, p. 27). 

 

 Na configuração dessa diretriz, é válido observar que a política de assistência social tem 

seu foco de atuação voltado para a “matricialidade sócio-familiar”, determinando que os 

profissionais não tratem as necessidades sociais como problemas e responsabilidades individuais, 

pois as situações vivenciadas pelos sujeitos que recorrem à assistência social possuem uma lógica 

semelhante, assentadas sobre o mesmo processo de desigualdade social, de classe e suas 

determinações, isto é, uma questão estrutural e, sobretudo, histórica: 
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Ao eleger a matricialidade sociofamiliar como eixo do SUAS, a política 
de assistência social enfoca a família em seu contexto sociocultural e em 
sua integralidade. Assim, para realizar qualquer trabalho com as famílias é 
preciso enfocar todos seus membros e suas demandas, reconhecer suas 
próprias dinâmicas e as repercussões da realidade social, econômica e 
cultural em suas vidas (Brasil, MDS, 2012b, p. 94). 

 

 Percebe-se que o próprio MDS reconhece que a demanda trazida pelas famílias é 

resultante de uma multiplicidade de variáveis e contextos marcados pela desigualdade, violência, 

desproteção social e preconceito. “Essa compreensão é fundamental para negar a postura que 

individualiza os problemas vivenciados pelas famílias, estigmatizando-as e negando seu status de 

‘sujeito de direitos’” (Brasil, MDS, 2012b, p. 45). 

 Isto significa que tais concepções exigem o desenvolvimento do trabalho social com 

famílias edificado em saberes técnicos, não mais compreendidos como assistencialismo, 

clientelismo, caridade ou favor, mas como política pública de direitos e dever do Estado, ou seja, 

um trabalho especializado e realizado por técnicos de nível superior, fundamentado em 

conhecimentos teórico-metodológicos, técnico-operativos e em projetos ético-políticos, além de 

outros pressupostos necessários ao bom atendimento e acompanhamento da demanda do CRAS. 

 Uma primeira observação relatada pelos psicólogos, consiste na realidade de que a maior 

parte das demandas costuma ser requerida por mulheres, caracterizando-as como o segmento que 

mais acessa, se interessa e participa dos serviços, programas, projetos, eventos e demais ações 

desenvolvidas pela instituição. Algumas participantes, do GF2, destacaram que muitas mães são 

chefes de família e possuem diversas tarefas domésticas, as quais devem ser levadas em 

consideração no momento de realizar o planejamento da intervenção profissional.  

 

Outra coisa que a gente tem muito é mãe chefe de família, porque as 
mulheres hoje elas é que são chefes de família. Por isso a questão que ele 
falou de ir em casa é importante, porque? A proposta que está lá é de que 
as famílias venham até o CRAS, mas a gente tem que levar em 
consideração que essas mães, elas têm n afazeres, não é? (Participante do 
GF2). 

 

 Couto et al. (2010) afirmam que esta realidade pode ser compreendida pelo atual 

momento histórico que evidencia uma fragilização da família das classes subalternas, no que 

refere-se à estrutura e às condições de sobrevivência, ao mesmo tempo em que crescem as 

expectativas quanto a sua função protetiva. Considerando que a mulher, sobretudo a mulher-mãe, 

tem sido a maior responsável pelos cuidados dos membros da família, “[...] o trabalho social deve 

ter presente as relações de gênero e o papel da mulher no sistema de proteção social” (p. 173).  
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Por sua vez, os pais foram avaliados como um público que pouco demanda os serviços 

do CRAS e não costumam participar efetivamente do cotidiano da instituição. A necessidade de 

tentar inserir o público masculino nas ações foi destacada em algumas ocasiões: 

 

[...] porque a responsabilidade é sempre da mulher [...] porque eu acho 
que é uma coisa que a gente tem que repensar um pouquinho, até a 
nossa própria atuação mesmo, porque a gente acaba só buscando nas 
mulheres, porque não nos pais? (Participante do GF4). 

 

Ainda que a necessidade de inseri-los nas atividades seja reconhecida por alguns 

psicólogos, os mesmos também relataram a dificuldade de conseguir a participação dos pais em 

qualquer tipo de ação voltada a eles: 

 

[...] porque no nosso CRAS fazer um grupo de homens é muito difícil 
(Participante do GF2). 

 

Você conseguiu a facilidade de trazer os pais? Porque a facilidade que a 
gente encontra muito é de trazer as mães, os pais têm uma dificuldade 
muito grande (Participante do GF4). 

 

Feita a constatação de que as mães constituem o público que mais acessa o CRAS, em 

contraposição aos pais (que menos acessam), alguns psicólogos narraram que, em algumas 

ocasiões, a participação dos pais é obtida mediante a vinculação de uma suposta obrigatoriedade 

da presença para a liberação de algum tipo de benefício, por exemplo:  

 

Eu estou nesse tempo todo, em um ano eu só consegui, só foi feita até 
hoje uma reunião de pais para a entrega do uniforme do PETI. 
Infelizmente o quê que acontece é a questão do interesse [...] eu sempre 
tenho que oferecer alguma coisa para eles virem. Por exemplo, vai ter 
distribuição dos uniformes e quem não vier vai ficar sem uniforme. Aí 
vieram! Eu nunca participei de uma reunião de pais que tinham tantos 
pais como teve (Participante do GF4). 

 

 Convém apontar que, de acordo com as orientações do MDS, as famílias beneficiárias de 

programas de transferência de renda, como o PETI, o BPC e o Bolsa Família, por exemplo, não 

são e não podem ser obrigadas a participar das ações do CRAS: “Não existe, em nenhuma 

situação, a obrigatoriedade de participação das famílias no PAIF. O atendimento e/ou 

acompanhamento somente deve ocorrer com a anuência e o interesse das famílias” (Brasil, MDS, 

2012a, p. 38). 

 Ademais, Couto et al (2010) sugerem que é necessário problematizar não só a pressão e 

expectativa que a sociedade deposita sobre as funções e tarefas a serem desempenhadas pela 
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figura feminina, mas também os condicionantes que limitam a participação masculina, 

sobrecarregam a mulher e impedem o desenvolvimento do trabalho social com toda a família. Os 

autores alegam que estas questões repercutem no trabalho social no âmbito do CRAS, de maneira 

que os profissionais precisam repensar esta demanda e buscar alternativas para a construção de 

espaços de participação e engajamento também da figura masculina. 

 Outra observação que podemos apresentar refere-se à grande incidência em relação a 

demandas provenientes de benefícios, tais como: solicitações de benefícios eventuais135, em 

especial a cesta básica e materiais de construção; situações relacionadas ao Programa Bolsa 

Família e ao Benefício de Prestação Continuada136; além de outras. 

 É curioso verificar que, segundo o relato de alguns psicólogos, grande parte dos usuários 

procura o CRAS para a solicitação de benefícios eventuais, principalmente para requerer cesta 

básica, materiais de construção, pagamentos de água e luz, auxílio natalidade e funeral, além de 

outros benefícios. A justificativa apresentada para essa interminável demanda por benefícios 

eventuais fundamenta-se em duas perspectivas: a penúria que o usuário sofre, muitas vezes, para 

suprir uma necessidade básica (de sobrevivência); ou então, um possível desconhecimento por 

parte dos usuários, gestores e demais integrantes da rede de serviços do município sobre as 

finalidades do CRAS e os serviços disponíveis à população: 

 

Geralmente as pessoas demandam questões mais concretas mesmo, uma 
cesta, um curso, um encaminhamento para trabalho, algumas coisas 
assim (Participante do GF1). 

 

[...] lá no município ainda tem muito a questão assistencialista. Eles [os 
usuários] vão lá para conseguir a cesta básica, pagamento da conta de luz. 
E eles sabem que da secretaria eles mandam para o assistente social fazer 
esse estudo, se tem a necessidade ou não (Participante do GF5). 

 

[...] lá [no CRAS], por exemplo, tem uma procura muito grande por cesta 
básica. Uma cultura muito grande de cesta básica! (Participante do GF7). 

 

 A liberação da cesta básica, em alguns municípios, costuma vir acompanhada de situações 

inusitadas, descritas pelos psicólogos como demandas que vêm de “cima para baixo” ou “de 

baixo para cima”. As primeiras seriam aquelas em que a “ordem” para liberação do benefício e a 

                                                           
135 A provisão de Benefícios Eventuais é um direito estabelecido pela LOAS e regulamentado pelo Decreto Federal 
n° 6.307 de 14/12/2007, o qual garante que: Art. 1°: Benefícios eventuais são provisões suplementares e provisórias, 
prestadas aos cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de 
calamidade pública. Par. 1°: Os benefícios eventuais integram organicamente as garantias do Sistema Único de 
Assistência Social – SUAS. 
136 No âmbito do PAIF, o MDS orienta que o acompanhamento familiar constitui, em muitos casos, a possibilidade 
de se definir estratégias para superar barreiras e preconceitos que envolvem a deficiência, além de assegurar a 
inclusão social. 



211 

 

escolha dos beneficiários consiste numa iniciativa dos próprios representantes do poder 

executivo, sobretudo dos secretários municipais e do prefeito, inclusive. As segundas são 

igualmente complexas, pois, muitas vezes, a população chega ao CRAS exigindo receber uma 

cesta básica simplesmente pelo fato de terem votado no prefeito, como se a cesta fosse uma 

recompensa obrigatória pelo voto.  

 

A gente sofre uma pressão da população, numa cobrança de votos. “Ah! 
Eu votei!”, ou então: “não vou votar mais!”. [...] A gente tá passando por 
um processo meio que contrário. É a população que cobra essa questão 
do voto, de ter votado, de querer ganhar porque votou (Participante do 
GF6). 

 

 Em outros municípios, a liberação da cesta básica nem passa pelo conhecimento da 

equipe de profissionais do CRAS. “O usuário sai, então, e não vai nem no CRAS, vai direto na 

Secretaria e lá ele recebe” (Participante do GF5). Alguns psicólogos avaliaram que esta situação 

consiste num procedimento inconveniente, pois, além de cultivar práticas assistencialistas, os 

profissionais do CRAS, muitas vezes, não possuem o conhecimento da família que adquiriu tal 

benefício, de maneira que “[...] o prontuário dele lá no CRAS fica, assim, como se ele nunca 

tivesse recebido a cesta, nunca tivesse procurado o CRAS, mas ele ta recebendo o benefício lá na 

Secretaria” (Participante do GF5). 

 Os relatos anteriores, além de denunciar a persistência de práticas assistencialistas, 

infelizmente, evidenciam que muitos gestores ainda não compreenderam ou se comprometeram 

com a integração de benefícios e serviços – um dos grandes desafios da gestão do SUAS. Em 

outras palavras, podemos afirmar que, apesar dos inúmeros avanços no sentido de equalizar a 

política de assistência social, a forma com que a proteção social básica é prestada em alguns 

municípios encontra-se navegando “contra a corrente” e contra o Protocolo de Gestão Integrada 

de Serviços, Benefícios e Transferências de Renda no âmbito do Sistema Único de Assistência 

Social – SUAS (Brasil, 2009). 

 Apesar do apontamento anterior, não podemos generalizar esta situação a todos os 

municípios, visto que um relato, isolado, apontou para a realidade de um município que realiza a 

integração entre serviço e benefício. Na ocasião, o benefício é liberado somente após a visita 

domiciliar e avaliação do assistente social ou psicólogo, os quais, após a liberação do benefício, 

acompanham as famílias nos serviços do CRAS: “Só que daí tem uma troca, a gente acompanha a 

família, ele cobra outras coisas: ‘tem levado o filho ao médico? Tem feito isso, tem aquilo?” 

(Participante do GF5). 
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 Convém ressaltar que a concessão da cesta básica e dos demais benefícios eventuais não 

foi mencionada, por nenhum psicólogo, como sendo um benefício regulamentado por lei, que 

possui critérios para distribuição e/ou sujeito à deliberação do Conselho Municipal de Assistência 

Social, conforme determina as orientações da política de assistência social. Ainda que diversos 

municípios possuam programas para a concessão de determinados benefícios regulamentados 

através de legislações específicas, nenhum relato apontou algo do tipo. 

 Muitos psicólogos avaliaram que a rotineira e exclusiva concessão de benefícios eventuais 

caracteriza uma prática assistencialista em que o usuário é aprisionado em sua demanda que 

jamais tem fim. Há psicólogos que reprovam somente a concessão do benefício, pois acreditam 

que dificilmente o usuário conseguirá sair da posição de dependência-pedinte. Ainda que de 

modo genérico, alguns psicólogos acreditam que um possível caminho para a superação desta 

situação passa pelos serviços que envolvem o trabalho social voltado para o desenvolvimento da 

autonomia do sujeito, como, por exemplo, os grupos, as oficinas, os cursos e projetos de geração 

de emprego e renda: 

 

E desmistificar essa questão do assistencialismo, eu acho que a gente tem 
que fazer essa mudança, sabe? Eu acho que as pessoas não precisam de 
assistencialismo, mas de desenvolver enquanto pessoas, ter autonomia. E 
é o que o psicólogo trabalha, nessa questão de desenvolver a questão da 
iniciativa (Participante do GF5). 

 

 O próprio documento do Conselho Federal de Psicologia defende que “os psicólogos no 

CRAS devem promover e fortalecer os vínculos sócio-afetivos, de forma que as atividades de 

atendimento gerem progressivamente independência dos benefícios oferecidos e promovam a 

autonomia na perspectiva da cidadania” (CFP, 2007, p. 19). 

 Porém, alguns psicólogos acreditam que propor uma reflexão deste calibre requer 

algumas precauções no que se refere ao modo como o profissional abordará o sujeito-

beneficiário, pois a comunicação poderá atrair o usuário, caso o mesmo sinta confiança de que tal 

objetivo possa ser alcançado, como também poderá afastá-lo pela desconfiança de que há uma 

suposta intenção de tirar-lhe o benefício: “Porque na verdade, assim, se você falar com ele que 

você está incluindo ele num grupo para que ele crie autonomia para que ele não dependa mais do 

Bolsa Família, ele não vai voltar lá nunca mais” (Participante do GF3). 

 Para além dos benefícios eventuais, os benefícios do governo federal – sobretudo o 

Programa Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada – também costumam ser uma 

demanda corriqueira do exercício profissional do psicólogo do CRAS. Ao comentar a demanda 
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de seu município, uma psicóloga afirmou, inclusive, que “[...] a maioria das pessoas que procuram 

o CRAS é para o Bolsa Família” (Participante do GF5).  

Frente às demandas do Programa Bolsa Família, uma das principais atribuições dos 

psicólogos consiste na prestação de orientações referentes ao programa, a destacar: os critérios 

para ter direito ao benefício, as condicionalidades que o beneficiário tem que cumprir para não 

perder o benefício, as situações de desligamento e outras questões relacionadas ao programa. 

Uma psicóloga, do GF8, contou que há ocasiões em que o beneficiário é desligado do programa 

e, pela falta de informações, acaba desconfiando da intervenção do psicólogo, como se o 

profissional tivesse relação direta com a suspensão de sua transferência de renda.  

Neste sentido, a prestação de orientações sobre as condicionalidades do programa 

caracteriza-se como uma intervenção passível e interessante de se realizar junto aos beneficiários 

do programa, visto que, na maior parte dos casos, eles consistem no principal público do CRAS: 

“[...] porque se ele não está na escola e ele é beneficiário do Bolsa Família, ele está em 

descumprimento das condicionalidades. Se ele está em descumprimento de condicionalidade, ele 

é meu público” (Participante do GF3). 

 Além das orientações prestadas aos beneficiários do Bolsa Família, outras situações 

relacionadas ao programa também costumam ser solicitadas ou mesmo determinadas aos 

psicólogos do CRAS, tais como a inclusão, a atualização e toda a manutenção dos cadastros no 

“cadúnico”. Quanto a este tipo de trabalho, houve o consenso de que esta atribuição não seria 

específica do psicólogo, ainda que o profissional possa realizá-la em algumas situações 

excepcionais e/ou emergenciais.  

 É importante considerar que, do ponto de vista técnico e operacional, o processo de 

concessão dos benefícios eventuais, juntamente com os programas de transferência de renda, 

permite a qualificação e ampliação do trabalho realizado pelo CRAS. Em outros termos, os 

benefícios representam, também, possibilidades de estabelecer conexões com as esferas do 

trabalho social, além de qualificar técnica e conceitualmente os sujeitos que o procuram, seja 

através da busca espontânea ou encaminhamento. 

 Mesmo a procura espontânea da população, a qual manifesta suas necessidades materiais 

e emergenciais por benefícios, pode ser envolvida pelo trabalho social do psicólogo. Isto ocorre à 

medida que a demanda do sujeito seja envolta em ações cujo objetivo inscreva-se num processo 

de articulação e resignificação dos benefícios x CRAS x programas e serviços socioassistenciais 

que, por sua vez, devem interligar-se com a rede. Trata-se de uma expectativa do próprio MDS; 

porém, muitas vezes, esta articulação esbarra em algumas situações já discutidas (como as 

limitações teórico-metodológica, técnica-operativa e ético-política dos profissionais, assim como 
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as condições de trabalho) e em outras que ainda serão apresentadas (como as limitações da gestão 

local, dos gestores municipais e da rede socioassistencial e intersetorial). 

 Uma das possibilidades cabíveis, a partir dessa perspectiva, consiste na realização de 

esforços para aumentar a renda do beneficiário e agregar recursos no orçamento familiar. Os 

relatos de alguns psicólogos sugerem que os projetos de inclusão produtiva e geração de emprego 

e renda podem ser uma estratégia interessante para o alcance de tais objetivos: 

 

[...] está no trabalho do CRAS, que é você tirar esse vínculo que existe da 
família com o Bolsa Família. A renda não tem que ser só do Bolsa 
Família, você tem como melhorar a sua a vida, aumentar a sua renda, 
como que eu aumento? Você também tem que tentar ajudar essa família 
de alguma maneira, potencializando (Participante do GF4). 

 

Segundo uma psicóloga, do GF8, os próprios usuários buscam muito os cursos e as 

oficinas que o CRAS oferece. Assim, conforme apontado anteriormente, os psicólogos 

encaminham os usuários para tais grupos e realizam um trabalho social de modo individual ou 

paralelo ao trabalho coletivo. Não é raro, também, que o mesmo sujeito participe de dois, três, 

vários ou até mesmo todos os cursos oferecidos pelo CRAS. Quando questionados, pela 

moderadora do grupo, sobre como lidar com este tipo de situação e qual a melhor maneira de 

estimular a autonomia para que o usuário não seja dependente dos benefícios e também dos 

serviços, alguns participantes defenderam a importância de um acompanhamento específico e 

posterior à realização do curso ou oficina: 

 

E eu já atendi casos em que a pessoa já tinha feito dois cursos. E aí eu fiz 
a intervenção: “você trabalhou com isso? Teve algum desenvolvimento?” 
– ela fez um curso de cabeleireiro – “você usou esse curso depois?”. 
Então, assim, eu acho que parte da intervenção do técnico que atende a 
pessoa – do assistente social ou do psicólogo – é para estar orientando 
no momento daquela escuta, saber se a pessoa fez algum curso, entender 
porque que ela não desenvolveu, quais foram os motivos [...] 
(Participante do GF5). 

 

 Outra realidade cada vez mais presente no exercício profissional do psicólogo do CRAS 

refere-se aos usuários de droga: 

 

[...] porque há um índice muito grande de drogas, todos os tipos de 
drogas! (Participante do GF5).  
 
A cidade tem muita drogadição. Acho que é uma demanda, assim, em 
massa (Participante do GF2).  
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A partir dos relatos dos participantes, denota-se que a droga, cada vez mais, vem 

causando impactos contraproducentes na realidade das populações e, consequentemente, dos 

profissionais que trabalham na política de assistência social. Os participantes foram categóricos 

ao afirmar a gravidade da situação: “[...] o crack tá rolando solto! porque o crack tomou conta do 

mundo, não é?” (Participante do GF1).  

 Os relatos dos participantes apontam a situação como bastante preocupante, de grande 

proporção e que atinge diferentes faixas etárias que vão desde crianças a idosos, o que, para 

muitos psicólogos, consiste num “choque de realidade” deparar-se com casos em que tais 

segmentos fazem uso da droga. Uma participante, do GF8, mostrou-se indignada ao relatar que 

teve contato com garotos de 15 anos que faziam uso do crack e que 80% dos meninos do Pró-

Jovem já teriam experimentado a droga.  

Em alguns casos, toda a família faz uso do crack, o que torna a situação ainda mais 

complexa e dramática, tanto para os usuários como para os profissionais que se deparam com tais 

penúrias: “[...] a mãe e o pai são usuários de crack e tem crianças de oito anos que já estão 

fumando” (Participante do GF7). A mesma psicóloga narrou um episódio em que ela estava 

realizando uma visita domiciliar na casa de uma usuária, quando, repentinamente, uma vizinha 

que também é usuária do CRAS adentrou a casa, não notou a presença da psicóloga e convidou a 

moradora para fazer uso da droga: “E aí eu olhei, ela olhou, assim, viu que era eu, ficou meio sem 

graça, sabe? Então o que acaba acontecendo? A pessoa percebe que você está entrando na vida 

dela, só que você não está sendo invasivo, sabe?” (Participante do GF7). 

 É importante pensarmos que, além da sensação de invasão, a equipe de profissionais do 

CRAS está lidando com situações que também despertam sentimentos pessoais, como 

inconformismo com a cruel e miserável realidade que muitas famílias estão submetidas, a 

impotência diante da inoperância e da falta de suporte da rede, angústia por não conseguir ajudar 

a família a sair daquela situação de dependência e outros sentimentos que o psicólogo poderá 

enfrentar ao se deparar com tamanhas vulnerabilidades e riscos sociais.  

 Nesse sentido, uma psicóloga descreveu a angústia de acompanhar uma mulher que, para 

conseguir fazer uso do crack, estava vendendo os objetos de sua casa. A cada visita domiciliar 

realizada, a psicóloga observava a ausência de determinados objetos, como o aparelho dvd, um 

espelho do banheiro e até mesmo as roupas de festa junina do seu filho pequeno foram vendidas 

para comprar a droga: “Então o que é que acontece? É um caso grave que o CRAS não dá conta, 

e aí a gente tem que correr atrás, entendeu?” (Participante do GF7). 

 Frente a esta realidade, diversos psicólogos encontram-se em situações que eles próprios 

não estão sabendo o que fazer, pois as alternativas para enfrentar o dilema das drogas, muitas 
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vezes parecem irrisórias. Verifica-se, pois, que é comum os psicólogos se perguntarem: o que 

fazer quando a droga está presente no contexto familiar? Devemos encaminhar para a rede? Mas, 

e nos casos dos municípios menores onde não há uma rede habilitada para acolher e atender o 

sujeito? O que fazer? O psicólogo deverá atender o indivíduo e/ou sua família no CRAS? Mas o 

CRAS não permite realizar atendimentos e acompanhamentos que seriam do âmbito da saúde 

mental...  

 Uma conclusão preliminar que podemos apresentar, a partir deste quadro, é que a 

situação, além de caótica, se configura através dos mais variados arranjos e ações dos 

profissionais envolvidos – tanto da assistência social como da saúde. Em alguns casos, onde o 

município possui a rede de atendimento minimamente integrada e com os serviços de saúde 

mental estruturados, o psicólogo consegue realizar um trabalho intersetorial, de modo que a 

equipe de referência do CRAS assume algumas responsabilidades e a equipe de profissionais da 

saúde outras: 

 

 

Nós pegamos as crianças e colocamos tudo na creche. Elas nem 
poderiam ir para a creche, mas demos um jeitinho de levar, porque tem 
que ir. [...] E o PSF atendendo a mãe com o pai, conscientizando. Eu 
vou na casa, pego a mãe, levo lá no pronto higiênico para fazer exames, 
levo para fazer exames de saúde. Então assim, todo mundo tá 
participando. Tudo o que está tendo é o PSF, o meu é na quinta, todo 
mundo vai fazer visita na casa dela diariamente para ver como é que está 
(Participante do GF7). 

 

 Em outros casos, quando o município possui uma rede de atendimento fragmentada ou 

até mesmo inexistente, acontecem situações em que o psicólogo (assim como os demais 

profissionais do CRAS) assume a responsabilidade pelo atendimento e acompanhamento de tal 

demanda dentro do próprio CRAS. Um único relato aponta que, para além de qualquer 

conclusão antecipada, alguns psicólogos, de alguns municípios, estão fazendo uso da psicoterapia 

para atender esta demanda: 

 

Então eu tentei fazer um trabalho com família, tentando levar os pais, 
mas eles não querem dividir [suas experiências em grupo]. Eles não 
querem desabafar em frente um por outro, eles têm uma resistência. Eu 
já tentei! Então estou fazendo individualizado, no caso não seria terapia 
individual, não é? No caso, eu estou atendendo o usuário, depois a mãe e 
tem dado resultado. Inclusive um usuário lá, até hoje não foi necessário 
internar não! Já tem seis meses que eu estou atendendo esse rapaz e 
ainda não foi necessário internação dele não. Eu estou fazendo 
atendimento clínico com ele e com a mãe dele. Mas eu não poderia fazer 
isso (Participante do GF7). 
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 O relato anterior aponta, basicamente, para duas situações irregulares que devem ser 

(re)pensadas pelos psicólogos: a primeira consiste na realização de atendimento clínico nos 

moldes da psicoterapia; a segunda é o acompanhamento de uma demanda da saúde mental. 

Segundo as diretrizes da política de assistência social, tais situações não poderiam e nem deveriam 

ser acompanhadas no ambiente e/ou pelos profissionais do CRAS. Entretanto, para além de 

qualquer tipo de julgamento sobre o que pode e o que não pode fazer, tampouco no sentido de 

encontrar razões e justificativas para “explicar o inexplicável”, percebe-se que a ocorrência de tais 

situações se dá por n motivos, a destacar: a falta de compreensão dos profissionais acerca das 

legislações e orientações da política de assistência social; a determinação de alguns gestores para 

que os profissionais do CRAS assumam alguns serviços que não são do âmbito da proteção social 

básica e até mesmo da assistência social; e a falta de equipamentos públicos e de uma rede que 

possa acompanhar determinadas demandas; além de outros. 

 Frente à expressiva e desumana situação em que se encontram muitas famílias, a ação do 

psicólogo é verdadeiramente movida por “boas intenções”, de maneira que o profissional assume 

a responsabilidade pelo acompanhamento de tais casos acreditando estar cumprindo seu o código 

de ética e o dever profissional, afinal: como abandonar as demandas de um sujeito e sua família à 

tão triste realidade?  

Considerando que os municípios não possuem instituições adequadas para lidar com 

determinadas demandas, como as drogas, por exemplo, como omitir atendimento e 

acompanhamento às famílias que tanto precisam? Deixar as famílias, os grupos e os indivíduos 

sem atendimento ou acompanhamento, ainda que os mesmos sejam da responsabilidade da 

política de saúde, não configura omissão profissional? São perguntas que frequentemente os 

psicólogos se fazem e que, muitas vezes, “justificam” o uso de determinadas práticas não 

cotempladas pela política de assistência social. 

 Diante dessa compreensão, a história da assistência social nos permite fazer uma 

observação: do ponto de vista lógico, técnico e operacional, somente boas intenções não irão 

aprimorar o modo de se fazer assistência social e permitir que o SUAS e as demais políticas 

avancem. Pelo contrário, tais práticas aproximam-se mais da concepção de benemerência e 

compaixão pelo próximo do que ações dentro da perspectiva e concepção dos direitos a serem 

reclamados, inclusive judicialmente. 

 De todo modo, a incontestável tradição elitista da Psicologia apresenta-se como um 

grande desafio no momento em que alguns psicólogos se deparam com a triste realidade de 

muitas famílias que se encontram em situações de extrema vulnerabilidade e risco social. Ao 

tornar-se um trabalhador social, a serviço do CRAS, inserido em territórios de baixa, média e alta 
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vulnerabilidade, o psicólogo se vê diante de uma nova demanda que, em alguns casos extremos, o 

assusta: a miséria social em suas diversas expressões. Seja no momento de uma visita domiciliar, 

de um acolhimento ou até mesmo ao ouvir o relato da situação de alguns usuários, é comum nos 

depararmos com psicólogos narrando ocasiões em que as demandas eram tão gritantes e 

aviltantes a ponto de causar espanto no profissional: 

 

Você entra dentro da sala da mulher, tem um banquinho com uma 
televisão e três cadeiras na sala, mais nada! Aí você entra no quarto, tem 
um monte de tijolos com um colchão fino em cima onde eles dormem. 
A cozinha tem as panelas, o fogão à lenha, o fogão a gás, só! Mais nada! 
Aí qual que é a renda dessa família? Cento e vinte reais de Bolsa Família 
que eles recebem, para sustentar onze pessoas! (Participante do GF6). 

 

 No mesmo grupo, outra participante relatou uma situação semelhante, em que, ao realizar 

a visita domiciliar, deparou-se com uma família que possuía treze crianças: “Ah, o que é que 

aconteceu nessa família que eu fui visitar? A menina tinha tido gêmeos e lá era uma família assim: 

eram três irmãs, no parto, uma morreu. [...] juntando todas as crianças eram treze!” (Participante 

do GF6). 

Percebe-se que o número treze impressionou outros participantes do grupo que, para 

confirmar, perguntaram: “treze crianças?”. A participante respondeu: 

 

Treze! Juntando. Das quatro irmãs uma morreu, ficaram três irmãs e 
eram treze crianças. Ai as crianças estavam abandonadas há uns três ou 
quatro dias. Então assim: o mais velho tinha na época nove anos e 
cuidava de tudo, dos treze. Aí a família foi cada um para um lado, o 
Conselho Tutelar pegou e mandou para um orfanato não sei aonde. E 
depois essa menina teve gêmeos de novo (Participante do GF6). 

 

 Ademais, referindo-se às demandas que chegam até os psicólogos do CRAS, também é 

importante destacar a relação determinada pela demanda x usuário x localidade. Os participantes 

acreditam que os sujeitos que moram em locais distantes do CRAS enfrentam dificuldades para 

acessar o equipamento. Em outros termos, a tendência é de que quanto maior a distância da 

residência do sujeito com o CRAS, menor será sua participação. Corroborando a afirmativa 

anterior, um participante destacou: “[...] transporte é um transtorno. Por quê? Porque para você 

conseguir uma participação efetiva da comunidade, custa R$ 2,20 o passe de ônibus” 

(Participante do GF8). 

Outro participante do mesmo grupo complementou a fala anterior dizendo que, para 

participar das ações, programas e projetos, o sujeito gasta R$ 2,20 para ir e R$ 2,20 para voltar, 

sendo R$ 4,40 por dia de frequência, um custo elevado para a situação financeira de muitas 



219 

 

pessoas: “Como que ele vai participar se com dez reais ele vai comprar leite, vai comprar 

verdura?” (Participante do GF8). 

 Outra situação que também representa um entrave à participação dos usuários no CRAS, 

sobretudo aos moradores das comunidades rurais, refere-se aos períodos sazonais de safra e 

entressafra do campo. Segundo alguns relatos, em determinados períodos, a demanda por alguns 

serviços diminui: “A “panha” do café, a gente lida muito com isso neste período agora, de 

“panha” do café, o CRAS esvazia, desaparece o pessoal” (Participante do GF1). 

Discorrer sobre o modo como as demandas apresentam-se ao psicólogo do CRAS não é 

uma tarefa fácil, visto que as possibilidades são múltiplas: podem ser demandas da secretaria de 

assistência social; das demais políticas sociais e públicas, sobretudo da saúde e da educação; do 

sistema de garantia de direitos, tais como o Conselho Tutelar, o Poder Judiciário e o Ministério 

Público; além da demanda espontânea da população em busca de serviços e benefícios, conforme 

citado anteriormente. 

 Alguns psicólogos relataram que a falta de conhecimento acerca dos serviços ofertados 

pelo CRAS faz com que, usualmente, diversas demandas equivocadas cheguem até os 

profissionais. Esta falta de informação costuma ocorrer por parte da própria equipe da secretaria 

municipal de assistência social, das demais secretarias e equipamentos públicos municipais, 

principalmente da política de saúde e educação. 

 Cabe destacar, ainda, que o debate sobre as demandas do CRAS não se esgota nas 

discussões aqui contempladas. Pelo contrário, o cotidiano de destituições e opressões 

historicamente imposto aos “cidadãos brasileiros” compõe um rol de demandas que não podem 

ser banalizadas, individualizadas, psicologizadas ou apreendidas por compreensões simplistas. 

 Nesta direção, espera-se que a intervenção do psicólogo, assim como dos demais 

profissionais, busque superar uma grande tendência que ainda persiste no âmbito do CRAS, ou 

ainda, da política de assistência social como um todo: a intervenção individualizada prestada 

através de atendimentos emergenciais a indivíduos, grupos ou famílias, o que caracteriza a 

assistência social, em alguns municípios, como um grande serviço de plantão social, distribuição 

de benefícios ou serviço cartorial de inclusão e manutenção das famílias que solicitam 

determinados benefícios eventuais e de transferência de renda.  

Em síntese, não podemos desconsiderar que: 

 
 

Os sujeitos com os quais trabalhamos, além de lidar com o desamparo 
psíquico constitutivo, enfrentam-se, também, com situações de privação, 
em que são submetidos ao discurso social dominante que lhes atribui 
lugares marginais [...] O desamparo social refere-se à falta de ações 
integradas e integradoras das políticas públicas que propiciem a esta 
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população as condições necessárias a uma vida digna (Cruz e Guareschi, 
2009, p. 155). 

 

 Diante dessa compreensão, cumpre registrar que as vulnerabilidades apresentadas pelas 

famílias – que acessam o CRAS e as demais políticas sociais e públicas – são expressões das 

necessidades humanas básicas não satisfeitas, decorrentes do processo de exclusão e desigualdade 

social em movimento. Diante de todo o conteúdo exposto, até o momento, indagamos: tratando-

se de uma lógica e um contexto de macroproporções, o atendimento de demandas individuais 

caracterizadas pelo “caso a caso” será suficiente para que as famílias saiam do terreno da exclusão 

e adentrem o campo dos direitos? Ou este modelo de intervenção apenas reforça o pensamento 

de que as necessidades sociais seriam um reflexo da incompetência individual das famílias?  

 Isto significa que todos os trabalhadores sociais devem apropriar-se teórica, crítica e 

politicamente, além de comprometer-se com os processos estruturais de exclusão que se 

manifestam nas expressões históricas, cotidianas e locais da questão social, “[...] de forma que a 

ação dos serviços socioassistenciais se converta em programática conscientizadora e organizadora 

das formas de luta e de transformação coletiva das condições de vida imediata das populações 

com as quais atuamos” (Brasil, CNAS, 2011, p. 22). 

 Para finalizar, vale ressaltar, nesse contexto, a necessidade de que todos os envolvidos 

neste processo desenvolvam o senso de responsabilidade pessoal e compromisso social para com 

os sujeitos que utilizam a política de assistência social enquanto luta pela sobrevivência pessoal ou 

familiar. Assim, é importante compreender a demanda dos usuários em seus aspectos históricos, 

sociais, pessoais, econômicos, culturais e políticos, inclusive. Por mais óbvio que pareça tal 

afirmação, ainda, em pleno século XXI, é preciso estimular a compreensão das famílias acerca de 

sua inserção social, auxiliando-as a problematizar a própria relação e percepção que elas 

estabelecem com o mundo, fazendo com que os sujeitos e grupos passem a compreender que sua 

situação não é obra do destino ou vontade de Deus, lei divina, portanto, algo imutável. Ao 

contrário, e por incrível que pareça, é preciso intervir no sentido de mostrar às famílias que sua 

situação é resultado de estruturas sociais passiveis de serem modificadas através de políticas que 

garantam direitos. 
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4.4 O sistema de proteção e a rede de serviços 

 

Não quero dizer, porém, que, porque esperançoso, atribuo à 

minha esperança o poder de transformar a realidade e, assim 

convencido, parto para o embate sem levar em consideração os 

dados concretos, materiais, afirmando que minha esperança 

basta. Ela, só, não ganha a luta, mas sem ela a luta fraqueja e 

titubeia. Precisamos da herança crítica, como o peixe precisa da 

água despoluída. Paulo Freire em Pedagogia da 

Esperança 

 

 O atual sistema de proteção social, executado através do SUAS e do MDS, pode ser 

considerado, potencialmente, um “sistema único” e sem precedentes na história do Brasil, visto 

que ele objetiva reorganizar a forma com que o Estado brasileiro lida com as mazelas da questão 

social e histórica do país. Nesta perspectiva, uma reconfiguração da gestão do trabalho é, talvez, 

um dos maiores desafios colocados a todos que se envolvem nessa política.  

 

Para isso, é fundamental a reconstrução da cultura institucional ou um 
novo ordenamento dos órgãos de gestão, que faça re-emergir a discussão 
sobre conceitos–chave que nortearam a implantação do sistema 
descentralizado e participativo da assistência social, tais como 
descentralização, comando único, níveis de gestão, instâncias de 
pactuação, porte dos municípios e território, intersetorialidade, 
articulação interinstitucional, rede socioassistencial, financiamento e co-
financiamento, como também o controle social e o protagonismo dos 
usuários dos programas e serviços (BRASIL, 2008a, p. 15). 

 

Todos estes pontos, destacados pelo MDS e relatados pelos profissionais, assinalam que 

inúmeras situações precisam ser repensadas e reconstruídas através de um amplo acordo 

estabelecido entre todos – gestores, técnicos, trabalhadores, conselheiros e usuários – que 

integram a realidade não só do SUAS, como também das demais políticas setoriais.  

 

4.4.1 A territorialidade 

 

 A Política Nacional de Assistência Social, em seu teor, apresenta o conceito de território 

como uma nova forma de entender e estender a descentralização aos municípios. De acordo com 

o documento, compreende-se o território como espaço que, de um lado, abarca diferentes modos 
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de vida, desigualdades e exclusão social, mas, do outro, contém possibilidades e recursos 

disponíveis à população: 

 

A capilaridade da proteção social básica, sua capacidade de 
referenciamento e o fato de o Centro de Referência de Assistência Social 
– CRAS – localizar-se em áreas de vulnerabilidade social, ou muito 
próximo delas, deram legitimidade e tornaram este equipamento público 
uma referência para a população que vive no seu território de 
abrangência (Brasil, MDS, 2012a, p. 05). 

 

 Nesta direção: 

 

O termo “território de abrangência do CRAS” é intrinsecamente 
relacionado ao termo “famílias referenciadas”, pois o primeiro é definido 
em razão do número de famílias em situação de vulnerabilidade social 
que, com a implantação do CRAS, passam a ser referenciadas pela 
Unidade, mesmo que vivam em áreas distantes (Brasil, MDS, 2012a, p. 
60). 

  

 Diante desses pressupostos, os próprios participantes compreendem que o território, 

decididamente, articula-se com as demandas apresentadas pelas famílias, grupos e indivíduos: 

 

Então tudo o que a gente tenta fazer, pelo menos tenta fazer dentro 
deste CRAS que tá dentro desse território, é que vai abranger e que vai 
enfrentar os problemas desse território, que é a questão da droga, a 
questão da violência, a questão do mau trato infantil, essa coisa aí 
(Participante do GF6). 

 

 Convém ressaltar que as diretrizes da política de assistência social priorizam a presença da 

proteção social nos territórios onde se concentram as vulnerabilidades, de modo a solicitar, dos 

profissionais que compõem a equipe de referência do CRAS, um trabalho social de caráter 

preventivo. Nesse sentido, uma das funções do CRAS é justamente conhecer as realidades das 

famílias pertencentes ao seu território de abrangência. 

 Podemos afirmar que, para alcance desta perspectiva, torna-se fundamental o trabalho 

com informações, dados e pesquisas, considerando que o profissional precisa compreender: 

quem são as famílias referenciadas no CRAS? Quais as vulnerabilidades, riscos e potencialidades 

de cada território? Quais equipamentos e serviços estão disponíveis na área de abrangência? 

Quais são as lideranças comunitárias e políticas presentes em cada território? Por tudo isso, e por 

outras questões, trabalhar na assistência social requer habilidades, competências e inovação para 

responder adequadamente às demandas que chegam até o cotidiano dos profissionais.  
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Esta perspectiva, além de identificar as demandas e coletar informações que servirão de 

subsídio ao trabalho profissional, possui o objetivo de mapear as lideranças e iniciativas locais, 

bem como toda a rede prestadora de serviços, formando uma “[...] fotografia viva das dinâmicas 

e especificidades dos territórios” (Brasil, 2009a, p. 29). 

 Referindo-se a essa questão, cabe registrar que os relatos dos participantes foram 

mínimos. De modo geral os participantes não descreveram se realizam ou não diagnósticos 

socioterritoriais com o objetivo de identificar quais seriam as demandas e potencialidades 

específicas dos territórios em que atuam. Também não fizeram menção ao uso de indicadores 

sociais na fundamentação e formulação de programas, projetos, grupos e oficinas que atendam as 

demandas dos usuários. Deste modo, na impossibilidade de apresentar um debate sobre esta 

questão, podemos supor que a falta de relatos sobre esta temática indica, a priori, duas situações: 

que os participantes priorizaram debater outras questões; ou então, que não há planejamento, 

monitoramento e avaliação acerca dos territórios e das demandas que se fazem presente no 

exercício profissional do psicólogo do CRAS. 

 Os raros relatos a respeito do território, especificamente, são genéricos e não descrevem, 

de forma clara, quais seriam as finalidades, os objetivos, as metodologias, as conclusões e demais 

considerações acerca da função do mapeamento e estudos sobre o território: 

 

Então, pera ai! Vamos fazer uma pesquisa, então esse mapeamento em 
que estamos fechando por rua, então naquela rua nós temos três 
assistente sociais que foram de casa em casa fazendo um levantamento 
através da visita domiciliar, explicando o que é o CRAS, aonde que é 
(Participante do GF7). 

 

 Vale ressaltar que o CRAS assume grande importância no contexto do SUAS justamente 

por uma de suas principais diretrizes: a territorialização. Pontua-se que a territorialização consiste 

no reconhecimento da presença de múltiplos fatores (que não se restringem somente aos 

aspectos econômicos) que levam o indivíduo e sua família a situações de vulnerabilidade social:  

 

A territorialização e a proteção social pró-ativa são princípios 
norteadores da proteção social básica de assistência social, o que requer 
profissionais capacitados para produzir leituras particulares de cada 
localidade, não desvinculadas da realidade mais ampla e das condições 
que originam os processos de exclusão social (CFESS, 2009, p. 19). 

 

 Diante dessa compreensão, percebe-se a importância da dimensão teórico-metodológica 

para assimilação do conteúdo da política. Do ponto de vista técnico-operativo e ético-político, a 

oferta de serviços baseia-se na proximidade dos profissionais com as famílias, grupos e 
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indivíduos, isto é, materializa-se na capilaridade dos territórios, conforme apontam os próprios 

profissionais: 

 

O CRAS eu acho que ele é um serviço muito, um equipamento muito 
privilegiado porque ele está ali junto à comunidade, não é? [...] acho que 
essa descentralização faz com que realmente a gente tenha um local de 
trabalho muito privilegiado, por isso eu acho que acaba tanta coisa vai 
chegando à gente. Então, nessa lógica da descentralização, de fato, nós 
que estamos ali na ponta com as famílias, no cotidiano, nós temos 
realmente mais condições de executar muitos dos serviços do que é feito 
no nível central, porque a gente conhece a família, então assim, é um 
vínculo, outro nível de qualidade de vínculo com a família, não é? 
(Participante do GF1). 

 

Conforme apontado em outro momento, os usuários que moram nas proximidades do 

CRAS são, comumente, os que mais acessam e frequentam as atividades e serviços, em 

detrimento dos que moram em locais distantes e costumam enfrentar dificuldades de acesso, 

como o transporte, por exemplo: 

 

Nem o povo do bairro vai lá no CRAS, porque ele não tem condições 
deles, de chegar lá. Já foi pedido para mudar [o CRAS] de localidade 
porque o acesso é muito difícil. Então, assim, a gente tem uma série de 
problemas que a gente tá tentando também resolver e, na medida do 
possível, ir para outros bairros (Participante do GF3). 

 

 Ao considerar as famílias, os grupos e os indivíduos, o trabalho do psicólogo deve dirigir-

se para onde se encontram as demandas, independente da localização geográfica, mas desde que 

inserida no território de abrangência do CRAS: “É preciso estar atento às potencialidades e às 

vulnerabilidades instaladas nas comunidades, nos territórios, onde as famílias estabelecem seus 

laços mais significativos. É preciso “ir onde o povo está”, já disseram antes” (CREPOP, 2008, p. 

15). 

 Ademais, o Conselho Nacional de Assistência Social destaca que a participação dos 

sujeitos e a mobilização dos movimentos sociais nos territórios não é nada fácil para os 

trabalhadores do SUAS. Isto porque as transformações socioeconômicas das últimas décadas 

tornaram o trabalho da grande maioria da população superexplorado, fazendo com que “[...] a 

dura realidade da vida, que marca o cotidiano de eventos mais penosos do que realizadores, cria 

muitos desafios à luta política dos usuários e dos trabalhadores, em seus ramos de atuação e nas 

causas gerais e estruturais” (Brasil, CNAS, 2011, p. 23). 

 Por fim, vale ressaltar que a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais fortalece 

o princípio da territorialização do SUAS, determinando que a rede deverá organizar-se a partir da 
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oferta capilar de serviços, seja pela rede socioassistencial ou intersetorial, a depender, obviamente, 

da demanda apresentada pela família, grupos e indivíduos. 

 

4.4.2 A rede socioassistencial e intersetorial 

 

Estando o SUAS em um permanente processo de implantação e implementação, no 

sentido de progressões e incrementos institucionais, a própria concepção e modelo da política de 

assistência social, materializada através da proteção social básica e especial, requer a articulação 

entre ambas as modalidades de proteção social e junto ao conjunto das demais proteções 

previstas no âmbito da Seguridade Social.  

Couto et al. (2010) afirmam que a dinâmica de constituição da rede, primordialmente, 

representa uma decisão política que exige estratégias, métodos, processos, deliberações, alianças e 

outras configurações contratuais em que há um pacto entre os gestores, técnicos, pessoas, 

projetos e instituições que deverão estar em sintonia com a realidade local, sua cultura e 

organização social.  

 

Os serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica 
deverão se articular com as demais políticas públicas locais, de forma a 
garantir a sustentabilidade das ações desenvolvidas e o protagonismo das 
famílias e indivíduos atendidos, de forma a superar as condições de 
vulnerabilidade e a prevenir as situações que indicam risco potencial 
(Brasil, 2004, p. 34). 

 

Em outros termos, diz-se que a assistência social não representa uma política de proteção 

social isolada ou exclusiva, pois necessariamente deverá articular seus serviços e benefícios aos 

direitos assegurados pelas demais políticas sociais, o que, de modo geral, relaciona-se com a 

produção de conteúdos e práticas da rede de serviços socioassistenciais com as demais políticas 

setoriais, compondo um amplo sistema de proteção social. 

 

A Tipificação prevê as articulações em rede, necessárias para o 
cumprimento dos objetivos dos serviços socioassistenciais, 
compreendidas como elementos que materializam a completude da 
atenção hierarquizada em serviços de vigilância social, defesa de direitos 
e de proteção social básica e especial de assistência social e dos serviços 
de outras políticas públicas e de organizações privadas (Brasil, MDS, 
2012a, p. 65). 

 

No âmbito da proteção social básica, o CRAS requer a articulação dos serviços 

socioassistenciais com a proteção social garantida pela saúde, previdência e demais políticas 
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públicas, de modo a implantar e implementar ações na perspectiva do acesso dos sujeitos à 

programas preventivos e de garantia dos direitos sociais assegurados constitucionalmente. 

Neste caminho, a realização de parcerias, como forma de potencializar ou complementar 

os serviços da proteção social básica, caracteriza-se como uma realidade, aliás, uma necessidade 

que o psicólogo do CRAS possui em seu exercício profissional. Articular ações que 

complementem a intervenção desenvolvida pelo psicólogo do CRAS corresponde a uma 

atribuição que, ao mesmo tempo em que preenche de significado cada passo proposto pelos 

técnicos, também garantem melhores resultados ao trabalho social.  

 Referindo-se à articulação do CRAS com a rede socioassistencial e intersetorial, convém 

apontar, inicialmente, que esse debate também se apresenta como um dos grandes desafios do 

psicólogo do CRAS. Assim como nas discussões anteriores, podemos constatar que há múltiplas 

realidades, dissensos e metodologias de intervenção junto à rede de serviços.  

 Os diálogos dos participantes sobre esta questão revelaram que as articulações no 

território de abrangência do CRAS ocorrem, em maior número, com as instituições 

governamentais das áreas da saúde e da educação, a destacar: o Estratégia Saúde da Família137 

(ESF), o Centro de Atenção Psicossocial138 (CAPS), as escolas municipais e demais equipamentos 

vinculados ao poder público municipal. Com menor frequência, outros diálogos apontaram 

contatos com universidades, organizações não governamentais, associações de moradores de 

bairro, instituições religiosas, lideranças locais, agentes de saúde e pessoas da sociedade civil. 

As universidades e organizações não governamentais foram citadas, apenas, como locais 

que realizam algum tipo de serviço no qual os profissionais do CRAS podem estar encaminhando 

ou recebendo os sujeitos. Apesar de mencionados, os participantes não detalharam quais seriam 

os serviços desenvolvidos por tais instituições, tampouco como é feito o trabalho em parceria. 

“Fora isso, há parcerias com associação de bairros para estar encaminhando as pessoas para o 

CRAS” (Participante do GF5). 

 No que se refere às instituições religiosas, cabe mencionar que, conforme apontam os 

participantes, diversas religiões mantêm entidades que prestam algum tipo de serviço assistencial. 

Os relatos dos psicólogos denotam que as instituições espíritas, católicas e evangélicas costumam 

                                                           
137 O Estratégia Saúde da Família ou ESF, também conhecido como “Programa Saúde da Família”, teve início em 
1994, sendo uma proposta do governo federal para que os municípios implantassem a atenção básica. No âmbito da 
reorganização dos serviços de saúde, o PSF representa parte do processo de mudança do modelo de atenção à saúde 
vigente. Em síntese, o PSF consiste na implantação de uma política de saúde voltada à promoção, prevenção e 
recuperação da saúde (Brasil, 2012b). 
138 O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) constitui-se como a porta de entrada da rede de serviços relativos à 
saúde mental. Através de unidades locais e/ou regionais, os CAPS oferecem atendimento e acompanhamento que 
tramita entre o regime ambulatorial e a internação. De modo geral, este serviço representa a tentativa de substituição 
da internação em hospitais psiquiátricos. Sua proposta objetiva tratar a saúde mental através de acompanhamento 
clínico e multiprofissional, promovendo a reinserção social dos usuários através de ações que envolvem o trabalho, o 
lazer, o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, além de outras ações (Brasil, 2012b). 
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manter vínculos com o trabalho social desenvolvido pelos profissionais do CRAS, constituindo-

se em espaços que, de alguma forma, recebem ou encaminham demandas relacionadas ao 

conteúdo da política de assistência social para desenvolverem intervenções paralelas e/ou 

complementares. 

 

Porque em Minas as pessoas são muito crentes em Deus, então assim, 
Igreja Católica, Igreja Evangélica que faz um trabalho social, eu sempre, 
assim, comento desses trabalhos que são feitos, justamente para ter 
pessoas ali para esse trabalho, vamos dizer, ser divulgado e também 
quem sabe ali surgir alguma ajuda (Participante do GF4). 

 

 Considerando que praticamente todos os relatos limitaram-se apenas à menção da 

existência de tais entidades, ausentando-se de maiores esclarecimentos sobre como seria o 

trabalho desenvolvido em parceria, a impressão que se passa é de que a relação com tais 

instituições se restringe ao encaminhamento e recebimento das demandas:  

 

Por exemplo, a gente tem aqui um instituto espírita que tem profissionais 
que trabalham lá. Então a gente encaminha para lá que é como se fosse 
uma creche, mas lá tem psicólogo que trabalha voluntariamente, tem um 
monte de coisa, então a gente encaminha para lá (Participante do GF3). 

 

 Segundo alguns relatos, a realização de parcerias com entidades religiosas significa ampliar 

as possibilidades de encaminhamentos, uma vez que apenas as instituições governamentais não 

estariam sendo suficientes para atender toda a demanda da população. Independente da religião 

em questão ou da metodologia de trabalho de tais instituições, a simples opção por tais parceria é 

compreendida, por alguns psicólogos, como uma limitação que o Estado brasileiro possui por 

não conseguir atender, através das políticas públicas, a demanda de seus cidadãos. Em síntese, 

alguns compartilham da opinião de que “[...] assim, a gente tem feito parceria mais 

filantropicamente do que institucionalmente” (Participante do GF3). O motivo: “O Estado tem 

atuado menos” (Participante do GF3). 

 Referindo-se aos equipamentos governamentais que compõe a rede de serviços, é possível 

assinalar as instituições relacionadas à rede socioassistencial e à rede setorial das políticas públicas. 

Cabe destacar que os diálogos sobre as intervenções e/ou encaminhamentos realizados junto à 

rede socioassistencial foram ínfimos, de modo que, os poucos relatos encontrados, ao invés de 

descreverem como seria a referência e contrarreferência com os demais equipamentos de 

assistência social, fazem menção sobre a falta de locais para estabelecer tais fluxos. 

 Diversos psicólogos se queixaram, por exemplo, da não existência do CREAS. De acordo 

com eles, a ausência do CREAS e/ou demais instituições da PSEMC, faz com que um grande 
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dilema seja imposto aos profissionais do CRAS: O que fazer com as demandas que seriam do 

CREAS? Atender no CRAS? Encaminhar para o CREAS de algum município próximo? Mas o 

que fazer caso o CREAS mais próximo não atenda de modo regionalizado e, portanto, não aceite 

os encaminhamentos? Os profissionais do CRAS devem assumir a responsabilidade pelo 

atendimento e acompanhamento especializado? 

 

Provavelmente se tem a rede ela encaminha para a rede. Eu não posso 
tratar de abuso sexual dentro do CRAS. Aonde que esse menino pode 
ser acompanhado? Ah, tá! Ela verificou que tem? Tem! Ah, não tem não? 
Faz um comunicado que ele precisa de um atendimento que não é o 
dela, porque ela enquanto profissional de CRAS, ela não pode fazer esse 
atendimento, não é? (Participante do GF3). 

 

 As orientações do MDS são claras ao determinar que “[...] a articulação da rede 

socioassistencial de PSB requer a conexão do CRAS com um CREAS, ou, na sua ausência deste, 

com o setor designado para coordenar a PSE no município ou DF, de forma a garantir a 

referência e contrarreferência do usuário” (Brasil, MDS, 2009a, p. 21).  

 Sobre a rede setorial das políticas sociais e públicas, constituída através dos demais 

equipamentos que também prestam serviços à população, encontra-se uma abundância de relatos 

que, na maioria das vezes, fazem referências às inúmeras dificuldades que o psicólogo e os demais 

profissionais do CRAS enfrentam ao tentar acessar tais instituições.  

 Muitos participantes disseram acreditar que o trabalho intersetorial com a política de 

educação acontece em grande escala, porém, os mesmos não abordaram as atribuições específicas 

de cada instituição neste processo de parceria. De modo geral, alguns relatos sugerem que os 

profissionais do CRAS comumente requisitam as escolas nas ocasiões em que há a necessidade 

do espaço físico e/ou da estrutura da mesma, tais como as salas de aula, a quadra, a área de lazer 

etc. “[...] alguns cursos não acontecem dentro do CRAS devido a não ter estrutura, salas 

adequadas. Então a gente conseguiu uma parceria com uma escola próxima e os cursos 

acontecem lá” (Participante do GF5). 

 Na ocasião, destaca-se que o mesmo tipo de relação/parceria também ocorre com o PSF: 

 

Então a gente tem uma parceria muito boa lá, a gente faz muito com os 
PSF, com os agentes de saúde. Inclusive tem um grupo que a gente 
coordena. Um grupo com adolescentes que a gente faz, inclusive, numa 
unidade do PSF e não aonde seria o nosso espaço que tá credenciado 
como CRAS. Porque lá, na verdade, a gente não tem um espaço nosso 
onde é o nosso CRAS. Está para construir agora também, mas a gente 
divide espaço com outros órgãos públicos (Participante do GF7). 
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Por sua vez, as escolas costumam requerer os serviços dos psicólogos do CRAS, 

principalmente para solicitar o acompanhamento de algum aluno e/ou sua família. Considerando 

que a rede de ensino público atualmente não dispõe do profissional de Psicologia em seu quadro 

de recursos humanos, somado à realidade de que a maior parte dos equipamentos de saúde está 

saturada e incapacitada para atender toda a demanda, ao invés das escolas estarem encaminhando 

as crianças e adolescentes para os serviços de saúde mental, elas estão encaminhando para os 

profissionais do CRAS: “[...] não tinha para onde a escola encaminhar, ela mandou a lista para 

cada CRAS estar fazendo essa avaliação para eles, entendeu?” (Participante do GF3). 

 Neste contexto, alguns psicólogos avaliaram que enquanto a política de educação não 

contratar psicólogos para atender sua demanda, este tipo de situação persistirá aos psicólogos do 

CRAS: “Eles tinham que contratar psicólogos. [...] enquanto a gente tiver, vamos por entre aspas 

‘quebrando o galho’ eles não vão providenciar” (Participante do GF3). 

 Toda essa realidade apresentada, bem como suas implicações no exercício profissional do 

psicólogo do CRAS, exige que façamos uma análise que extrapola as justificativas apresentadas 

pelos participantes. Tais situações e encaminhamentos que possivelmente poderiam ser 

trabalhados no próprio contexto escolar (caso a política de educação contasse com os serviços de 

um psicólogo escolar), estão sendo encaminhados ao CRAS única e exclusivamente pelo fato de 

que as escolas não possuem um psicólogo? Demandas que habitualmente seriam da saúde – tais 

como déficit de atenção e hiperatividade, depressão, distúrbios de aprendizagem e outras 

situações – estão sendo encaminhadas para o CRAS somente pelo fato de que os equipamentos 

públicos de saúde não estão conseguindo atender o volume da demanda? Ou será que, também, 

tais encaminhamentos podem estar ocorrendo pela falta de informação sobre o que seria o CRAS 

e quais seriam os seus serviços? Os diretores e professores sabem o que é a PSB? Sabem quais 

são os objetivos e as diretrizes da política de assistência social? Sabem que tipo de 

encaminhamento pode ser realizado? A equipe de referência do CRAS já realizou algum tipo de 

ação ou mobilização para capacitar os profissionais da política de educação sobre o que vem a ser 

a política de assistência social e os tipos de ações intersetoriais que podem ser desenvolvidas com 

o CRAS? 

Tais questionamentos, por vezes, esbarram em outras questões já indagadas 

anteriormente: o próprio profissional tem clareza sobre o que vem a ser o CRAS? A PSB está 

com seus serviços minimamente estruturados? O psicólogo está com a sua identidade profissional 

definida dentro da política de assistência social? Ou a própria falta de identidade, em alguns 

casos, faz com que o psicólogo aceite atender e acompanhar demandas que não seriam de sua 

competência?  
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 Algumas ações intersetoriais entre os equipamentos da assistência social, educação e 

saúde também foram relatadas. Ainda que, de modo geral, o trabalho desenvolvido acontece 

através de palestras, eventos e encontros onde os profissionais destes três setores reúnem-se para 

proferir algum tema específico junto à população: 

 

Lá no CRAS também a gente tem alguma parceria com a saúde e com a 
educação. A gente faz, todo mês, reunião sócio-educativa. E todas as 
vezes que a gente convida alguém a participar, para fazer a palestra, eles 
vão, a saúde, vai enfermeiro, dentista, médico. Sempre! (Participante do 
GF5). 

 

 A relação intersetorial com a política de saúde, além de ser a mais acessada, costuma ser a 

que mais apresenta conflitos. Em síntese, o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e o 

Estratégia Saúde da Família (ESF) foram as duas instituições mais citadas pelos participantes da 

pesquisa.  

 Segundo alguns psicólogos, o encaminhamento de usuários para os serviços de saúde 

mental é praticamente impossível, fazendo com que a parceria entre o CRAS e o CAPS, por 

exemplo, seja repleta de entraves. Os motivos que justificam tais queixas, quase sempre, se 

referem às deficiências estruturais da própria política de saúde, como a falta de recursos materiais, 

a inexistência de oficinas e atividades para os pacientes, a ausência de profissionais para atender a 

demanda da saúde mental e outros motivos diversos. “[...] lá a gente está com dificuldade porque 

não tem psiquiatra na rede. Imagina! Então, assim, o CAPS, ele está sem psiquiatra” (Participante 

do GF3). 

Em outra ocasião, nos deparamos com alguns relatos que denunciam a realidade de 

alguns municípios em que há uma suposta recusa por parte do CAPS em atender os 

encaminhamentos do CRAS: “[...] na rede em que eu trabalho, o CAPS limitou totalmente o 

atendimento, totalmente!” (Participante do GF7). 

No mesmo sentido, outro participante afirmou que: “o serviço de saúde mental da cidade 

não aceita o meu encaminhamento como profissional, então eu não tenho para quem 

encaminhar. Então às vezes eu tento fazer um serviço quebra-galho. Então é difícil” (Participante 

do GF2). 

Perante as situações de inacessibilidade dos serviços de saúde mental, em alguns casos, os 

psicólogos acabam acolhendo algumas demandas que seriam da política de saúde. O fato de não 

haver um local específico para realizar o encaminhamento de um usuário que possui um 

sofrimento mental, por exemplo, faz com que o próprio psicólogo também experimente um 

sofrimento ou angústia por saber que o CRAS não é local adequado para se realizar intervenções 
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ligadas à saúde mental, mas também por não contar com uma rede estruturada e preparada para 

receber esta demanda:  

 

[...] encaminhar e é isso que me gera muita angústia, porque, por 
exemplo, chegou com um caso lá, até a moça com vários laudos 
psiquiátricos, precisando e desesperada, precisava de atendimento e ai? 
Eu não tenho para quem encaminhar, eu não posso atender, eu não 
estou fazendo nada. Então eu fico assim. Eu não estou fazendo nada, 
propriamente dito (Participante do GF2). 

 

 Nos casos em que o psicólogo assume a responsabilidade pelo atendimento e/ou 

acompanhamento da população que apresenta algum tipo de transtorno mental, os participantes 

acreditam que não se trata de uma intervenção fundamentada nos pressupostos clínico-

terapêuticos, tampouco como uma intervenção que substitui os serviços do CAPS, mas sim como 

um trabalho complementar de apoio direcionado à prevenção, sendo realizado, geralmente, 

através de grupos: 

 

Por exemplo, a criança tem hiperatividade, alguma coisa que ela precisa 
desse atendimento específico, isso não quer dizer que eu não posso tá 
incluindo ela no grupo. [...] Então, assim, o trabalho do grupo, ele é um 
trabalho de prevenção, ele não vai estar resolvendo (Participante do 
GF3). 

 

 Em outros casos, é possível elencar alguns relatos que apontam para a realização de 

grupos e oficinas de saúde mental dentro do CRAS, o que novamente ratifica a realidade de que 

existem municípios onde a política de assistência social está desenvolvendo ações que, a rigor, 

seriam da política de saúde:  

 

Por exemplo, tem um grupo lá no CRAS que está acontecendo agora, ele 
só acontece no espaço físico do CRAS, porque o espaço físico lá é muito 
bom. Mas é uma oficina de saúde mental. No caso, é uma oficina da 
saúde. Então, aí a gestora coloca assim: “mas é uma parceria que está 
acontecendo entre o CRAS e a saúde”. É uma parceria, mas na verdade 
esse é um trabalho da saúde (Participante do GF5). 

 

[...] a gente às vezes tem essa dificuldade, porque para o CRAS, até que 
ponto ele pode promover algumas coisas que são de responsabilidade de 
outras secretarias? No outro CRAS que tinha lá, uma psicóloga 
implantou a questão do grupo de depressão. Só que a gente sabe que 
depressão é saúde. Como que funciona isso? (Participante do GF3). 

 

 Outras situações e relações (confusas, de certo modo) entre o CRAS e os serviços de 

saúde mental também foram observadas. Conforme o relato de uma psicóloga, houve um 
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encontro entre a equipe de profissionais do CRAS com os profissionais do ESF, onde, a partir de 

então, ficou estabelecido que toda a triagem para atendimento com o psiquiatra do município 

seria realizada pelos psicólogos do CRAS: 

 

[...] todo mundo que vai se consultar com o psiquiatra que não seja de 
acompanhamento contínuo, primeiro, tem que passar por nós que 
somos psicólogos lá. Então somos nós que temos esse controle das 
fichas do psiquiatra (Participante do GF6). 

 

Outros participantes do grupo questionaram se essa forma de trabalho não acarreta em 

confusões para o usuário, mas a participante foi categórica ao afirmar que não! Pois, de “[...] todo 

jeito, para as famílias do município, a referência do CRAS sou eu” (Participante do GF6). 

 Na configuração dessas condições, parecem-nos, entretanto, que se trata de graves 

problemas e dilemas estruturais da política de saúde, bem como possíveis falhas na comunicação 

e no estabelecimento das atribuições de cada setor. Os relatos denotam que, em muitos 

municípios, a rede é frágil ou fragmentada, o que está levando muitos profissionais do CRAS a 

absorver e acolher demandas que seriam especialmente da política de saúde.  

A falta de equipamentos públicos suficientes para atender toda a população, a inoperância 

de algumas instituições e os casos em que a rede não comporta sua demanda, muitas vezes, 

coloca o psicólogo diante de um processo em que ele experimenta a frustração de não saber o 

que fazer com o sujeito que necessita de um acompanhamento psicológico, mas não encontra o 

serviço disponível na rede. 

 

Então, pelo menos, o acompanhamento ali dentro de algum grupo, uma 
visita, a gente faz. Então são casos e casos que acontecem e que a gente 
fica de pés e mãos atados nessas situações de não ter o funcionamento 
da rede como deveria (Participante do GF3). 

 

 Verifica-se, pois, que as dificuldades de encaminhamento dos usuários para o setor da 

saúde não se limitam às instituições de saúde mental, como o CAPS, por exemplo. A situação 

pode se repetir quando se trata de encaminhar algum usuário para o ESF: “A gente procura essas 

parcerias com a rede de saúde, mas não consegue!” (Participante do GF7). 

Mesmo nos casos em que a unidade do ESF conta com um psicólogo em seu quadro de 

recursos humanos, é possível que situações conflituosas estejam ocorrendo entre os profissionais 

da mesma categoria: “O PSF não aceitava os meus encaminhamentos. Tinha que passar pela 

psicóloga do PSF de novo, para ela ver [se realmente havia a necessidade do atendimento ou 

acompanhamento]” (Participante do GF6). 
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 As observações e considerações apontadas até o momento indicam a presença de grandes 

desafios a serem solucionados na rede de serviços intersetoriais. Alguns conflitos, a princípio, 

parecem de difícil compreensão. É natural nos perguntarmos: como pode um CAPS ou ESF 

recusar-se a receber encaminhamentos dos profissionais do CRAS? Por que há tamanha 

fragmentação na rede prestadora dos serviços públicos? Por que os demais atores da rede não 

estão somando esforços para garantir os direitos dos cidadãos?  

É curioso verificar que os fluxos estabelecidos pelas redes de serviços podem, não 

raramente, constituir-se através de condições subjetivas e diferentes motivações institucionais e 

pessoais, inclusive: “No entanto, é natural a existência de ‘resistências’, seja por desconhecimento, 

por insegurança em relação ao ‘novo’, autoproteção em relação a algo que não é compreendido, 

ou por outras motivações, por vezes, de caráter não técnicos” (Brasil, CNAS, 2011, p. 47). 

Alguns psicólogos afirmaram que os encaminhamentos para a rede dependem muito das 

relações pessoais estabelecidas entre os técnicos de ambos os setores, o que, de acordo com eles, 

caracteriza uma situação totalmente avessa ao que deveria ser, pois “[..] isso não é legal, isso não é 

ética, isso é rede pessoal” (Participante do GF9). Os participantes do GF9 manifestaram 

argumentos de que, volta e meia, o psicólogo não tem tempo e condições para estabelecer 

relações com a rede de serviços municipais. Assim, alguns acreditam que esta atribuição seria do 

coordenador do CRAS, enquanto outros defendem que seria ideal se houvesse um profissional 

específico para realizar essa articulação institucional.  

Cumpre registrar que, segundo as orientações da Tipificação, a articulação da rede 

consiste numa atribuição do órgão gestor da política de assistência social: “É essa instância que 

decide as articulações que são necessárias e possíveis, bem como as consolidam e gerenciam. Ao 

CRAS, cabe, portanto, cumprir as determinações quanto às articulações em rede definidas pelo 

órgão gestor, em seu território de abrangência” (Brasil, MDS, 2012a p. 65). 

A própria Tipificação reconhece que superar a fragmentação é um dos principais desafios 

do conjunto das políticas públicas: “Tal superação possibilita uma visão integrada dos problemas 

sociais e de suas soluções, exigindo, por sua vez, uma alteração na forma de comunicação e ação 

dos diversos segmentos da organização governamental e dos seus interesses” (Brasil, MDS, 

2012a, p. 65). 

 Alguns participantes acreditam que muitos entraves ocorrem pela falta de informação e de 

comunicação entre os gestores da política de saúde, educação e da própria assistência social, 

sendo comum nos depararmos com gestores que não sabem exatamente qual é a atribuição do 

psicólogo e do próprio CRAS, o que acaba resultando em solicitações, encaminhamentos e 

imposições de demandas que, a rigor, não seriam do CRAS: 
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Eu tenho vergonha, por exemplo, eu vejo gestor, a grande maioria que 
não sabe o que é que é SUAS. A minha atual não sabe, entendeu? Ela 
está preocupada em fazer, por exemplo, que a ONG não sei da onde 
funcione, ou que lá no asilo chegou tantas caixas de tomate por semana, 
quantas de abóbora, sabe, ela quer controlar uma coisa que não faz parte 
da gestão do SUAS (Participante do GF2).  

 

 Cabe destacar, ainda, que os gestores não são os únicos responsáveis pela instalação de 

situações conflituosas junto à rede socioassistencial e intersetorial, pois, em alguns casos, os 

próprios profissionais podem protagonizar situações confusas. Uma delas, e, talvez, a maior de 

todas, refere-se aos profissionais que atuam em mais de uma política: 

 

Porque lá sou só eu de psicóloga e eu atendo as três áreas. Eu trabalho 
no CRAS, mas eu atendo a saúde e atendo a educação. [...] Então, assim, 
tudo vem praticamente em cima de mim. Então, assim, tá complicado! 
(Participante do GF6). 

 

 Trata-se de uma situação delicada, afinal, quando isto ocorre, o psicólogo mantém 

vínculos com o CRAS e ESF, CRAS e CAPS, CRAS e escola, além de outras possibilidades, por 

exemplo. Esta situação apresenta-se um tanto quanto confusa não só para os profissionais e 

gestores, mas também para os próprios sujeitos que acessam as políticas públicas e sociais, uma 

vez que, em alguns casos, o psicólogo do CRAS encaminha o usuário para ele mesmo, enquanto 

psicólogo da saúde ou vice-versa: 

 

É o que eu faço! Como eu trabalho no CRAS e na saúde, eu atendo lá no 
CRAS e encaminho para me procurar lá no PSF! (Participante do GF5). 

 

[...] na sua atuação no CRAS você se depara com pessoas com transtorno 
mental. Aí eu encaminho para mim, na saúde (Participante do GF6). 

 

 A moderadora questionou se os usuários conseguem distinguir o que seria o trabalho e as 

atribuições de cada política. Uma participante afirmou, de modo bastante simplista, que costuma 

apresentar a cartilha para os usuários e explicar sobre o trabalho realizado em cada uma. Ela 

também afirmou que haviam chegado ao consenso de que os atendimentos aconteceriam 

somente no ESF: “Só que aí o quê que aconteceu? Quando foi semana passada a médica lá do 

município foi morar no PSF, na sala que eu atendia. Então ela levou a cama, as roupas, tudo para 

o PSF” (Participante do GF5). 

 Perante os relatos anteriores, sobre o trabalho em duas políticas ao mesmo tempo, torna-

se interessante relacionar este debate com a identidade profissional e refletirmos: será possível 

internalizar a identidade e executar as diretrizes das duas políticas de modo íntegro?  
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Dentre todos os aspectos observados, até o momento, percebe-se que o porte do 

município determina algumas condições da rede municipal, sobretudo no que diz respeito à 

quantidade de equipamentos públicos disponíveis à população e aos tipos de dificuldades 

enfrentadas pelos profissionais. O próprio MDS reconhece que o fato dos CRAS estarem 

presentes na quase totalidade dos municípios brasileiros, com toda sua diversidade e 

heterogeneidade territorial, produz impactos na constituição das redes socioassistenciais e 

intersetorial, de modo que estas naturalmente irão apresentar-se através de várias configurações 

(Brasil, MDS, 2012a).  

Nos municípios de porte pequeno, onde a rede de serviços geralmente é limitada, de certa 

forma, há um menor número de opções para o estabelecimento de parcerias. Por exemplo, o 

trabalho desenvolvido de modo intersetorial comumente esbarra em ocasiões em que os 

profissionais do CRAS nem sempre conseguem encaminhar e inserir os usuários em outros tipos 

de serviços: “[...] quantas vezes ele solicitar que se faça esse encaminhamento, a gente faz. Nós 

temos caso que nós já fizemos quatorze vezes” (Participante do GF7). 

Raichelis (2010), ao debater a questão do trabalho e dos trabalhadores no SUAS, destaca 

que a maioria dos municípios brasileiros, sendo de pequeno porte, contam com estruturas 

institucionais de gestão frágeis, rotinas administrativas rudimentares, recursos humanos reduzidos 

e com pouca qualificação. A autora aponta que tais características, específicas na assistência 

social, têm sua origem na própria constituição da política de assistência e seu histórico de 

desprofissionalização, realizada com base em estruturas improvisadas, descontínuas, autoritárias, 

patrimonialistas, clientelistas e demais características, as quais, vez ou outra, mostram-se presentes 

na contemporaneidade. 

Ciente da realidade e das dificuldades da rede socioassistencial e intersetorial, o MDS 

alerta que “os profissionais devem estar preparados para enfrentar algumas questões como: a 

dificuldade em acessar determinados territórios, a ausência de rede de proteção social, a falta de 

apoios sociais, a não-aceitação em ser atendida e/ou acompanhada, entre outras” (Brasil, MDS, 

2012b, p. 45). Segundo o Ministério, estes fatores não devem ser vistos como entraves definitivos 

para a realização do atendimento, mas sim como questões que, com o esforço de todos, precisam 

ser analisadas, debatidas, planejadas e superadas. 

 Independente de quais sejam os entraves junto à rede socioassistencial ou intersetorial, 

alguns psicólogos defenderam o pensamento de que enquanto eles estiverem realizando o 

trabalho das demais políticas e instituições, os gestores não tomarão providências para sanar as 

deficiências da rede: 
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[...] você não acha que enquanto você estiver tapando esse buraco 
ninguém vai por outro profissional no lugar? [...] a gente, às vezes, tem 
que deixar o buraco aparecer para gerar um mal estar, para mobilizar o 
poder público para ele fazer alguma coisa (Participante do GF6).  

 

Diante dessa compreensão, convém destacar que nem todos os profissionais 

compartilham da mesma opinião e endurecem sua postura a ponto de negar o atendimento e/ou 

acompanhamento do usuário – ainda que a demanda seja nitidamente de outro setor: 

 

Não! Não tem como você fazer isso! É porque aí você esbarra em uma 
questão ética. Pera lá! Eu vou encaminhar ele, daqui três meses, daqui 
um mês, daqui não sei quanto tempo ele não vai ser atendido. E se ele se 
matar antes? Como é que eu fico depois? (Participante do GF6). 

  

Como já foi dito, trata-se de um assombroso dilema, pois, ao se deparar com uma 

demanda “descoberta” ou “desamparada” pelos equipamentos públicos das demais políticas, 

muitas vezes, o psicólogo sente a obrigação de atender o sujeito. Denota-se, inicialmente, um 

sentimento de proteção e atenção que o mesmo desenvolve em relação ao sujeito que solicita o 

atendimento. Porém, ao atender demandas que se encontram fora do rol de serviços do CRAS, 

os profissionais não estão correndo o risco de repetir e perpetuar os infortúnios de um passado? 

Não podemos nos esquecer dos tempos em que a política de assistência social era apenas uma 

política complementar, muitas vezes, guiadas pelo sentimento de amor e benesse ao próximo. 

Neste sentido, ainda que qualquer justificativa apresentada seja real e legítima, convém 

realizarmos outra reflexão sobre a mesma questão: ao cobrir a demanda de outras políticas 

públicas e sociais, além de fugir dos objetivos da política de assistência social, os profissionais não 

estariam criando uma cultura em que o CRAS e seus profissionais seriam os responsáveis pela 

oferta daquele serviço?  

Para além das justificativas e questionamentos apresentados, o MDS afirma que “[...] o 

CRAS não deve ofertar ações que dizem respeito a serviços que devem ser ofertados por outras 

políticas setoriais, tais como saúde ou educação, a exemplo de: cursos de alfabetização, reforço 

escolar, doação de cadeiras de rodas, entre outros”. (Brasil, MDS, 2012a, p. 51). A orientação do 

MDS é para que, caso identificada alguma demanda por serviços de outros setores (saúde, 

educação, habitação e outras) não supridos no território, os profissionais devem comunicar à 

coordenação do CRAS, a qual, por sua vez, comunica o órgão gestor municipal que, por fim, 

informa os gestores das demais políticas setoriais em questão, e, se preciso, também à própria 

prefeitura do município para que providências sejam tomadas. 

Na tentativa de orientar os profissionais do CRAS sobre o que não constitui atribuição e 

competência das equipes de referência dos CRAS, o MDS ilustra: realizar terapia e psicoterapia 
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(competência dos profissionais da política de saúde); atender casos de “indisciplina”, dificuldades 

de adaptação escolar, problemas comportamentais, entre outros, encaminhados pela rede de 

ensino (atribuição do psicólogo escolar); elaborar laudo ou perícia social para compor processos 

judiciais (atribuição dos profissionais do Poder Judiciário); elaborar laudo social para fins de 

requerimento do BPC (competência do assistente social do INSS); assumir o papel e/ou funções 

de equipes interprofissionais de outros atores da rede, como, por exemplo, da segurança pública 

(unidades do sistema prisional, delegacias especializadas etc.), órgãos do sistema de garantia dos 

direitos (Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e Conselho Tutelar) ou de 

outras políticas (saúde mental etc.); e acompanhar e participar de oitiva de pessoa em processo 

judicial (Brasil, 2012a). 

Dentre todos os aspectos observados, denota-se que a rede socioassistencial e 

intersetorial apresenta grandes desafios ao exercício profissional do psicólogo que trabalha no 

CRAS. Através dos relatos, constata-se que em muitos municípios a rede é constituída por 

relações fragmentadas, unilaterais, parciais, pessoais e ocasionais. Na configuração dessas 

perspectivas, acreditamos que o grande passo para reverter esse quadro deve passar pelo 

princípio da integralidade e interseccionalidade. 

 Para tal, os diferentes atores que compõe a rede são desafiados a elaborarem uma 

compreensão coletiva sobre o próprio conceito de rede social, uma vez que, se apenas um 

integrante do processo não tiver um entendimento minimamente adequado sobre o que vem a 

ser este processo de integração, parte do processo de referência e contrarreferência com as 

demais instituições poderão estar comprometidas e o conjunto dos esforços realizados poderá ser 

em vão. Diante dessa compreensão, indagamos: os gestores municipais estão promovendo ações 

e encontros para planejar e definir os fluxos entre os diferentes equipamentos públicos e sociais? 

Por fim, destaca-se um alerta do CRESS-SP que corrobora diversos relatos: 

 

Se esta articulação não for estabelecida, corre-se dois riscos: o primeiro, 
de superdimensionar a Assistência Social e atribuir a ela funções e tarefas 
que competem ao conjunto das políticas públicas; e o segundo, de 
restringir o conceito de proteção social aos serviços socioassistenciais; 
neste caso, o conceito de proteção social passa a ser confundido com a 
Assistência Social e perde sua potencialidade de se constituir em amplo 
conjunto de direitos sociais (CRESS-SP, 2009, p. 68). 

 

Isto significa que as ações devem ocorrer dentro da lógica de trabalho articulado, 

permanente, não ocasional e, portanto, integral, reconhecendo a realidade local, sua 

complexidade, suas brechas, mas, também, suas possibilidades de alterar o que está posto. 

Todavia, conforme visto anteriormente, e conforme será abordado na próxima seção, esta 
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articulação, legitimamente, encontra-se sob a responsabilidade da gestão local e “nas mãos” dos 

gestores municipais.  Neste sentido, perguntamos: de que modo caminha a gestão local e os 

gestores municipais? 

 

4.4.3 A gestão local e gestores municipais 

 

 Considerando toda a complexidade e multidimensionalidade das demandas que se 

apresentam ao exercício profissional do psicólogo do CRAS, marcadas por situações de pobreza, 

desigualdade social e disparidades regionais, bem como as exigências de uma abordagem em rede, 

seja socioassistencial ou intersetorial, o processo de gestão da política de assistência social torna-

se um eixo estratégico e central a qualquer discussão referente aos profissionais, serviços e 

benefícios ofertados à população. 

 O próprio processo de implantação e expansão do SUAS seguiu a tendência ascendente 

de execução orçamentária e investimentos na área, de modo que o grande número de CRAS 

implantados vem exigindo, também, esforços no sentido de estruturar os serviços 

socioassistenciais e equalizar os inúmeros desafios no caminho da consolidação institucional da 

PNAS e do SUAS. Em outros termos, as velozes mudanças e avanços na constituição e 

consolidação do SUAS trazem exigências específicas para a estruturação dos serviços de proteção 

social, para o estabelecimento dos fluxos entre a rede socioassistencial e intersetorial, além de 

outras responsabilidades inerentes à gestão local. 

 Nesse contexto, destaca-se a posição central ocupada pelo gestor público municipal, que 

passa a ser referência e responsável por todas as diretrizes da política de assistência social. Ao 

gestor, são delegadas funções de articulação, planejamento, coordenação, negociação, 

monitoramento e avaliação dos serviços socioassistenciais desenvolvidos no âmbito municipal. O 

MDS destaca duas questões que devem ser analisadas: a descentralização x delegação de encargos 

administrativos e a descentralização x municipalização (Brasil, MDS, 2008). 

 A primeira questão refere-se à alteração nas estruturas político-administrativas 

autoritárias, centralizadas e piramidais, pela transferência de prerrogativas e competências 

específicas que seguem a lógica dos avanços normativos e das mudanças na concepção e 

diretrizes da política de assistência social. Ao retomarmos parte do processo histórico de 

constituição das políticas públicas e sociais, vimos que, durante séculos, a centralização do Estado 

esvaziou e neutralizou a sociedade civil de exercer sua cidadania, de modo que os sujeitos não 

eram recebidos como cidadãos, mas sim como usuários dos serviços oferecidos e produzidos 

pelo Estado.  
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Seguindo a perspectiva apresentada anteriormente: 

 

A descentralização consiste em uma efetiva partilha de poder entre o 
Estado e as coletividades locais e implica autogestão local. Envolve uma 
redefinição da estrutura de poder no sistema governamental, que se 
realiza por meio do remanejamento de competências decisórias e 
executivas, assim como dos recursos necessários para financiá-las. 
Portanto, está, hoje, intimamente conectada com a reforma do Estado, 
ou seja, novas formas de relação entre o Estado e a sociedade civil. Isto 
é, no redimensionamento da relação povo-governo (Jovchelovitch, 1998, 
p. 37). 

 

A segunda questão refere-se à associação do conceito de descentralização com o de 

municipalização, processo em que o município ganha autonomia para planejar, executar, avaliar e 

gerir as políticas públicas de acordo com as necessidades locais.  

Jovchelovitch (1998) define que:  

 
Municipalizar significa uma articulação das forças do município como 
um todo para a prestação de serviços, cujos co-responsáveis seriam a 
Prefeitura e organizações da sociedade civil. A municipalização deve ser 
entendida como o processo de levar os serviços mais próximos à 
população, e não apenas repassar encargos para as Prefeituras (p. 40). 

 

Referindo-se ao processo de municipalização, o MDS alerta que, frequentemente, este 

conceito é confundido pelos gestores municipais que difundiram diferentes e desencontradas 

posturas de reordenamento institucional, abrigando motivações conservadoras e privatizadoras 

de programas e serviços, reproduzindo comportamentos fisiologistas e manipuladores, 

centralizando ainda mais o poder nas mãos do executivo municipal, além de outras práticas que 

não acompanharam os avanços normativos da PNAS e do SUAS (Brasil, MDS, 2008). 

Jovchelovitch (1998), na mesma direção, alerta que a municipalização não pode ser 

confundida com “prefeiturização”, pois trata-se de um conceito mais amplo, que vai além da 

figura do prefeito e sua equipe que compõe o corpo executivo da Prefeitura. A autora destaca que 

a municipalização tem como princípios: a descentralização, a participação comunitária, o fim da 

legislação centralizadora, maior racionalidade nas ações, a existência de recursos humanos 

habilitados em nível local, capacidade de gestão, planejamento participativo em nível local e 

participação popular efetiva. 

 Sobre esta questão, os próprios psicólogos destacaram uma série de situações que 

envolvem a gestão local e os gestores municipais, denunciando práticas autoritárias, partidárias, 

manipuladoras, clientelistas, assistencialistas e outras características incompatíveis com os novos 

rumos que a assistência social vem tomando no Brasil. 
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 De acordo com os relatos dos participantes, a gestão da política de assistência social está 

extremamente vinculada e suscetível à questão político-partidária que envolve as eleições 

municipais. Alguns psicólogos avaliaram que esta situação é mais recorrente nos municípios de 

pequeno porte, onde as alianças e disputas políticas são mais intensas, o que acaba envolvendo 

não só os secretários municipais e demais cargos comissionados, como também os profissionais 

que são contratados, colocando-os na seguinte situação: ou apoia o candidato da vez ou está fora. 

Já nos municípios maiores a situação também existe, mas os psicólogos acreditam que, de certo 

modo “[...] não tem esse nível de pessoalidade tão grande na administração” (Participante do 

GF1). 

 Nas ocasiões em que há mudanças dos gestores municipais, os equipamentos públicos, de 

modo geral, passam por reformulações – estruturais, administrativas, conceituais e financeiras – 

que acabam reverberando na equipe de profissionais como um todo e, consequentemente, no 

exercício profissional do psicólogo do CRAS. Genericamente, no entanto, os participantes 

acreditam que as mudanças acontecem obedecendo à visão do social que os novos gestores 

possuem. Isto significa que, caso os gestores primem pela relevância do social, a área recebe 

investimentos, caso contrário, certamente haverá cortes de programas, projetos e profissionais. 

Neste caso, os contratados são os primeiros a sair: 

 

E agora mudou a gestão, mudou o prefeito e ai novamente eu estou 
tendo que lutar por tudo, porque diminuíram o número de profissionais 
pela metade. Antes eram dois profissionais para uma área muito grande e 
agora sou eu. Para cada CRAS é um psicólogo. O salário defasado e o 
não entendimento do quê que é a Psicologia ali, então a Psicologia virou 
um quebra galho (Participante do GF2). 

 

 Outra psicóloga narrou uma situação semelhante: 

 

Eu já pulei de município, implantei um CRAS num município e quando 
estava tudo bonitinho veio a época da eleição, em 2008, o meu prefeito, 
o que me contratou não foi reeleito e todo mundo foi embora. Ai hoje o 
pessoal que mora próximo da comunidade onde CRAS está localizado 
falam: “ah!! Vocês estão fazendo falta (Participante do GF2). 

 

 O abrigamento dessas condições causa um sentimento alheio não só aos usuários que 

perdem parte da referência construída e possivelmente sentem a ausência dos profissionais, mas 

também aos trabalhadores que percebem suas condições de trabalho de maneira abstrata e 

confusa, afinal, toda a indefinição acerca do futuro político-partidário compromete o 

planejamento e execução das ações, dos programas, dos projetos, dos grupos e das oficinas: “[...] 

porque com a mudança de governo, vai ter que esperar o próximo governador entrar para ver se 
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vai continuar com programa, não é? Então é aquela confusão toda” (Participante do GF3). Nota-

se que mesmo nas situações em que a intervenção seja iniciada antes do período eleitoral, por 

exemplo, a sensação permanece: “[...] formamos um monte de grupos, já estamos trabalhando 

nos grupos, aí quando for em novembro a gente sai. E aí como é que ficam os grupos? Um grupo 

que você já criou um vínculo, que você já fortaleceu ali [...]” (Participante do GF3).  

 Vale ressaltar que, conforme observado, nem sempre se trata, apenas, de uma questão que 

depende da concepção do gestor sobre a política de assistência social. O relato de uma 

participante denota que também há ocasiões em que os conflitos são decorrentes de intrigas, 

disputas pessoais e oposição de interesses particulares: “A coordenadora que entrou lá por 

questões políticas, como sempre, tinha picuinha com a coordenadora da gestão anterior. Então 

todo o tipo de projeto, de grupo que a outra coordenadora exercia, ela acabou” (Participante do 

GF2).  

 O relato anterior, lamentavelmente, aponta uma triste realidade: os gestores municipais, 

em alguns municípios, colocam seus critérios pessoais acima do processo de monitoramento, 

avaliação e planejamento dos serviços. A descentralização, nestes casos, se oculta na transferência 

de poder de uma esfera para a outra, mantendo-se de modo centralizador e autoritário, sob os 

“caprichos” de alguns gestores municipais. Este tipo de situação relatada nos faz refletir: para que 

ou para quem o CRAS estaria a serviço? Para o atendimento da demanda dos usuários ou para a 

realização pessoal e autoafirmação de alguns gestores? 

Outro grande obstáculo para o desenvolvimento da política de assistência social consiste 

na estrutura organizacional de algumas Prefeituras Municipais. Ainda hoje há muitos municípios 

que não contam com uma secretaria, departamento ou setor municipal específico para a 

assistência social, de modo que esta política vem sendo coordenada por outra secretaria. 

Considerando que a história da assistência social revela que, de modo geral, alguns municípios 

começaram a implantar o atendimento social a partir da década de 1960, em alguns casos, como 

serviço complementar ao próprio gabinete do prefeito, ou então ligado a secretarias afins, 

percebe-se que passadas mais de seis décadas a história permanece a mesma, ou seja, apesar de 

todos os avanços da política de assistência social, com todo seu arcabouço normativo, inclusive 

os financiamentos para sua implantação e expansão, muitos municípios persistem em manter a 

assistência social subordinada às demais políticas setoriais, funcionando com orçamentos 

mínimos, pessoais cedidos e, muitas vezes, mesclando suas ações com as de saúde, 

principalmente.  

Sobre a questão assinalada anteriormente, convém destacar que o Conselho Nacional de 

Assistência Social alerta que “se não rompermos com o passado da assistência social como ação 
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pontual, improvisada e lateralizada nas franjas das demais políticas sociais, as respostas em termos 

dos serviços serão tópicas e superficiais” (Brasil, CNAS, 2011, p. 22).  

Perante tantas mudanças no decorrer dos últimos anos, tornou-se praticamente 

inconcebível pensarmos que ainda existem municípios que não contam com uma estrutura 

própria para o planejamento e execução das ações, serviços, programas e projetos 

socioassistenciais. Afinal, a política avançou, ganhou corpo, forma e conteúdo, logo, o natural 

seria que ela contasse com seu locus apropriado e específico. 

 Corroborando a reflexão anterior, alguns psicólogos relataram que nos municípios em 

que a assistência social está subordinada a outras secretarias, o contato dos profissionais com os 

gestores municipais acontece de maneira superficial e distante, tornando-se um grande obstáculo 

que compromete não só exercício profissional do psicólogo, mas todo o funcionamento do 

CRAS: 

 

Inclusive, assim, a nossa gestora é a Secretária de Saúde. Então, ela 
simplesmente conversa com a gente por telefone de 15 em 15 dias [...] o 
nosso plano, o PPA nosso, a gente não estava conseguindo fazer com 
ela, porque ela simplesmente não dava atenção pra gente (Participante do 
GF6).  

 

Nestas circunstâncias, cabe questionarmos: ainda que as políticas de saúde e assistência 

social estejam intrinsecamente atreladas como partes do processo de promoção, proteção e 

atenção social, o mesmo gestor consegue atender os requisitos de ambas as políticas? Por mais 

experiente e competente que seja o gestor municipal, seria possível ele responder aos anseios dos 

dois setores de maneira responsável? Existe alguém suficientemente apto a realizar o 

planejamento e execução (com qualidade) das ações, programas, projetos e serviços de duas 

políticas setoriais com tamanha complexidade?  

 Cabe salientar que o simples fato de o município contar com um gestor exclusivo para a 

assistência social não exime os profissionais de seus desafios. Pelo contrário, os relatos indicam 

que ainda há um longo e tortuoso caminho a ser percorrido até que a gestão local e os gestores 

municipais consigam sintonizar e equalizar o conteúdo da assistência social em âmbito municipal.  

 Legitimando esta perspectiva, facilmente nos depararmos com psicólogos direcionando 

queixas aos gestores municipais e denunciando situações que, infelizmente, denotam que a 

assistência social ainda é conduzida a partir da perspectiva do não direito. Trata-se de situações 

em que os gestores: utilizam a assistência social e o CRAS para a distribuição de benefícios que 

visam à compra de votos; exercem atitudes centralizadoras e autoritárias (de modo incompatível 

com a descentralização prevista na Constituição de 1988, LOAS e demais normatizações do 
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SUAS); empregam os recursos financeiros de maneira desinformada, equivocada, desconfiada e 

até mesmo mal intencionada; não oferecem condições e confiança para que os profissionais 

desenvolvam seu trabalho com autonomia; além de outras situações destacadas pelos 

participantes da pesquisa. 

 Apesar de todos os avanços da política de assistência social e seus incansáveis debates 

para superar as ações assistencialistas, ainda hoje, existem situações em que a concessão de 

benefícios e serviços é utilizada com finalidades político-partidárias, como meio de 

autopromoção e/ou plataforma política, de modo que os sujeitos percebam o recebimento de tais 

benefícios como formas de benesse ou caridade por parte dos gestores municipais. 

 Alguns psicólogos relataram situações em que prefeitos e vereadores fazem (ou, quando 

não fazem, tentam fazer) uso da distribuição dos benefícios eventuais com interesses particulares 

e partidários. Uma psicóloga narrou uma ocasião em que um garoto furou o olho com uma 

tesoura e necessitava urgentemente de um colírio que não era concedido pelo SUS. Desesperada, 

a mãe do garoto procurou o prefeito municipal que concedeu o medicamento à criança: “A mãe 

naquela situação de desespero teve que levar para o prefeito assinar, tipo assim: ‘eu estou te 

dando um colírio’, um favor político mesmo entendeu?” (Participante do GF6). 

Outra participante relatou que passou por uma situação em que um vereador tentou se 

aproveitar dos benefícios eventuais para tirar vantagem pessoal, como se a concessão dos 

mesmos fosse um ato ou mérito dele. A estratégia do vereador consistia no encaminhamento dos 

usuários para o CRAS e acompanhamento do processo de concessão, passando para o usuário a 

imagem de que a liberação do benefício estaria ligada à sua figura: 

 

Tem até vereador lá querendo até caixão para dar para o usuário. 
“Espera aí! Mas isso é um benefício dele, você não precisa acompanhar 
ele, porque ele vai ter toda a assistência que ele precisa! Você não precisa 
vir aqui!”. Vereadores querendo falar: “olha! Eu estou te dando um 
caixão”. Que isso?! Sabe! Sendo que esse auxílio existe para as pessoas 
que moram lá (Participante do GF6). 

 

A partir dos relatos dos participantes, parece-nos, entretanto, que a cesta básica é o 

benefício “campeão” e preferido dos gestores municipais. Em muitos casos, a distribuição das 

cestas resulta em conflitos entre os próprios profissionais com os gestores e coordenadores do 

CRAS. Não é raro, também, que mesmo nas circunstâncias em que os profissionais do CRAS – 

seja psicólogo ou assistente social – realizam a avaliação social e verificam que a família não se 

enquadra nos critérios para receber os benefícios, algumas famílias acabem recebendo o mesmo 

diretamente do prefeito municipal, como uma espécie de recompensa pelo voto ou apoio durante 

o período eleitoral: 
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Ah! Nós fizemos avaliação, a assistente detectou que a família não 
precisa. [...] Só que a família foi no prefeito e o prefeito falou que tem 
que dar, porque se não, não vai votar nele. Ai nosso trabalho vai todo 
por terra, ou seja, a assistente social falou que não, mas o prefeito falou 
que sim. Então vai dar a cesta básica porque o prefeito mandou 
(Participante do GF2). 

 

O relato anterior denuncia que há situações em que a concessão de benefícios está a 

serviço, em primeira instância, do gestor municipal e seu partido político. Trata-se de conjunturas 

em que a figura e os desejos do prefeito municipal desconsideram toda uma série de legislações, 

diretrizes, marcos normativos e interesses sociais, isto é, uma realidade em que os conhecimentos 

técnicos da equipe de referência são absolutamente descartados e a centralização da figura 

máxima do executivo impõem-se “custe o que custar”:  

 

[...] “isso aqui você tem que dá!”, “mas dentro da lei não pode!”, “mas 
você tem que dá!”. E eu fico fora disso, saio de perto, porque não gosto 
de ver uma coisa que eu tenho que engolir goela a baixo (Participante do 
GF4). 

 

E vai aparecer: cesta básica, auxílio funeral, auxílio não sei mais o que, ou 
então, assim, “ah, você não é enquadrado no perfil da assistência”. Aí [o 
usuário] vai lá no prefeito e o prefeito manda um bilhetinho: “favor 
atender o pedido”, assinado, tal, data tal. E o que é que você faz numa 
situação dessa quando você é contratado? (Participante do GF6). 

 

 Outros relatos apontaram que não só os benefícios, mas também alguns serviços são 

oferecidos às sombras de interesses políticos. Tais situações, além de configurar relações 

patriarcalistas, privilegiam uma verdadeira cultura clientelista que persiste como um dos maiores 

obstáculos ao exercício profissional do psicólogo do CRAS e ao avanço da política de assistência 

social como um todo.  

 A sobrevivência e mesmo a forte presença destas concepções mantêm vigentes, em 

muitos aspectos, todo um legado negativo que o SUAS transmite aos usuários da política e aos 

profissionais que, em seus cotidianos, se deparam com essa “[...] disputa histórica entre os 

trabalhadores sociais e os agentes do clientelismo e do patrimonialismo que comandavam e ainda 

interferem em muitas experiências de gestão pública, até hoje” (Brasil, CNAS, 2011, p. 20). 

Diante dessas constatações, verifica-se que “[...] a cultura do assistencialismo ainda é grande” 

(Participante do GF2). 

Resta-nos uma nova provocação: tratando-se de situações que, por sua origem 

paternalista e objetivos assistencialistas, levam à manutenção de consciências fragmentadas pelo 

idealismo e individualismo, resultando, de fato, no impedimento de qualquer avanço e superação 
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desta cultura histórica, bem como na consciência da população, o que efetivamente cabe ao 

psicólogo para evitar tais ocorrências? 

 Na tentativa de responder este questionamento, alguns psicólogos acreditam que o papel 

dos profissionais do CRAS é informar os usuários/beneficiários que tais serviços e benefícios são 

direitos e não favores, fazendo com que os próprios sujeitos compreendam que eles possuem 

direitos assegurados por leis, de maneira que um dos objetivos da intervenção profissional é fazer 

com que os próprios usuários busquem a efetivação de seus direitos. Nesta direção, alguns 

psicólogos realizam o que eles chamam de “reuniões informativas” com o intuito de esclarecer 

aos usuários quais direitos, benefícios e serviços eles possuem:  

 

Eu tento, assim, conscientizar todas essas pessoas, entendeu? Inclusive 
nas reuniões também a gente tenta passar assim, quando a gente tem que 
fazer as reuniões da família, informativas, eu sempre tento pegar uma 
séries de direitos, escutar um pouco e passar, dar papelzinho 
(Participante do GF6). 

 

 Outra participante fez um relato bastante semelhante: “Então o que a gente tem feito lá 

no CRAS é justamente isso: é fazer com que o sujeito entenda que ele é um sujeito do direito. É 

lógico que isso não é tão fácil, é trabalho de formiguinha mesmo” (Participante do GF6). 

 Cruz e Guareschi (2009) afirmam que esse caldo de cultura, assentado no clientelismo e 

na subalternidade, constitui-se, talvez, no principal desafio a ser enfrentado pelos formuladores e 

gestores da política de assistência social, pois os avanços normativos têm sido constantemente 

“[...] contrastado com práticas baseadas na cultura do favor, pouco assegurando as condições 

para a afirmação de um rompimento radical no caminho para alteração da forma de pensar e 

processar o acesso à política como direito social” (p. 42).  

Atitudes centralizadoras e até mesmo autoritárias por parte dos gestores, muitas vezes não 

envolvem somente as questões relacionadas aos serviços e benefícios. Quando o gestor municipal 

apresenta tais características, determinadas atitudes e comportamentos afetam diretamente a 

relação profissional entre ambos, de modo que, em alguns casos, todo o trabalho social 

desenvolvido pelos profissionais do CRAS pode ser comprometido em função do perfil do 

gestor. 

Sob um tom de desabafo, alguns psicólogos chegaram a mencionar estar vivendo numa 

“ditadura do desenvolvimento social”. Isso porque o gestor proibiu a fixação de um mural de 

avisos nos CRAS. De acordo com o participante, seria “[...] um mural para ler, tanto da gente 

para a comunidade, como da comunidade para a gente” (Participante do GF9). Outro psicólogo, 

do mesmo grupo, denunciou que a utilização da metodologia de grupos só foi permitida 
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recentemente. Porém, os conteúdos a serem trabalhados nos grupos têm de ser encaminhados, 

analisados e aprovados pelo gestor municipal.  

 Neste contexto, percebe-se que a autonomia do psicólogo fica ainda mais limitada à 

medida que sua relação com a política de assistência social é fragilizada pelo vínculo temporário. 

Se o profissional contratado não possui estabilidade para exercer sua profissão e adensar um 

projeto ético e político, de que modo ele irá contestar tais atitudes? Na verdade verifica-se que até 

mesmo os profissionais concursados não estão alheios a tais ameaças: “[...] e a que era concursada 

eles transferiram ela porque ela estava incomodando demais a gerência” (Participante do GF1). 

 O relato anterior faz todo sentido ao confrontá-la com o alerta que o MDS faz sobre os 

desafios da gestão do SUAS nos municípios e estados: 

 

[...] sendo o município a unidade de poder político mais próxima do 
cidadão, os mecanismos de manipulação e cooptação políticas das elites 
locais se fazem de forma mais direta, reproduzindo modelos tradicionais 
de mandonismo político, enfraquecendo os espaços coletivos [...] (Brasil, 
MDS, 2008, p. 26). 

 

 No GF4, por exemplo, todos os participantes manifestaram queixas referentes à gestão 

local. As principais insatisfações referem-se à ausência de recursos financeiros, materiais e 

humanos, além de uma suposta má utilização dos recursos financeiros destinados ao CRAS, o 

que, na melhor das hipóteses, ocasiona atraso na liberação dos materiais solicitados para a 

realização dos grupos e oficinas, e, na pior delas, não se compra de modo algum: 

 

Dificuldades financeiras existem, porque o município não tem muita 
verba e a população só chega lá para pedir alguma coisa: é remédio, 
passagem. [...] até porque ás vezes você precisa de alguma verba para o 
trabalho de grupo e você não consegue (Participante do GF4). 

 

 A compreensão desse contexto e suas implicações no exercício profissional do psicólogo 

do CRAS evidenciam que o trabalho social da equipe de referência está profundamente vinculado 

com os demais profissionais da Prefeitura Municipal: o prefeito, o secretário municipal, o 

coordenador do CRAS, o contador, o tesoureiro, o profissional do setor de compra, além de 

outros. 

 

Eu acho que depende de uma equipe. Não só equipe dali do ambiente 
onde se está trabalhando. Depende da Prefeitura, de quem está lá dentro. 
Depende também dos usuários, não é? Então, eu acho que não depende 
só de uma pessoa (Participante do GF3). 

 



247 

 

 A falta de autonomia do psicólogo e até mesmo do gestor municipal responsável, muitas 

vezes, faz com que os profissionais estejam suscetíveis às decisões da administração pública 

municipal, o que interfere diretamente no exercício profissional do psicólogo (e demais 

profissionais) do CRAS, pois, deste modo, a decisão pela realização ou não de grupos e oficinas, 

pela compra ou não de materiais, pela contratação ou não de profissionais, além de outras 

decisões importantes e afetas ao trabalho social da equipe de referência, são tomadas por 

profissionais da Prefeitura ligadas ao setor administrativo, isto é, sujeitos que nem sempre 

conhecem a realidade social do município e as demandas dos usuários do CRAS: 

 
A gente trabalha muito sobre as vontades da administração pública: “ah 
não, não vamos fazer esse grupo não, porque não é interessante comprar 
esse material”, “Ah não, isso aqui tá gastando muito dinheiro, guarda 
porque eu preciso desse dinheiro para fazer outra coisa”. É por aí 
(Participante do GF2). 

 

 Este tipo de situação e outros cenários confirmam que, em alguns municípios, a realização 

de um projeto de intervenção junto aos usuários do CRAS pode estar subordinada a autorização 

de algum profissional da Prefeitura Municipal, podendo ser o gestor municipal ou não. Uma 

psicóloga queixou-se do “diretor financeiro” da Prefeitura, que a questionou sobre o valor 

necessário para execução de um projeto e a quantidade de pessoas que seriam atendidas pelo 

mesmo. De acordo com a psicóloga, o diretor considerou o valor muito alto para “[...] atender 

poucas pessoas, porque como é que justifica um valor, assim, tão alto? O quê que é? Aí, eu fui 

explicar para ele essa questão do quê que é um projeto preventivo” (Participante do GF8). 

 Verifica-se, pois, que tanto a compra dos materiais como a contratação de oficineiros, na 

maior parte dos casos, depende diretamente da compreensão do gestor municipal sobre a 

necessidade de tais aquisições e contratações. Neste sentido, a relação e a comunicação 

permanente com os gestores municipais tornam-se aspectos fundamentais para o bom 

planejamento e execução das ações do CRAS, afinal: 

 

[...] quando a gestão é mais colaborativa, que entende sobre as demandas 
do CRAS, que entende até mesmo sobre o funcionamento do serviço, a 
que o serviço se propõe, é mais fácil de o serviço caminhar. Quando o 
gestor não compreender, igual você ta falando, ele acha que não tem 
necessidade de ter um oficineiro (Participante do GF5). 

 

 Neste contexto, alguns participantes disseram que o psicólogo deverá estar preparado 

para lidar com esta realidade que pode se apresentar como um grande obstáculo relacionado ao 

gestor: “Então a gente chega lá com um projeto todo estruturado, bem encaminhado, mostra 
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para o gestor e o gestor diz: ‘não, agora não tem orçamento’. Então assim, é difícil. Aí a gente 

tem que pensar bem no microzinho” (Participante do GF8). 

 Alguns participantes acreditam que um bom relacionamento entre a equipe de referência, 

o coordenador e os gestores municipais é fundamental para a implantação e implementação dos 

programas, projetos e serviços do CRAS. Porém, outros participantes relataram que o diálogo 

entre ambos os atores nem sempre acontece, de modo que, comumente, os próprios gestores 

municipais não costumam frequentar o CRAS e chegam a desconhecer a realidade da instituição, 

as demandas dos profissionais, dos usuários e do próprio território de abrangência. 

 Uma psicóloga disse que possui um bom relacionamento com “a pessoa responsável pelo 

CRAS”, conforme ela denominou. Mas, mesmo assim, o fato da tal pessoa não frequentar o 

cotidiano da instituição faz com que haja um distanciamento entre as demandas dos usuários e a 

oferta de serviços proposta (ou imposta?) pela secretaria municipal: “A pessoa que fica na 

secretaria é uma pessoa acessível, mas ela não convive ali no cotidiano do CRAS, entendeu? Por 

mais que a gente passe é complicado” (Participante do GF5). A participante prosseguiu relatando 

que o contato ocorre apenas através de reuniões esporádicas. A moderadora e os participantes do 

grupo insistiram na pergunta: “Só que ela não frequenta o CRAS?”. A resposta: “Raríssimo!” 

(Participantes do GF5).  

Diferentes relatos apontam que tal realidade costuma ser recorrente em outros 

municípios:  

 

[...] coordenador lá tem a função que tem exercer, atribuições que ele não 
exerce. Por quê? Porque ele não fica lá dentro [do CRAS]. Ele existe! 
[Mas] lá [no município], a sala dele [fica] em outro local de trabalho, [fora 
do CRAS], fazendo outras funções que o prefeito lhe entregou. E a 
gente, na ponta, fazendo nosso trabalho e ainda o trabalho dele que é das 
estatísticas, que ele deveria estar fazendo ali (Participante do GF8). 

 

Observa-se que nos casos em que o gestor da política ou coordenador do equipamento não 

frequenta a instituição (vale ressaltar que em alguns municípios ele sequer existe), os profissionais 

assumem as atribuições de coordenação e gestão do sistema: “Igual no nosso caso lá, no nosso 

CRAS, nunca teve coordenador. Não tem!” (Participante do GF5). Deste modo: “Os CRAS 

ficaram muito tempo sem uma coordenadoria [...] acabava que a assistente social exercia papel de 

coordenadora e de gestora” (Participante do GF8). 

 Diversos psicólogos avaliaram que muitos gestores municipais não compreendem 

adequadamente o que é a política de assistência social, o que, segundo avaliação deles, acarreta 

numa má gestão local do SUAS e, consequentemente, em más condições de trabalho do 

psicólogo e toda a extensão do trabalho social do CRAS: 
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É difícil ainda que o gestor compreenda que é necessário que o CRAS é 
um lugar, é um espaço para isso. Eles não entendem. Eles não entendem, 
os próprios gestores do município entendem que o CRAS é um lugar 
somente para fazer uma avaliação se tem necessidade de pagar a luz, se 
tem necessidade do Bolsa Família (Participante do GF5) 

 

 Para além destas conclusões, é necessário, ainda, destacar que muitos psicólogos 

acreditam que o fato de os gestores – sobretudo os secretários municipais – ocuparem os cargos 

em decorrência de alianças políticas e não por proximidade ou afinidade com a área de assistência 

social, determina condições em que nem sempre aquele que ocupa o cargo está devidamente 

habilitado para coordenar a política de assistência social: “Vocês podem contar nos dedos gente, 

qual o gestor que sabe alguma coisa aqui de assistência social” (Participante do GF2). 

No mesmo sentido, outros participantes, de outros grupos, também disseram que é 

comum se deparar com gestores que não tem o perfil, habilidade ou formação para coordenar a 

assistência social, desconhecem as diretrizes da política, sequer sabem o que vem a ser o SUAS e 

o CRAS, e, em alguns casos, tampouco possuem o segundo grau completo: “[...] Eu falo isso 

porque tem muita gente que tem dificuldade com o gestor, entendeu? Tem muita dificuldade. 

Tem gestor que não tem nem segundo grau e vem querer mandar fazer coisas que não é da 

minha competência” (Participante do GF2).  

 Uma conclusão preliminar que podemos apresentar, a partir desse quadro, é a de que 

certamente os psicólogos estão inseridos num terreno repleto de interesses, ora convergentes ora 

divergentes com as diretrizes do SUAS e do CRAS. É absolutamente possível pensarmos que, em 

alguns municípios, o gestor realmente desconhece as atribuições do CRAS, da equipe de referência 

e dos serviços que deveriam ser prestados à população:  

 

Eu percebo que às vezes os coordenadores que estão lá dentro com a 
gente não sabem realmente o que o psicólogo deve fazer, o que o 
psicólogo faz no CRAS. E eu percebo que as atribuições são, assim, mais 
tranquilas com o assistente social (Participante do GF8).  

 

 Estas e outras situações apresentadas no decorrer deste debate, sem dúvida, interferem no 

exercício profissional do psicólogo do CRAS como um todo, prejudicam o relacionamento da 

equipe de referência que fica sem direcionamento, acarretam em danos na qualidade dos serviços 

ofertados à população, impedem o avanço da gestão municipal, além de outras situações que 

promovem a manutenção de uma assistência social primitiva, assistencialista, clientelista, 

centralizada, autoritária, patriarcalista e demais configurações incabíveis e inaceitáveis perante o 

estágio de desenvolvimento da política de assistência social no contexto contemporâneo. 
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 Para além de tentar justificar o que não se justifica, a história da assistência social aponta 

que a própria constituição das políticas públicas não se edificou na universalidade, racionalidade e 

equidade como princípios organizadores, o que produziu políticas setoriais erguidas sobre o 

populismo e clientelismo político. Isto significa dizer que a eleição de interesses econômicos – de 

determinados grupos e elites políticas – em detrimento das reais demandas coletivas foram, 

durante séculos, marcas associadas ao modo como os governos conduziram suas ações. Todavia, 

ainda hoje, é possível observar tais características no interior das relações institucionais.  Esta 

realidade, obviamente, nos faz questionar: o que falta para que todos os envolvidos – gestores, 

técnicos, conselheiros e pessoas da sociedade civil – assimilem e incorporem os novos conceitos 

que orientam as políticas públicas e sociais na contemporaneidade?  

 Compartilhamos do pressuposto de que, para um bom funcionamento das ações, serviços, 

programas e projetos, as próprias diretrizes do SUAS estabelecem como fundamental  a regulação 

de um sistema de recursos humanos qualificados à disposição dos usuários. Essa premissa da 

constituição de um grupo técnico, adequado, competente, qualificado, “[...] conhecedor da política 

e regulado por uma política de recursos humanos, asseguradora de direitos aos trabalhadores, 

recompõe, no campo da assistência social, a necessária profissionalização para tratar do tema” 

(Cruz e Guareschi, 2009, p. 51).  

 Por fim, acreditamos que esta realidade só poderá ser alcançada a partir do momento em 

que for possível integrar e equalizar toda a malha de gestores públicos das diferentes políticas 

setoriais, os segmentos organizados da sociedade civil, as organizações sociais, os trabalhadores das 

diferentes políticas públicas e sociais e demais integrantes em um só projeto: garantir os direitos 

sociais da população brasileira. 
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“Já disse que as grandes idéias vêm ao mundo mansamente, 

como pombas. Talvez, então, se ouvirmos com atenção, 

escutaremos, em meio ao estrépito de impérios, e nações, um 

discreto bater de asas, o suave acordar da vida e da esperança. 

Alguns dirão que tal esperança jaz numa nação; outros, num 

homem. Eu creio, ao contrário, que ela é despertada, 

revivificada, alimentada por milhões de indivíduos solitários, 

cujos atos e trabalho, diariamente, negam as fronteiras e as 

implicações cruas da história. Como resultado, brilha por um 

breve momento a verdade, sempre ameaçada, de que cada homem 

e todo homem, sobre a base de seus próprios sofrimentos e 

alegrias, constrói para todos” Rubem Alves em 

Conversas com quem gosta de ensinar. 
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ÚLTIMAS VEREDAS 

 

Discorrer sobre o exercício profissional do psicólogo no CRAS exige assumir a 

perspectiva de que, apesar dos apontamentos postos ao debate, o conteúdo apresentado não 

constitui (e nem pretende constituir) a representação do todo. Estima-se, apenas, que os ensaios 

outrora apresentados possam estimular novas discussões acerca desta temática, incentivando que 

outros profissionais se exponham como pesquisadores, busquem e construam novas referências 

sobre a compreensão da inserção da Psicologia no Centro de Referência de Assistência Social e 

no Sistema Único de Assistência Social. 

Apesar do caráter parcial deste estudo, consideramos que todo o debate nos aponta 

algumas perspectivas relevantes, as quais, apesar de inserir-se em um universo restrito e da 

impossibilidade de realizarmos qualquer generalização para toda a categoria profissional, nos 

indica importantes desafios que a Psicologia terá que transpor para conseguir, efetivamente, 

contribuir no processo de implantação, implementação e humanização do SUAS.  

Próximo à finalização deste ensaio, desejamos ter alcançado o objetivo de resgatar 

fragmentos da história da assistência social e da Psicologia, pois defendemos a valorização da 

memória de acontecimentos passados como instrumento para ações mais lúcidas e críticas no 

presente, sintonizadas com o período em que vivemos, mas igualmente antenadas nos erros e 

acertos de um tempo que já se foi. Assim, desejamos que o nosso “passeio” pelos estudos 

historiográficos, mais do que oferecer uma descrição interpretativa e factual do passado, venha 

emanar algum tipo de contribuição para o tempo presente, incitando reflexões críticas sobre 

determinados processos atuais.   

A opção por esta perspectiva de análise se fez pertinente para realizarmos um 

levantamento dos pontos acentuados para o confronto de nossas proposições. Por isso, 

acreditamos ser importante sinalizar algumas questões de outras épocas, a hegemonia de 

tendências passadas (mas que ainda se perpetuam no tempo), as características de algumas 

instituições que contribuíram para a confluência da Psicologia com a política de assistência social, 

além de outras determinações. 

Conforme observado, durante séculos, a assistência social disponível à população 

brasileira se fez através de favores e tutelas aos mais miseráveis, através de práticas e ações 

mantenedoras de situações constrangedoras e vexatórias ao povo brasileiro que dela necessitava. 

Infelizmente, tantos anos de assistencialismo e tutela consolidaram um paradigma que ainda 

permeia o cotidiano daqueles que trabalham na política de assistência social, exigindo a constante 

reflexão sobre os possíveis caminhos que poderão nos levar, definitivamente, a romper com tal 
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passado, ou seja, um constante exercício de ponderação sobre as nossas próprias práticas: o que 

eu estou fazendo para manter ou romper esta realidade que se apresenta de maneira bastante 

presente no CRAS? 

É fato que, por muito tempo, a questão social no Brasil foi tratada predominantemente 

como um caso de polícia. Os pobres eram presos simplesmente por serem pobres. Tratados 

como uma contravenção social, um verdadeiro incômodo à ordem e ao progresso do país, desde 

sempre, os pobres foram culpabilizados por sua condição social, vistos como sujeitos que 

estariam fora dos padrões da normalidade, logo, as ações governamentais se faziam no sentido de 

ajustá-los, adequá-los, enquadrá-los e adestrá-los nos moldes e padrões culturais da sociedade 

brasileira de cada período.  

Vimos que, no passado, qualquer tipo de comportamento reivindicatório contra a miséria, 

opressão ou violência era considerado um ato de rebeldia, contravenção, desordem e desrespeito, 

portanto, merecedores de diversas formas de castigo: forca, morte, fogueira, tortura, prisão e 

outras punições severamente aplicadas a qualquer ato que manifestasse contra a situação de 

opressão da população brasileira. O exemplo maior desta afirmativa, talvez, seja o desenrolar da 

Inconfidência Mineira e o destino de seus líderes que foram esquartejados, seus corpos passearam 

arrastados por cavalos através de diversas cidades mineiras e algumas cabeças foram afixadas em 

praça pública. 

A história do tratamento destinado aos pobres, doentes, portadores de doença mental e 

demais enfermidades, durante séculos, pode ser descrita mais pelos desacertos do que por 

modelos de assistência efetiva. Praticamente todas as ações e iniciativas se faziam através de uma 

política de exclusão referenciada no modelo do asilo, que na verdade mais se parecia com uma 

prisão, um campo de concentração ou um depósito daqueles que não tinham utilidade para a 

sociedade. Tais locais, quando muito, se preocupavam em garantir a sobrevivência física dos 

internos e mantê-los afastado do convívio social, garantindo, deste modo, a ordem que a 

sociedade precisava para progredir.  

Vale ressaltar que, neste contexto, o saber médico e as ideias psicológicas, quase sempre, 

contribuíram para a segregação de incontáveis brasileiros. Os estudos deste período imbuíram-se 

de preocupações sobre os sentidos, as emoções, o autoconhecimento, as paixões, as diferenças 

raciais, a adaptação ambiental e outras questões profundamente relacionadas com o interesse de 

realizar o controle político da população. 

Diferentes governos e governantes não conseguiram assumir a mínima responsabilidade 

para com a população oprimida. Durante os séculos iniciais, o país e sua estafada parcela de 

indivíduos excluídos não contou com qualquer tipo de legislação protetiva, política de 
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atendimento social ou mecanismos de proteção e atenção aos menos favorecidos (que sempre 

foram a maioria). Não havia muito que contestar: o pobre era pobre pela vontade de Deus e não 

por conta da estrutura social.  

O maior fato histórico que grita este caráter de exclusão, negação e violação dos direitos, 

sem dúvida alguma, é a colonização dos índios e a escravidão dos negros e índios. Durante 

séculos, o Brasil conviveu com a existência de seres humanos submetidos à condição de objetos, 

considerados entes sem consciência, alma e direitos. 

Do descobrimento do Brasil até a Proclamação da Independência, o desenvolvimento das 

legislações fora realizado sob o comando de Portugal. O aparato jurídico brasileiro iniciou-se a 

partir da outorga da primeira Constituição (Política do Império do Brasil, em 1824), entretanto, 

percebe-se que as principais prioridades da Colônia e do Império foram controlar grupos e 

segmentos potencialmente capazes de destruir a ordem dominante, como as comunidades 

indígenas, quilombolas e religiosas, além dos indivíduos socialmente desajustados e inferiorizados 

como as crianças, as mulheres, os doentes, os loucos, os vagabundos e os ladrões. 

Esta perspectiva fez com que, durante um longo tempo, a assistência social se apoiasse na 

matriz colonial do favor, do clientelismo, da caridade, do apadrinhamento, do mandonismo, da 

violência e da opressão, características que, além de configurar um padrão arcaico de proteção 

social, nos permite afirmar que as intervenções sociais, basicamente, edificaram suas bases através 

de construções secundárias, marginais, autoritárias e seletivas, isto é, características de uma não 

política. 

Com a chegada da Corte Portuguesa no Rio de Janeiro, a estrutura social passou a sofrer 

rápidas transformações, tais como a aglomeração de um número cada vez maior em torno das 

cidades, no entanto, em condições absolutamente precárias. Com as várias doenças infecciosas 

que surgiram neste período, apareceram, também, a ideia da higienização e saneamento físico e 

moral da sociedade. Desta maneira, os conteúdos psicológicos aparecem na produção médica 

como forma de “dizer o que fazer” com as debilidades morais presentes em indivíduos 

indesejados. 

Com o avanço da oligarquia latifundiária, sob a opulência e consecutiva influência dos 

coronéis, e tendo a Constituição Americana como modelo, fora editada a Constituição da 

República dos Estados Unidos do Brasil, em 1891. As principais mudanças foram a aprovação do 

voto universal (com exceção dos analfabetos que representavam quase a totalidade dos 

brasileiros), a declaração de que o Brasil seria um Estado laico, alguns avanços no âmbito da 

previdência social e poucas autonomias que os Estados passaram a ter – como por exemplo 

massacrar e eliminar as diversas revoltas que surgiram neste período. 
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Após a Revolução Constitucionalista, a qual colocou Getúlio Vargas no poder, é 

decretada e promulgada a Constituição (da República dos Estados Unidos do Brasil, em 1934), 

garantindo algumas leis trabalhistas, promovendo a reforma eleitoral, aprovando o voto secreto, 

introduzindo o voto feminino e mencionando a garantia de diversos direitos individuais, políticos 

e sociais, inclusive. 

No entanto, somente os trabalhadores inscritos no âmbito do trabalho formal poderiam 

fazer uso de tais benefícios, ou seja, somente os trabalhadores de “carteira assinada” poderiam se 

ver como sujeitos de (poucos) direitos. Na época, apesar da consolidação da legislação trabalhista, 

para muitos brasileiros, tais benefícios representaram uma dádiva de um governo bondoso que 

realmente se preocupava com a situação dos pobres trabalhadores. Esta percepção da bondade, 

ao invés do direito, além de render a Vargas o carinhoso apelido de “pai dos pobres”, originou a 

concepção do direito social articulado à ideia do favor, da lógica, da barganha e da benesse.  

Tais características, frequentemente, apresentam-se no exercício profissional do psicólogo 

do CRAS, exigindo-lhe habilidade no sentido de socializar informações com os usuários de 

maneira que os mesmos compreendam tratar-se de direitos e não favores. Ao receber um 

benefício como a cesta básica, por exemplo, alguns sujeitos ainda percebem o fato como uma 

bondade dos gestores e não como um direito à alimentação.  

Com o vertiginoso crescimento dos movimentos sociais, os quais colocavam em risco o 

poder de Getúlio Vargas, o então presidente elabora e impõe a Constituição dos Estados Unidos 

do Brasil, em 1937, interrompendo todas as garantias constitucionais, suspendendo as eleições, 

fechando os partidos políticos, estabelecendo diversas censuras (inclusive a pena de morte), 

nomeando os interventores para os Estados, adquirindo poderes ilimitados e constituindo o 

Estado Novo sob o pretexto de eliminar a ameaça comunista. Em síntese, trata-se de um forçoso 

refluxo dos poucos direitos conquistados.  

Com o fim da Segunda Guerra Mundial e o processo de redemocratização, o país 

retomou a liberdade partidária e o processo eleitoral, elegendo um novo presidente e aprovando 

uma nova Constituição (da República dos Estados Unidos do Brasil, em 1946). Em síntese, o 

documento reestabelece a divisão do Poder em Legislativo, Executivo e Judiciário, assegura o 

direito de greve, a livre filiação sindical, a liberdade de opinião, o mandato presidencial e o 

controle do Executivo. 

Durante as décadas de 40 e 50, nosso país saía de um modelo produtivo agropecuário e 

adentrava no modelo agroindustrial, o que exigia a preparação de mão de obra qualificada e afeita 

às demandas do sistema fabril. Neste contexto, diferentes categorias profissionais, inclusive a 
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Psicologia, aliaram-se ao projeto desenvolvimentista do Brasil, prometendo ajudar a população a 

sair da ignorância, uma condição elementar para que o país prosperasse. 

Nos anos 60 o país adentrou um conturbado período de greves e fortes confrontos 

diretos entre o Estado (e suas forças capitalistas) e a população (e suas mazelas sociais). No 

contexto urbano-industrial, os movimentos populares tornaram-se cada vez mais frequentes, ao 

passo que, no contexto rural, diversas ligas camponesas aglutinaram-se em busca de 

reivindicações que pudessem materializar suas necessidades básicas. Inúmeras greves ocorreram 

em diversos setores da produção, o desemprego atingiu números alarmantes e a inflação 

aterrorizou o custo e as expectativas de vida de uma grande parcela da população que, diante de 

um quadro tão agressivo, se viu levada à pauperização. 

Perante as inúmeras contestações – da população em geral, das ligas camponesas, dos 

movimentos operários e outras mobilizações – e dada à incapacidade de responder efetivamente 

as demandas e mazelas que emergiam a pleno vapor em solo nacional, instaurou-se a Ditadura 

Militar como forma de silenciar as pessoas e os noticiários que se queixavam e denunciavam a 

lastimável miséria que se encontrava milhões de sujeitos do nosso país.  

A regulamentação da profissão de psicólogo, enquanto profissão, ocorreu em pleno 

contexto da ditadura militar. Isto significa que a Psicologia é filha de um período marcado pela 

ausência da liberdade de expressão, intolerante às críticas sobre política interna e extremamente 

violenta contra os sujeitos ou grupos que manifestasse indignação contra a situação de miséria e 

opressão. 

Mesmo com o país silenciado pelo tirânico regime militar, a população aprendeu a criar 

canais de reivindicação, sejam através de associações de bairro, movimentos populares que 

lutavam em defesa do cidadão, grupos de educação popular e outras formas de protestar contra 

as péssimas condições de vida. Neste contexto, diversos profissionais liberais aglutinaram-se em 

torno de um projeto com os setores populares, para que todos, através da união e organização, 

pudessem travar uma verdadeira batalha contra a repressão política e cultural que seguia 

paralelamente ao processo de pauperização da população.  

A chocante história dos excessos deste período nos deixa alguns ensinamentos para o 

atual momento de nossas vidas, dentre os quais podemos destacar que a mudança deste cenário 

só foi possível através da aglutinação de diferentes sujeitos que se empenharam para transformar 

a sociedade menos injusta e mais digna. Neste sentido, devemos refletir sobre o contexto 

contemporâneo: conseguiremos transformar a nossa realidade e a dos sujeitos que nos procura na 

assistência social sozinhos?  
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Vale ressaltar que, em pleno contexto de censura e repressão imposta à população, a 

expansão dos psicólogos não incomodou os militares, pois, a princípio, a Psicologia representou 

uma ciência capaz de ajudar o homem a suportar e se adaptar aos dilemas da vida cotidiana. 

Somado a este atributo, de maneira geral, o conteúdo da Psicologia não contemplava uma 

analogia crítica sobre o ser humano e a sociedade, tampouco apresentava grandes concepções 

sobre a natureza histórica e sua relação com o movimento homem-sociedade. 

É possível afirmar, inclusive, que durante os primeiros vinte anos do desenvolvimento da 

profissão, a Psicologia esteve categoricamente alienada da realidade. Enquanto sujeitos estavam 

sendo massacrados nos cárceres privados da ditadura militar, enquanto os trabalhadores estavam 

sendo explorados de maneira hostil, quando muito não morriam de fome, acidente de trabalho 

ou pelo acelerado processo de pauperização da população, enquanto as condições de vida, saúde, 

habitação, educação e outras dimensões da vida estavam sendo sucateadas pelo rolo compressor 

da ditadura militar, nós, psicólogos, praticamente estivemos alheios a esta realidade, 

desenvolvendo intervenções no interior dos consultórios, resumindo os indivíduos à sua 

subjetividade, interioridade e individualidade. 

Esta realidade, inegável para a profissão, possivelmente esta relacionada com as inúmeras 

dificuldades enfrentadas pelos psicólogos no atual contexto de inserção na política de assistência 

social e nas demais políticas públicas, afinal, somos uma profissão que, durante um longo tempo, 

estivemos fora dos espaços políticos que definem as direções sobre a convivência social da 

população brasileira.  

Não obstante, o conhecimento e as intervenções desenvolvidas pelos primeiros 

profissionais do Serviço Social também exprimiram concepções individualistas, as quais 

responsabilizavam inteiramente os sujeitos por suas condições, situações e perturbações. No 

mesmo sentido dos psicólogos, os primeiros assistentes sociais também se guiaram pela lógica do 

ajustamento do indivíduo às normatizações sociais, visto que, genericamente, a maior parte dos 

profissionais acreditavam que as soluções para as mazelas sociais se encontravam apenas no 

âmbito individual ou familiar, ignorando qualquer tipo de compreensão ou reflexão coletiva sobre 

o homem e a sociedade.  

A concepção e o tratamento da questão social, quase sempre, passaram pelo viés 

individualista e moralizante, pois não só o senso comum, mas o próprio conhecimento científico 

oriundo da ideologia dominante, julgava que a essência do problema estaria somente no 

indivíduo, tipificado como um desvio da sociedade. Em outros termos, situações que antes eram 

consideradas a vontade de Deus, passaram a ser ajuizadas como consequência das “más 

qualidades” individuais, ou seja, o pobre era pobre porque em sua essência ele não desejava ou se 
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esforçava o suficiente para sair de tal condição, as mulheres eram agredidas e abandonadas 

porque merecia sofrer tais constrangimentos, os doentes mentais conviviam com tantas desgraças 

porque não cuidavam direito de sua saúde, e assim por diante. 

Todavia, por pior ou mais perverso que fosse o efeito dessa individualização ou mesmo 

“psicologização” da questão social, não podemos generalizar essa característica a todos os 

profissionais, pois, assim como toda regra possui sua exceção, em quase todos os contextos 

observa-se o embate de perspectivas – racistas x antirracistas, conformistas x emancipatórias, 

conservadoras x progressistas, e outras mais. 

De qualquer maneira, deste ou daquele modo, é importante ressaltarmos algumas 

dificuldades, limitações e até omissões da profissão, em seu passado, para tentarmos realizar a 

reversão dessas formas que durante certo tempo predominaram entre a compreensão dos 

profissionais.  

Ao analisarmos a presença da Psicologia na sociedade brasileira, infelizmente, não 

podemos dizer que a maior parte da atuação dos psicólogos se fez através de práticas 

comprometidas com a produção de autonomia e direitos; pelo contrário, em diversos momentos, 

trata-se de uma história marcada pela construção de instrumentos de gestão da exclusão social,  

teorias e métodos de classificação dos anormais para efeitos de diferenciá-los dos demais, além de 

outras atuações que avaliaram, mediram, segregaram, tipificaram, classificaram e contribuíram 

para interesses individuais, elitistas e hegemônicos. 

Hoje, por exemplo, temos a oportunidade de intervir nas margens da exclusão social, em 

locais impensáveis há vinte anos atrás. Temos a oportunidade de oferecer nossos conhecimentos 

à sociedade brasileira, sobretudo para aqueles que não possuem condições financeiras para 

contratar nossos serviços particulares. O que precisamos, como muitos já apontaram, de maneira 

clara, é assumirmos um compromisso social (um projeto ético-político) com a sociedade 

brasileira. Precisamos nos reconhecer como sujeitos inseridos em uma sociedade que é diversa, 

desigual, violenta, patriarcal, machista e plural. 

Visto que a história também abarca boas práticas e acertos, vale relembrarmos a trajetória 

histórica do Serviço Social no Brasil. Esta profissão, que até o final da década de 70 manteve uma 

postura predominantemente tradicional e reprodutora da ordem social, a partir da década de 80 

iniciou o que hoje conhecemos por movimento de reconceituação da profissão, onde um grupo 

de profissionais – respaldados pela teoria marxista – assumiu a vanguarda da profissão, 

questionou as próprias bases teórico-metodológicas e técnico-operativas, incitou um processo de 

renovação do Serviço Social e instituiu a construção do que atualmente se denomina projeto 
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ético-político da profissão – uma perspectiva de trabalho absolutamente crítica e praticamente 

hegemônica dentro da categoria profissional. 

A Psicologia, na mesma direção, também empreendeu nobres contribuições sociais, 

sobretudo com a perspectiva do compromisso social apresentada por Sílvia Lane. Em muitos 

locais, desde a década de 60, há relatos de psicólogos trabalhando em comunidades tradicionais, 

preocupados com a questão social, com as condições de vida da população brasileira, com os 

rumos e os compromissos da própria profissão para com a realidade social. No entanto, 

pesquisas realizadas por alguns autores e pelo próprio Conselho Federal de Psicologia revelam 

que, apesar de presentes, tais práticas se fizeram de maneira pontual e estanque. 

Vale observar que, neste contexto, não só o Serviço Social, a Psicologia ou demais 

profissões categorizavam a questão social através de preceitos conservadores, pois, de modo 

predominante, as próprias respostas do Estado brasileiro convergiram nesta direção. O que 

devemos ter claro é que frente ao opressivo aumento da pobreza e desigualdade social, uma das 

estratégias adotadas pelo Estado consistiu no emparceiramento das ciências como forma de 

harmonizar as relações comportamentais. E neste projeto, a Psicologia e os psicólogos sempre 

ocuparam (e ainda ocupam) um espaço de destaque.  

A década de 80, valiosa por sua história de mobilizações que lutaram pela ampliação dos 

direitos sociais, representa a retomada do processo político democrático e o contexto em que 

aflora, de maneira contundente, a ideia de resgatar a dívida social.  

No âmbito das políticas sociais e públicas, a Constituição Federal de 88 representa o 

marco inicial de uma transição jurídica entre o paradigma conservador e o campo dos direitos 

socialmente reclamáveis. O documento é considerado ímpar por diversas razões, dentre as quais 

se destaca: a garantia de políticas como um direito de cidadania e dever do Estado; a abertura 

para a participação dos cidadãos nas discussões e definições das políticas; a introdução de alguns 

princípios básicos e importantes para a administração pública, como a descentralização, por 

exemplo; além de outras conquistas contempladas pelo documento aprovado. 

Apesar de todos os avanços do ponto de vista jurídico-normativo, devemos avistar o 

abismo entre os direitos conquistados e assinalados na carta constitucional e os direitos 

efetivados na vida dos brasileiros. Considerando que realidades extremamente arraigadas em 

nossas vidas não se desfazem facilmente, e compartilhando a concepção de que o documento 

representa um espaço de interseção entre diferentes paradigmas, é importante termos em mente 

que, apesar dos avanços formais, estamos diante da possibilidade de fluxos e refluxos na relação 

entre as conquistas adquiridas e os direitos efetivados.  
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Para ilustrarmos a afirmativa anterior, não precisamos retornar muito ao passado. Basta 

olharmos para a nossa perspectiva, o nosso presente e a situação de inúmeros colegas que 

trabalham no CRAS e nos deram seus valiosos relatos. Apesar de todo um arcabouço de 

orientações, jurisdições ou normatizações, tais como a LOAS, a NOB, a PNAS, a Tipificação, o 

Protocolo de Gestão Integrada, os diversos cadernos de orientação do MDS e demais 

documentos que regulamentam a gestão e orientam os gestores, parece estarmos longe de 

alcançar a serenidade das diretrizes desta política que trabalhamos. Isto nos leva a refletir e 

debater um dilema histórico e típico da sociedade brasileira: porque é que diversas conquistas do 

âmbito jurídico não se materializam no mundo concreto? O que é que tanto dificulta essa 

materialização? 

Dentre os principais refluxos observados na história das políticas e dos direitos, podemos 

citar, principalmente, a suspensão dos direitos políticos no período da ditadura militar e as 

políticas neoliberais do governo FHC. Estes e outros exemplos devem ser apontados para termos 

clareza de que apenas a positivação da lei não garante o direito, pelo contrário, em alguns casos, 

trata-se apenas do ponto em que os profissionais devem iniciar a luta pela garantia dos mesmos. 

Não é raro, mesmo atualmente, por exemplo, detectarmos situações em que há o nítido 

descumprimento das leis, sobretudo quando se trata de políticas envolvendo as ditas minorias 

étnicas, raciais, migrantes, mulheres, idosos, crianças e pobres. 

No sentido dos fluxos, podemos considerar que a partir da Constituição de 88, 

gradativamente, o país vem obtendo algumas conquistas importantes que afetam diretamente o 

cotidiano de todos, tais como: o vencimento do ciclo inflacionário; a ampliação responsável do 

crédito; a recuperação real do salário mínimo; a busca pelo desenvolvimento econômico aliado ao 

desenvolvimento social e distribuição de renda; a ampliação da cobertura dos programas sociais; 

além do estabelecimento de outras questões que se inscrevem no contexto de uma agenda de 

compromissos com diversas políticas que visam atender setores da população historicamente 

excluídos das ações e investimentos macroeconômicos.  

Os compromissos assumidos e destacados anteriormente são condições necessárias para 

reparar as desigualdades sociais, contudo, se considerarmos a questão social a partir de suas 

multifacetas, perceberemos que, recorrentemente, as políticas públicas não são suficientes para 

erradicar as mazelas sociais. Esta afirmação pôde ser presenciada no discurso dos psicólogos do 

CRAS, por exemplo, ao descreverem situações com indivíduos, grupos e famílias que esbarram 

nas limitações das próprias políticas setoriais, tais como os territórios de baixo dinamismo 

econômico, a pouca ou inexistente qualificação profissional, a falta de acesso aos serviços 
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públicos básicos, a exclusão do acesso ao mercado de consumo e demais situações que, muitas 

vezes, despertam o sentimento de impotência nos profissionais. 

Não estamos defendendo a tese de que os profissionais devem adotar uma postura de 

conformismo ao se deparar com tais situações. Sabemos que há ocasiões em que a limitação é 

tamanha a ponto de paralisar o profissional que não enxerga novos horizontes. O que não 

podemos é empreender os mesmos desacertos do passado, num período (nem tão distante) em 

que a categoria profissional, vez ou outra, em diferentes contextos, esteve “míope” perante a 

realidade social, as demandas, os anseios e as carências da população brasileira, levando 

incontáveis profissionais a desenvolverem intervenções alicerçadas pelo pensamento positivista, 

tecnicista, dicotômico, descontextualizo, atemporal, acrítico, fundamentado em distorções 

teóricas, categorizações e enquadramentos de ordem individual, fazendo do sujeito vítima de uma 

psicologização da questão social. 

Esta consideração se faz importante se pensarmos que nos deparamos com sujeitos, 

gestores e até profissionais (da Psicologia, inclusive) acusando as mulheres, por exemplo, de 

preferir engravidar para receber mais bolsas famílias. Se ambicionamos promover uma mudança 

de paradigma de perspectivas, não podemos sequer aceitar pensamentos e leituras reducionistas 

deste tipo. E se desejamos subtrair ensinamentos a partir do movimento histórico da profissão, 

devemos nos cuidar para que a categoria profissional não regresse a práticas assistencialistas, 

moralizantes, psicologizantes e, sobretudo, individualistas. 

Este risco de regressão é eminentemente preocupante se pensarmos que até pouco tempo 

a assistência social operou-se pela lógica individualista, de relações pessoais, com recursos 

insuficientes, programas fragmentados e, na maioria das vezes, tratados na perspectiva da 

moralidade do sujeito que demandava algum tipo de proteção social. O debate realizado nos 

capítulos iniciais distingue as diversas transformações – políticas, normativas, operacionais e 

conceituais – ocorridas no âmbito da relação Estado x ciências x sociedade. Contudo, essa 

transformação passou e ainda passa por uma busca de identidade de suas ações e dos diferentes 

atores que participam desta política. 

Neste ínterim, o conteúdo dessa transformação encontra-se em processo de 

resignificação, onde os novos significados convertem-se em diretrizes e prioridades do tipo: a 

questão social como objeto das políticas públicas e sociais; a questão social como ausência de 

cidadania; a questão social como a privação de direitos sociais e não somente a privação de renda; 

a questão social como campo de investimento pelo Estado; além de outras premissas. 

No âmbito das transformações da política de assistência social, dos últimos séculos para 

os últimos anos, denotam-se incontáveis alterações em seu modus operandi. Se defrontarmos a 
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história da assistência social com seu atual estágio de desenvolvimento, pautado pela 

operacionalidade do Sistema Único de Assistência Social, podemos afirmar que no mínimo 

vivemos um momento diferenciado e especial.  

Este momento, a meu ver, distinto, se faz em razão das principais transformações que, no 

mesmo passo que são consideradas avanços da política de assistência social, se apresentam como 

desafios lançados a todos que trabalham no SUAS, a destacar: a proposta de debater categorias e 

conceitos que jamais foram incorporados nas políticas públicas e sociais; a intenção de operar a 

assistência social como uma política de inclusão, de direitos e não mais com o caráter de favor de 

algum político de plantão; a junção de diferentes categorias profissionais acerca de um objetivo 

comum; além de outros diversos desafios. 

A proposta de abordar novas categorias e conceitos no âmbito da política de assistência 

social implica buliçosos desafios, como, por exemplo, a descentralização da gestão, a participação 

da população, o controle social, o reordenamento dos serviços e benefícios, a intersetorialidade, a 

territorialidade, a matricialidade familiar e outras questões que se apresentam, conforme vimos, 

como novas perspectivas e desafios para a qualidade dos serviços e o aprimoramento do sistema. 

A intenção de operar a assistência social como uma política de direitos impõe árduos 

desafios pelo fato de que, muitas vezes, tais direitos são garantidos apenas do ponto de vista 

formal, exigindo e requerendo que os profissionais adotem posicionamentos críticos no sentido 

de materializar o conteúdo da política de assistência social e garantir o acesso dos sujeitos aos 

serviços e benefícios. Percebemos que, apesar de ser um avanço, esta perspectiva esta longe de 

atingir sua plena capacidade e potencialidade. 

A junção de diferentes categorias profissionais acerca de um projeto comum, para além 

de convocar e valorizar a prestação de serviços dos psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, 

advogados ou demais profissionais que formalmente estariam aptos a participarem do processo 

de implantação e implementação da política de assistência social, também apresenta diversos 

desafios de convivência, relacionamento, proposição de ideias e especificação das atribuições 

profissionais. 

Referindo-se a inserção da Psicologia no contexto do SUAS, podemos realizar algumas 

afirmações sobre este fato: o trabalho de psicólogos na política de assistência social, assim como 

nas demais políticas sociais, implica no reconhecimento de que a categoria profissional adquiriu 

um acúmulo de conhecimentos valiosos e relevantes. Em outros termos, significa que, 

novamente, o Estado brasileiro lança mão desta “bagagem” de saberes adquiridos pela profissão 

e deposita a expectativas de que nossos serviços sejam úteis para amenizar sofrimentos e evitar a 

cronificação dos quadros de vulnerabilidade e risco social.  
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Se considerarmos as expectativas que o governo Dilma lançou sobre o “Plano Brasil Sem 

Miséria”, as atribuições conferidas ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

e, consequentemente, o papel estratégico que o Centro de Referência de Assistência Social ocupa 

no referido plano, é como se o Estado brasileiro dissesse: “eu acredito na Psicologia e quero esta 

profissão como parceira no projeto de superação da extrema pobreza”. 

No entanto, vimos que, para além das expectativas que nos são conferidas, a conversão 

das diversas abordagens teóricas (apontadas no capítulo 2) em ações afirmativas e participativas, 

muitas vezes, esbarra em limitações provenientes da nossa identidade profissional, da dimensão 

teórico-metodológica, técnico-operativa e ético-política, das condições de trabalho que nos são 

ofertadas, das próprias dificuldades dos indivíduos, grupos e famílias, do território, da rede 

socioassistencial e intersetorial, da gestão local e dos gestores municipais. 

A atuação dos psicólogos pode ser considerada um elemento essencial no processo de 

implantação e implementação do SUAS, no entanto, o estimado arcabouço de conhecimentos a 

serviço desta política não exclui a necessidade de pensarmos ou citarmos os diversos desafios 

impostos cotidianamente aos profissionais. A pesquisa nos revelou que se trata de desafios 

altamente complexos e custosos, a começar com o rompimento de antigos paradigmas inerentes 

à identidade da profissão e da política de assistência social. 

Assim, a Psicologia se encontra em um permanente processo de ressignificação de seu 

conteúdo e transformação de sua identidade. Da mesma maneira que a assistência social rema 

contra a corrente do risco de retornar a práticas assistencialistas, os psicólogos afrontam os 

velhos fantasmas da “psicologização” da questão social. Nesta perspectiva, tanto a Psicologia 

como a assistência social caminham juntas no sentido de tentar introduzir ações afirmativas e 

fomentar políticas participativas, de maneira a estimular os sujeitos a protagonizarem suas 

próprias vidas e sair do âmbito do antagonismo do destino. Para se alcançar tanto, talvez, o 

primeiro passo seja eliminar o binarismo de que existe um mundo psicológico e uma questão 

social.  

No âmbito da busca por uma nova identidade da política de assistência social, o processo 

de inserção dos psicólogos do SUAS pode ser avaliado como parte de uma “reforma intelectual”   

que objetiva ofertar um novo modelo de proteção social aos sujeitos sociais. Este novo modelo, 

obviamente, não abre espaço para naturalizações, reducionismos, conformismos, desigualdades 

ou banalizações da questão social – consideradas características do “velho” ou “antigo” 

paradigma da assistência social. 

Corroborando esta perspectiva, defendemos que um grande desafio posto à Psicologia, de 

modo específico, seja mudar seu viés clínico-analítico e ampliar sua visão para o espaço social e 
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comunitário do sujeito que requer a intervenção profissional, dimensionando e se atentando para 

questões mais amplas da realidade. Apesar desta preocupação – já disseminada pela Professora 

Sílvia Lane – ser relativamente antiga, ainda que diversos expoentes da Psicologia manifestem 

diariamente esta premissa e mesmo com a profissão avançando no sentido de incorporar tais 

proposições, nota-se que muitos profissionais ainda manifestam concepções dissociativas entre a 

subjetividade e o mundo concreto, como se os determinantes psíquicos não estivessem 

vinculados aos fatores políticos, econômicos, culturais e históricos, inclusive. 

Ademais, para além das dimensões subjetivas ou objetivas que conferem materialidade ao 

exercício profissional do psicólogo no CRAS, devemos considerar, com a mesma acuidade, os 

sentidos e significados que os profissionais congregam acerca do próprio trabalho, isto é, as 

representações originadas por aqueles que dividem o mesmo espaço de trabalho, as justificativas 

elaboradas para legitimar o fazer profissional e, sobretudo, a compreensão acerca de sua inserção 

neste novo espaço socioocupacional. 

Nesta direção, constata-se que a discussão sobre a identidade profissional atravessa um 

terreno carregado de incertezas, confusões e aflições. Ainda que muitos psicólogos já tenham 

noção sobre o seu lugar na política de assistência social, denota-se que a percepção de outros 

ainda se encontra atrelada à imagem e semelhança do assistente social. 

Toda a discussão realizada nos leva a uma certeza sobre a identidade profissional do 

psicólogo do CRAS: trata-se de uma discussão inicial e fundamental para o exercício profissional, 

de maneira que, caso este debate não seja realizado, a categoria permanecerá imersa em angustias, 

esvaziamentos, incertezas e indefinições. Por tudo isto, verifica-se que os psicólogos, juntamente 

com os assistentes sociais e gestores, precisam se debruçar e aprofundar, de maneira crítica, 

sobretudo, na definição das atribuições de cada profissional. 

Não estamos defendendo uma demarcação intransigente do espaço de atuação de cada 

profissional, até porque seria impossível uma padronização sobre quem estaria mais apto a 

realizar determinadas atividades. Esta perspectiva, também detectada nesta pesquisa, levam os 

profissionais a travarem acirradas disputas por espaços de trabalho. Estamos sugerindo uma 

caminhada no sentido de identificar quais ações podem e devem ser realizadas por cada um, seja 

individual e/ou compartilhada, mas de maneira respeitosa as especificidades de cada saber.  

Durante a realização de uma visita domiciliar ou o acompanhamento de um grupo ou 

oficina, por exemplo, percebe-se que alguns profissionais se sentem mais aptos ou confiantes a 

desempenhar determinadas tarefas. Ainda que as percepções vão ser diferentes, obviamente, o 

que está em debate não é uma divisão ortodoxa das habilidades ou competências profissionais, 
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mas sim a realização de um trabalho interdisciplinar, harmonioso e, sobretudo, preocupado com 

o sujeito que requer a intervenção. 

Partimos da perspectiva de que o exercício profissional do psicólogo no CRAS não é 

possível se realizado exclusivamente a partir de referências endógenas. O que está em questão, 

prioritariamente, são as demandas e interesses dos indivíduos, grupos e famílias que solicitam 

nossos serviços na política de assistência social. Neste sentido, o exercício profissional do 

psicólogo, por si só, não é algo que possa ser instituído sem a participação de outras categorias 

profissionais. 

No entanto, a pesquisa revelou que a relação com os demais profissionais, especialmente 

o assistente social, corriqueiramente, é carregada de tensões, disputas e indefinições. 

Considerando a realidade de que ambos os profissionais encontram-se inseridos na mesma lógica 

da divisão social do trabalho, portanto, vivenciando as mesmas condições de trabalho, não faz 

nenhum sentido a criação de obstáculos ao invés de buscar a superação dos já existentes, afinal, a 

integração de ambas as categorias, possivelmente, possibilitará intervenções mais contextualizadas 

e proporcionará o acúmulo de forças em torno de um projeto comum. 

Partindo do pressuposto de que a aproximação entre o psicólogo e o assistente social 

representa um elemento fundamental para que a política de assistência social avance, devemos 

indagar: o que nos leva a não reconhecer as potencialidades e limites do outro profissional? O 

que leva os outros profissionais a não reconhecerem o mesmo? 

A realização de um trabalho interdisciplinar não significa que ambos os profissionais 

devem adotar as mesmas metodologias ou partilhar os mesmos pressupostos. Ao contrário dessa 

perspectiva, acreditamos que a harmonização desta relação deverá acontecer mesmo perante a 

divergência de abordagens teórico-metodológicas e técnico-operativas, num diálogo que pode e 

até deve se fazer entre pontos de vistas distintos, mas dentro de um projeto ético-político em 

comum, construído a partir da troca de experiências e interlocução entre os pares. 

Convém registrar que, se bem fundamentados em suas múltiplas correntes teóricas e 

opções metodológicas, os psicólogos possuem uma grande capacidade para abordar a dimensão 

subjetiva das questões sociais, de maneira a oferecer importantes contribuições ao trabalho social, 

técnico, interdisciplinar e intersetorial realizado no âmbito da política de assistência social. Porém, 

o que se observa, em alguns casos, é que esta capacidade não se desenvolve por limitações 

impostas por diversos motivos apresentados no decorrer deste estudo. 

Seria maravilhoso o dia em que a união de todos os psicólogos e assistentes sociais, 

enquanto agentes catalisadores, provocassem um processo de empoderamento dos sujeitos que 

acessam o CRAS, auxiliando-os a romper com a lógica de submissão e impotência perante 
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determinadas questões, acompanhando-os no processo de travessia da exclusão para o campo 

dos direitos, e, por fim, apoiando-os a se tornarem sujeitos sociais ativos, capazes de lutar e 

reivindicar melhores condições de vida para si e pelos outros. Entretanto, e infelizmente, o que se 

observa é que estamos completamente distantes desta realidade, aliás, deste sonho. 

Longe de adotarmos uma perspectiva fatalista, talvez seja oportuno o momento de todos 

os psicólogos se perguntarem: quais são as contribuições que eu tenho a oferecer neste processo 

de construção do SUAS? 

Este processo de construção, transição e ruptura de perspectivas teóricas, metodológicas, 

técnicas, operativas, éticas e políticas, no entanto, se inscrevem num complexo campo de forças, 

demandas, negociações e sobreposições. A consideração de tais perspectivas, observadas neste 

estudo, se faz importante pelo fato de que esta nova relação entre Estado e sociedade agencia 

uma mudança no perfil dos psicólogos, exigindo-lhes uma nova mentalidade profissional, 

organizacional e política, sobretudo. 

Cabe-nos, enquanto profissionais dotados de razão, desenvolver intervenções que possam 

contribuir para a desalienação dos sujeitos que requisitam nossos saberes profissionais. Para tal, 

seria interessante se bases para a formação teórica e metodológica do psicólogo, a princípio, 

instrumentalizasse o profissional para a superação da extensa história de práticas assistencialistas, 

tradicionais e conservadoras, num movimento que impulsionasse o exercício profissional do 

psicólogo rumo à ações condizentes com os objetivos propostos pela política de assistência 

social. No entanto, na direção oposta da perspectiva apresentada anteriormente, observa-se que 

muitas universidades ainda não cumprem a sua parcela de responsabilidade. 

Enquanto esta base não for construída, a profissão poderá permanecer suscetível à 

repetição acrítica de práticas amplamente negadas pelo atual “estado da arte” e estágio de 

desenvolvimento da política de assistência social, tais como: a criminalização da questão social, 

dos pobres, dos movimentos sociais ou qualquer forma de resistência, organização e mobilização 

coletiva em busca da efetivação dos direitos; a psicologização da questão social, responsável pela 

individualização dos comportamentos psicológicos; a manutenção de práticas assistencialistas que 

reforçam o caráter inadequado da prestação de ajuda e da bondade; a culpabilização e segregação 

dos “indivíduos desajustados”; a realização de ações que incorporam interesses particulares, 

reprodutores da cultura do favor e do mando; além de outros dissabores.  

Obviamente, não estamos defendendo que a formação inicial deverá fornecer todas as 

competências e habilidades necessárias para o psicólogo trabalhar na política de assistência social. 

O que nos incomoda é saber que, mesmo atualmente, diversos profissionais estão se graduando 

em Psicologia sem ouvir falar em CRAS, SUAS ou LOAS. Segundo os próprios psicólogos, não é 
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raro nos depararmos com profissionais advindos de uma formação extremamente defasada, 

“filhos” de Universidades ou Faculdades que não preparam mínima ou adequadamente o aluno 

para o trabalho em qualquer tipo de política social. 

Esta realidade, sinalizada pelos participantes da pesquisa, nos remete à observação de que 

a defasagem na formação profissional implica diversos transtornos que o psicólogo deverá 

enfrentar ao integrar a equipe de referência do CRAS. Ainda que o cotidiano profissional e os 

esforços aprovisionados por conta própria acabam superando, em partes, as possíveis carências 

teóricas e metodológicas, esta superação acontece sobre duras penas. 

No sentido de reverter esta realidade, talvez, os maiores desafios postos às Universidades 

sejam: reconhecer que a profissão vem sendo desafiada a prestar seus conhecimentos em um 

espaço socioocupacional relativamente novo; abandonar qualquer tipo de prática ou 

conhecimento cristalizado; articular a formação acadêmica com as práticas profissionais dos 

psicólogos que atuam não só Sistema Único de Assistência Social, mas nas políticas públicas e 

sociais de maneira geral. 

Podemos concluir que, de modo geral, os psicólogos inseridos no CRAS possuem a 

necessidade de aprimorar seus referenciais teóricos e metodológicos. Trata-se do aprimoramento 

e construção de um referencial que esteja fundamentado na perspectiva de atender os serviços, 

benefícios, programas e projetos, mas em consonância com a produção teórica e crítica 

acumulada pela Psicologia. 

O alcance dos objetivos da PNAS, em partes, depende da efetividade na condução dos 

atendimentos e acompanhamentos dos sujeitos que acessam o CRAS, o qual, por sua vez, está 

diretamente relacionada à capacidade técnica e operativa do psicólogo. No entanto, a pesquisa 

nos revelou um verdadeiro mosaico de interpretações do conteúdo da política de assistência 

social em âmbito municipal.  

Referindo-se às ações desenvolvidas no CRAS, a pesquisa também apontou que, embora 

os diversos documentos normativos do SUAS indiquem novos parâmetros e referências para a 

organização dos serviços, o exercício profissional dos técnicos não difere, em grande escala, das 

tradicionais formas historicamente desenvolvidas no campo da assistência social, visto que grande 

parte das demandas é espontânea e ainda há certo privilégio acerca das abordagens individuais, 

como a psicoterapia que nem poderia ser realizada no contexto em estudo. 

Outro exemplo se faz através das demandas espontâneas, as quais, usual e 

majoritariamente, se fazem através das solicitações de benefícios eventuais. Em tais ocasiões, 

observamos a negação da função pela qual a assistência social é reconhecida ou associada à 

provisão de tais benefícios. A negação dessa função manifestada através da cisão entre o CRAS e 
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a concessão de benefícios, possivelmente, se apoia no debate sobre a ruptura com o tradicional 

assistencialismo, onde o CRAS é reconhecido como “novo modelo” ou o “novo paradigma” para 

se realizar assistência social, isto é, um local onde as concessões materiais – identificadas como “a 

velha forma” assistencialista – não devem ser realizadas. 

Aos psicólogos, assim como aos demais profissionais, cabe observar que a provisão 

desses benefícios – estabelecida pela Lei Orgânica da Assistência Social – é parte integrante e 

inerente ao trabalho social desenvolvido no âmbito do SUAS, representando, inclusive, não só a 

base ou segurança material, mas a possibilidade de se desenvolver ações socioeducativas com os 

sujeitos que os solicitam. Em outros termos, os benefícios eventuais representam um caminho 

para a construção de ações afirmativas, inclusivas e emancipatórias, desde que tais ações 

expressem um direcionamento ético e político junto aos sujeitos que os requisitam. 

Vale destacar que esta separação entre provisão material e trabalho social sinaliza um 

verdadeiro equívoco. Primeiro porque a população possui direitos a serem reclamados, sejam os 

bens materiais ou o trabalho social, pois, tanto as provisões emergenciais e eventuais, como os 

programas, projetos, serviços e ações do CRAS, integram as garantias da política de assistência 

social. Ademais, é um erro pensar que somente os benefícios eventuais simbolizam a 

possibilidade de tutelar os sujeitos que os solicitam, pois, caso as dimensões teórico-

metodológica, técnico-operativa e ético-política estejam esvaziadas de conteúdo crítico, o 

trabalho social pode ser igualmente coercivo, aprisionador ou assistencialista. 

Desse modo, embora os documentos normativos do SUAS – tais como a LOAS, a 

PNAS, a NOB, o Protocolo, a Tipificação e outros mais – indiquem novos parâmetros e 

referências para a organização dos serviços e benefícios, é possível afirmar que tais diretrizes nem 

sempre estão devidamente assimiladas e materializadas por muitos psicólogos. Um aspecto que 

corrobora esta afirmativa é o fato de nenhum psicólogo ter mencionado a realização de estudos 

sociais para reconhecer, sistematizar ou produzir indicadores para orientar o trabalho profissional 

nos territórios de abrangência do CRAS. 

Esta realidade nos indica que, embora seja reconhecida a importância e o potencial da 

avaliação e da construção de indicadores enquanto ferramentas de gestão e fundamentais para o 

processo de planejamento, definição de diretrizes, objetivos e metas das políticas públicas e 

sociais, a utilização de tais instrumentos parece constituir-se uma atribuição que escapa ao 

cotidiano dos profissionais.  

Na fixação dessas condições, assumir um projeto ético-político tornou-se vital para que o 

profissional não se deixe abater por sentimentos de apatia, passividade ou submissão. Dado os 

inúmeros desafios e contradições que a política de assistência social comina aos profissionais, 
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abraçar um projeto ético e político se faz indispensável, a meu ver, por três principais razões: 

melhorar as condições de trabalho dos próprios profissionais; auxiliar e acompanhar os 

indivíduos, grupos e famílias no processo de travessia da exclusão para a cidadania; implementar 

e humanizar o processo de construção do SUAS. 

Considerando que grande parte dos desafios deriva do avanço da perspectiva neoliberal, a 

qual produz impactos dilacerantes nas condições de vida da população, nas condições de trabalho 

dos profissionais e na qualidade das próprias políticas públicas e sociais, o processo de 

construção do SUAS exige profissionais capacitados teoricamente e engajados politicamente.  

Os próprios obstáculos que se apresentam aos psicólogos do CRAS, em suas diferentes 

manifestações forçam a busca pela garantia e consolidação de direitos. Caso este compromisso 

não seja assumido, a perspectiva é favorável à: profissionais lamentando suas condições de 

trabalho; revezes no Estado democrático de direitos e no processo de universalização da 

seguridade social; espaços de participação enfraquecidos e instâncias de controle social 

manipuladas; além de outras situações. 

Vale ressaltar que caso as dimensões – teórico-metodológica, técnico-operativa e ético-

política – não estejam conectadas entre si, isto é, caso alguma dessas dimensões estiver 

aprisionada em si mesma, o profissional correrá o risco de adentrar o campo do que também 

considero teoricismo, tecnicismo ou militantismo. 

As condições de trabalho dos psicólogos, sendo o assunto de maior ressonância em todos 

os grupos, nos indica que, possivelmente, este obstáculo seja um dos maiores desafios a ser 

superado. Conforme apontado anteriormente, há diversas situações graves a serem efetivamente 

debatidas e equalizadas: a insuficiência e incompletude dos profissionais citados pela NOB-

RH/SUAS; contratos precários, terceirizados e parciais; profissionais insatisfeitos com a 

remuneração; a falta de estrutura física e recursos materiais necessários para a realização do 

trabalho; além de outras situações de aviltamento das condições de trabalho. 

Percebemos que o psicólogo que trabalha no CRAS vive uma situação paradoxal e 

ambivalente ao mesmo tempo. Por um lado, espera-se que o legado da improvisação, da omissão 

e da precarização do atendimento seja superado. Entretanto, do outro lado, o profissional não 

encontra as condições de trabalho adequadas para desenvolver suas capacidades profissionais, 

pois as situações em que as condições de trabalho o limitam são inúmeras. 

Essa difícil conjuntura faz com que, sem dispor das condições de trabalho necessárias ao 

desenvolvimento de ações que estimulem a consciência crítica da população, o psicólogo 

permaneça ou recaia na lógica do trabalho individual, do ajustamento de comportamentos e da 
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realização de ações terapêuticas que objetivam, apenas, a solução parcial dos conflitos e/ou a 

minimização temporária dos sofrimentos advindos da questão social.  

A alta rotatividade de profissionais do CRAS, tal como detectamos que acontece, por 

vezes, em larga escala, inviabiliza qualquer tipo de planejamento e execução de projetos a médio 

ou longo prazo, pois o rodízio das equipes de referência interrompe a continuidade dos serviços 

prestados, promovendo uma situação em que ora os profissionais vivam momentos de angústia 

e/ou incertezas, outrora os usuários devem se contentar com referências parciais e temporárias.  

Visto os relatos dos psicólogos, não nos restam dúvidas de que este processo, perverso, 

faz com que o CRAS não cumpra seu papel de ser referência social para os sujeitos, grupos e 

famílias, uma vez que, dada esta realidade, vínculos construídos com muito empenho se desfaçam 

do dia para a noite. 

Ademais, devemos sopesar que a identificação de uma grande rotatividade de 

profissionais, ao mesmo tempo em que significa inseguranças, sofrimentos e interrupções junto 

ao público do CRAS, também representa o desperdício de dinheiro público investido em 

qualificações profissionais e projetos em andamento. 

Embora a questão dos recursos humanos se apresente a todas as políticas sociais, 

podemos considerar que muitos desafios derivam, de maneira específica, da própria história da 

política de assistência social e sua tradição de não-política. Se observarmos atentamente as 

respostas que o Estado brasileiro endereçou à questão social, percebe-se que algumas 

características – tais como a precarização, o descompromisso, o improviso e a fragmentação – 

nada mais são do que uma herança indesejada da trajetória de constituição do campo de ações e 

serviços socioassistenciais no Brasil. 

É fato que a política de assistência social, de modo geral, vem caminhando no sentido de 

tentar aprimorar as condições de seus trabalhadores. Por meio de suas publicações, debates, 

conferências, protocolos, instruções normativas e resoluções (do CNAS) percebe-se que há um 

esforço para incentivar a criação de concursos públicos, valorizar o trabalhador e regularizar as 

condições de trabalho. No entanto, a pesquisa apontou que muitos avanços obtidos no plano 

normativo não se fazem ou até mesmo retrocedem no exercício dos profissionais, seja por 

interpretações equivocadas, má disposição ou mesmo limitações (de várias espécies) de alguns 

gestores municipais. Não seria o momento oportuno do MDS intervir, de maneira decisiva, junto 

aos gestores estaduais e municipais?  

Esta realidade faz com que todos os profissionais e não só os psicólogos se preparem 

para uma verdadeira batalha, se desejarem: condições e relações de trabalho estáveis; condições 

físicas, materiais e humanas necessárias ao pleno exercício profissional de suas capacidades; o 
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direito de realizar suas escolhas, manifestar sua criatividade e garantir a liberdade para pesquisar, 

planejar, propor, executar e avaliar o processo de trabalho. 

O processo histórico de construção e constituição dos direitos – individuais, civis, 

políticos, sociais e humanos – nos revelou que o avanço de perspectivas nunca se fez de forma 

pacífica, pelo contrário, sempre ocorreu em meio a tensões e embates políticos por aqueles que 

não se intimidaram e assumiram a luta por melhores condições de trabalho e de vida.  

A história nos aponta que, apesar de não ser fácil, também não é impossível.  

Se o próprio arcabouço conceitual do SUAS deseja ou convida a população a ser 

protagonista desta realidade em construção, de que forma isto será possível se os próprios 

trabalhadores permanecem na condição de coadjuvantes? Até quando permaneceremos 

subordinados a esta lógica perversa? Até quando nós, psicólogos, assistentes sociais e demais 

profissionais dos CRAS, responsáveis por ofertar a proteção social, aceitaremos ficar à mercê 

desta desproteção profissional? 

Não estamos tratando a questão como pura e simplesmente responsabilidade individual 

do psicólogo que trabalha no CRAS, pois, adotando esta perspectiva, estaríamos desconsiderando 

toda uma dinâmica macrossocietária e análise da gestão do trabalho que permeia a questão. O que 

defendemos (ou desejamos), na verdade, é que a categoria profissional passe a valorizar a ótica do 

trabalho coletivo, e, assim como o Serviço Social efetivamente assumiu um projeto ético-político 

em determinado momento de sua história, a Psicologia, de maneira unitária, decisivamente se 

oriente por um projeto ético-político assentado no acúmulo de conhecimentos e das lutas 

históricas que diferentes profissões já travaram em nosso país. 

Vale ressalvar que esta dinâmica macrossocietária, sendo ajustada pelas transformações 

estruturais do capitalismo contemporâneo, corrói as condições de trabalho e de vida não só dos 

psicólogos ou demais profissionais do CRAS, mas também dos próprios sujeitos que acessam as 

políticas públicas e sociais, fazendo com que, cada vez mais, os trabalhadores brasileiros 

necessitem acessar políticas de atenção e proteção à condição humana. Se não lutarmos para 

reverter este quadro, no futuro, talvez, estaremos incluídos no rol de sujeitos que necessitam da 

política de assistência social. 

Nesta perspectiva, uma das questões que fundamentalmente deve ser problematizada 

pelos profissionais se refere às atribuições da assistência social perante toda esta conjuntura. 

Observamos que, dada as recentes transformações no conteúdo da política de assistência social, 

também vivemos um processo de redefinição do perfil dos usuários. Considerando as 

transformações estruturais e reconfigurações políticas, o Estado se viu tensionado a ampliar as 

políticas sociais e incorporar novos contingentes populacionais no rol de serviços e benefícios. 
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Este alagamento do foco de intervenção, somado a alguns obstáculos como equipes 

profissionais reduzidas, baixos salários, más condições de trabalho, defasagens teóricas e 

metodológicas, culturas políticas e históricas com traços patrimonialistas e as deficiências na 

gestão municipal, de certa maneira, desorienta o exercício profissional dos psicólogos, levando-os 

a desempenhar funções incompatíveis com a natureza do CRAS. 

Caso inexista a problematização acerca das atribuições da política de assistência social e 

do CRAS, alguns profissionais levianamente continuarão realizando tarefas que não lhes 

compete. Esta realidade, bastante observada neste estudo, se faz através de psicólogos realizando 

intervenções que seriam, sobretudo, da política de saúde e educação. 

A pesquisa apontou que, dada a complexidade e a multidimensionalidade das demandas 

apresentadas pelos indivíduos, grupos e famílias, não é possível mencionar um modelo 

padronizado de intervenção profissional. Observamos que, perante as inúmeras demandas que se 

apresentam ao CRAS, o psicólogo possui diversas possibilidades de atuação com os sujeitos. 

Esta diversidade que se apresenta aos profissionais do CRAS, naturalmente, exige 

intervenções variadas, criativas, flexíveis, dinâmicas e afirmativas o suficiente para induzir a 

participação das famílias (e não apenas das mulheres) no processo de intervenção, de maneira a 

promover mudanças na dimensão cultural, afetiva e subjetiva, inclusive.  

Os psicólogos devem considerar que na maior parte do tempo estarão lidando com 

sujeitos em situação de vulnerabilidade e risco social, o que os desafia a compreender a 

complexidade da dimensão e dos mecanismos socioeconômicos, culturais, estruturais e afetivos, 

exigindo-lhes uma excelente capacidade técnica, bom senso, empatia, inteligência, intuição, 

sensibilidade e outras características que não são facilmente encontradas no processo de 

formação profissional. 

Referindo-se as demandas que se apresentam ao CRAS, de fato, os benefícios eventuais 

permanecem sendo o “campeão” das solicitações. Observamos que a concessão de tais benefícios 

à população persiste através de diversas formas de atendimento, quase sempre, sem 

planejamento, de maneira provisória e com fins eleitoreiros, o que denota a tenacidade do 

assistencialismo no âmbito da política de assistência social e do CRAS, em alguns casos. 

Esta questão dos benefícios eventuais nos leva a refletir alguns pontos sobre a relação 

estabelecida entre os profissionais x os benefícios x os sujeitos que os solicitam. Um primeiro 

aspecto que nos chama a atenção refere-se à reflexão sobre o que e para que os usuários estão 

buscando o CRAS? Somente para a concessão de benefícios eventuais?  

Considerando a hipótese de que os benefícios podem representar apenas a porta de 

entrada para a assistência social, uma segunda questão merece nossa reflexão: ao acessar o CRAS 
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em busca de um benefício, o sujeito encontra serviços bem estruturados para acolhê-lo e incluí-lo 

na perspectiva de integração entre serviços e benefícios? Atualmente os CRAS contam com 

serviços, programas, projetos, grupos e demais atividades para atender os sujeitos e suas 

demandas relacionadas à política de assistência social? 

Esta segunda questão automaticamente nos remete a uma terceira: será que o sujeito que 

acessa o CRAS em busca de um benefício sabe que ele possui o direito de participar de ações e 

serviços que extrapolam a provisão de tais benefícios? Este questionamento se faz fundamental 

para que os psicólogos, juntamente com os demais profissionais, realizem a soma de esforços no 

sentido de introduzir e difundir uma cultura de direitos. Para tanto, percebe-se que a própria 

concepção do trabalho social precisa ser alargada a ponto de abandonar, progressivamente, o 

modelo de atendimento individualista e migrar para o modelo de participação coletiva. 

Em outros termos, isto significa que nós, psicólogos, não podemos aceitar que um sujeito 

seja apenas um consumidor dos benefícios requeridos e adquiridos sob a forma de tutela, 

paternalismo, clientelismo ou assistencialismo dos gestores municipais ou de quem quer que seja. 

Por outro lado, o sujeito também deve adquirir a consciência de que precisa e deve desabitar a 

necessidade do benefício eventual, temporário e circunscrito. Para tal, o próprio sujeito deve ser 

visto e se ver como alguém potencialmente capaz de participar, reivindicar, discordar, lutar e 

construir, exercitando sua capacidade subjetiva de analisar e intervir de modo ativo, e não mais 

passivo, em sua realidade social e comunitária. 

A importância deste processo de participação e conquista de autonomia, ainda que de 

maneira gradativa, significa tornar os sujeitos capazes de decidir, e, ao mesmo tempo, arcar com 

as consequências de sua decisão, incentivando-os, portanto, a assumirem responsabilidades.  

Esta participação dos sujeitos no contexto da política de assistência social, por sua vez, 

refere-se a quarta e última questão em debate. É preciso ponderar de que modo podemos incluí-

los nos serviços socioassistenciais de maneira a torná-los protagonistas no planejamento e 

execução das ações que dizem respeito a suas próprias vidas. Em outros termos, isto significa que 

os psicólogos estão sendo desafiados a inventar maneiras de preparar os sujeitos para assumirem 

o protagonismo de suas vidas – seja no contexto individual, familiar, grupal, territorial ou 

comunitário. 

Se considerarmos que a Psicologia, em diversos momentos de sua história, por meio da 

produção de concepções equivocadas, colaborou com a produção de tristeza, sofrimentos e 

constrangimentos por prestar seus serviços de modo alinhado ao discurso e lógica dominante, da 

discriminação e da exclusão social dos sujeitos em situação de vulnerabilidade social, eis o 

momento de promover uma reviravolta nos compromissos assumidos junto aos indivíduos, 
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grupos e famílias, resgatar parte da dívida histórica que a própria sociedade possui com estes 

sujeitos e, quiçá, se apresentar como uma das profissões capazes de “libertar” os indivíduos 

subalternos de situações contraditórias. Entretanto, repetiremos a provocação: conseguiremos 

este feito sem a participação dos sujeitos? 

Negros, crianças, adolescentes, mulheres, migrantes, homossexuais, meninos de rua, 

prostitutas, drogados, deficientes, loucos, pobres e miseráveis, de um modo geral, mais do que 

taxados, discriminados, avaliados, medidos, tipificados, diferenciados e classificados pelo saber ou 

pelas técnicas da Psicologia, tais sujeitos devem encontrar em nós um importante parceiro para 

compreender o processo de exclusão no qual estão submetidos e resgatar sua cidadania. 

Se até pouco tempo as práticas da Psicologia estiveram na contramão da perspectiva 

anterior, seja por “ingenuidade” ou até mesmo pela falta de uma perspectiva crítica, atualmente, 

os psicólogos, inseridos no CRAS, detêm a chance de reparar inúmeros processos sociais 

constrangedores, injustos e violentos, colocando-se a serviço da cultura de promoção dos direitos 

sociais e humanos, sobretudo! 

Esta operação se torna complexa, especialmente, por três ou mais motivos: pela própria 

história da Psicologia que em muitos momentos esteve atrelada aos interesses dos grupos 

dominantes; pela história da assistência social no Brasil que durante séculos permaneceu 

aprisionada em práticas de filantropia, caridade e tutela; porque a própria questão social é 

multifacetada e multidimensional, exigindo intervenções fundamentadas num conjunto de 

abordagens relativamente novas à profissão, tais como a territorialidade, articuladas à rede 

socioassistencial e intersetoriais. 

Todo este debate nos faz reconhecer que realmente é preciso romper com a lógica da 

tutela e estimular a participação dos sujeitos no contexto das políticas sociais. No entanto, 

também se faz importante reconhecer que esta tarefa não é fácil e esbarra em n obstáculos 

oriundos de uma sociedade autoritária, estruturada sobre os escombros da matriz de uma 

Colônia, um Império, uma República e uma Ditadura que estabelecia a relação do mando e da 

obediência, que praticamente não distinguia o público e o privado, que não permitia a reclamação 

de direitos e que mal regulava as ações de favor e intenções de benemerência. 

Porém, se considerarmos as sabedorias do educador Paulo Freire afirmando que ninguém 

nasce pronto ou sabendo participar, pois, aprendemos participando, chegaremos a então 

conclusão de que, assim como nós, os sujeitos que acessam a política de assistência social 

também não nasceram sabendo participar das decisões coletivas. E esta conclusão, por incrível 

que se pareça, nos remete a uma indagação acerca de nossas próprias atitudes: será possível 
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pensarmos em mudança se não abrirmos espaços onde os sujeitos sintam-se capazes de refletir, 

participar e conduzir seus próprios destinos? 

Se partirmos do pressuposto de que somente um sujeito – situado em seu tempo 

histórico, em seu território, perante determinada realidade social e econômica, imerso em 

determinantes culturais e políticos – é que poderá efetivamente requerer sua transformação, 

alcançaremos a compreensão de que sem o apoio desse sujeito, nós, psicólogos, não chegaremos 

a lugar algum. Sem a participação do sujeito, no máximo, encontraremos uma intenção 

messiânica de que iremos salvar o mundo ou então adotaremos um discurso ou postura fatalista 

de que nada é possível. 

Essa perspectiva nos leva a afirmar que um dos caminhos mais viáveis para a execução 

dos serviços socioassistenciais, talvez, seja a proposição de um planejamento junto aos 

indivíduos, grupos e famílias que acessam ou são encaminhados ao CRAS. Este planejamento, 

por sua vez, se faz possível mediante a construção de um diálogo entre nosso conhecimento 

científico e o saber que emana das experiências vivenciadas por esta população que sente na 

carne os efeitos da discriminação, da opressão, da violência, da fome e outras manifestações da 

questão social. 

Mesmo os indivíduos adentrando o CRAS somente para a solicitação de um benefício 

eventual ou de transferência de renda, sendo eles um sujeito dotado do desejo de mudança, nós, 

psicólogos e demais profissionais, não seriamos capazes de evocar o desejo de mudança desses 

sujeitos e transformá-lo num conhecimento crítico sobre si mesmo e sobre sua inserção na 

sociedade? 

Um primeiro passo rumo a esta perspectiva consiste na atitude dos profissionais em 

buscar formas de superação e efetivamente romper com o discurso de que os sujeitos são 

desqualificados ou categorizados como pessoas que apresentam falta de vontade, preguiça, 

dependência, passividade, baixa autoestima e demais características que só fazem dificultar o 

processo de enfrentamento da pobreza. 

Referindo-se aos indivíduos, grupos e famílias, uma das perguntas mais pertinentes a se 

realizar, neste momento, talvez, seja: de que maneira podemos romper com esta perspectiva 

reprodutora da subordinação, de estereótipos e preconceitos para transformar a política de 

assistência social e os serviços do CRAS em estratégias de promoção social? 

Mesmo com os inúmeros apontamentos, devemos prosseguir pelo mesmo caminho já 

percorrido por Sílvia Lane e procurar responder algumas perguntas que ela sempre fez: qual a 

realidade que eu quero contribuir para mudar? De que maneira nosso conhecimento pode ser útil 

para a vida dos sujeitos e desenvolvimento das comunidades na qual eu atuo? 
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Apesar do conceito de territorialidade não ser incomum à trajetória histórica da 

assistência social, e do mesmo ser apontado como grande potencial de inovação no contexto da 

PNAS, esta pesquisa não conseguiu realizar ponderações significativas acerca deste conceito, 

visto que os psicólogos praticamente não abordaram esta questão. Este fato nos leva, 

simplesmente, a realizar duas suposições: diante dos inúmeros desafios apresentados, alguns 

psicólogos ainda não conseguiram alinhar seu exercício profissional com esta perspectiva; ou 

então, o grupo de participantes não aprofundou este debate em detrimento da valorização de 

outros. 

Isto significa que embora a noção de território estivesse presente em poucos discursos 

dos psicólogos, não é possível avaliar até que ponto este conceito está apropriado pela dimensão 

teórico-metodológico e incorporado na dimensão técnico-operativa para a intervenção nos 

serviços, programas e projetos do CRAS.  

O que podemos afiançar é que, perante a complexidade da realidade social encontrada 

nos territórios e mencionada pelos psicólogos, a metodologia de intervenção, seja de qualquer 

profissional, exige um conjunto de ações individuais, grupais e territoriais, de maneira a somar o 

trabalho dos movimentos locais, da rede socioassistencial e intersetorial. Esta necessidade 

envolve o enfrentamento de vários desafios no sentido de integrar diferentes perspectivas e fazer 

convergir uma unidade de ações efetivamente preocupadas em alterar a realidade dos sujeitos que 

acessam os serviços públicos. 

Referindo-se a rede socioassistencial e intersetorial, a pesquisa detectou um verdadeiro 

leque de situações problemáticas, desafiadoras e irregulares, tais como: o sentimento de solidão 

perante a ausência e insuficiência de recursos humanos disponíveis para atuar como parceiros; a 

falta de coordenação e integração dos equipamentos públicos, o que aponta para a não existência 

de uma cultura para o trabalho em rede; distorções na concepção da política de assistência social, 

levando os agentes da rede a encaminharem demandas que não seriam propriamente do CRAS; 

além de outras situações. 

A articulação das ações entre o CRAS, o CREAS e as demais políticas, basicamente, 

transporta numerosos problemas que inviabilizam as ações de referência, contra-referência e 

intersetorialidade. Os relatos dos participantes sugerem que, em grande parte dos municípios, esta 

articulação ocorre mediante práticas pontuais, de maneira dispersa e fragmentada.  

Se partirmos da compreensão de rede enquanto ação conjunta de organizações do Estado 

e da sociedade, com responsabilidades compartilhadas, negociadas, movida por alianças de 

atores/forças e pensada como um mecanismo de gestão democrática, chegaremos à conclusão de 

que em muitos municípios a rede não passa de um termo estabelecido no plano conceitual, pois o 
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plano concreto não materializa as características deste conceito (visto a inexistente articulação 

entre sujeitos e instituições). 

Trata-se de uma realidade complexa e desafiadora, longe de ser resolvida, apenas, 

mediante o esforço dos psicólogos ou demais profissionais da política de assistência social. 

Considerando que a própria lógica da gestão das políticas sociais recorta o social em diversas 

partes, percebe-se que cada política possui sua rede de instituições e/ou serviços sociais que se 

inscrevem num conjunto maior de serviços e atendimentos prestados pelo Estado brasileiro. 

Nesta direção, o desafio deste recorte das políticas sociais é justamente conseguir costurar essas 

diversas partes. 

Convém ressaltar que a própria dinâmica de constituição da rede se inscreve num 

contexto de decisões políticas que exige estratégias processuais, alianças, deliberações e pactos 

estabelecidos entre os técnicos, saberes, projetos, instituições, e, especialmente, entre os gestores 

das diferentes políticas setoriais. Sendo assim, a construção de uma rede solicita que os 

profissionais desencadeiem um processo de interações com as diversas organizações, 

equipamentos públicos e privados.  

Apesar do apontamento anterior, a pesquisa apontou que os mecanismos de referência e 

contra-referência entre os serviços da rede ocorrem de maneira fortuita e sem o estabelecimento 

de fluxos ou padrões de atendimento, o que nos leva a afirmação de que, em diversos municípios, 

as interações entre os equipamentos e profissionais da rede ocorrem de maneira desorganizada, 

improvisada e fragmentada. 

A consideração das especificidades de cada município, no tocante aos limites e 

possibilidades que a rede – seja socioassistencial ou intersetorial – apresenta, necessariamente, é 

um aspecto que deve ser avaliado pelos profissionais e gestores. No entanto, independente do 

porte do município ou quantidade de equipamentos públicos, não adianta apenas queixar-se das 

condições estabelecidas se os gestores municipais e os profissionais não realizam planejamento 

para a execução de ações integradas. 

Os próprios relatos dos psicólogos nos conduzem à constatação de que, sendo o sujeito 

que adentra o CRAS o mesmo que acessa o ESF, o CAPS ou os demais equipamentos públicos, a 

efetividade das ações – de qualquer serviço público – está fortemente condicionada às ações das 

demais políticas setoriais, o que remete para a importância da criação de estratégias, fluxos e 

rotinas institucionais e intersetoriais.  

Em outros termos, podemos afirmar que um dos maiores desafios relacionados à rede 

socioassistencial e intersetorial prestadora de serviços, consiste em integrar ou agregar as 

demandas da população em torno de um objetivo comum, tendo como ponto de partida, 
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obviamente, o respeito à diversidade e às particularidades de cada instituição envolvida no 

processo. No entanto, o que se observa, infelizmente, é que as ações realizadas entre a rede 

socioassistencial e/ou intersetorial ocorrem a curtos passos, dispersas e sem o menor 

planejamento.  

Enquanto esta perspectiva de trabalho não for assumida por todos os profissionais e 

equipamentos públicos da rede, de um lado, persistirá a sobreposição e o acúmulo de funções, e, 

do outro, a ausência de determinados serviços. Esta realidade acaba se agravando aos 

profissionais do CRAS, e, especialmente ao psicólogo, em razão de que a política de assistência 

social é nova, pouco debatida entre os gestores e até mesmo pouco dominada pelos profissionais. 

A consequência mais imediata desta situação, além da falta de conexão entre as instituições, são 

as deficiências e improvisações no atendimento prestado aos sujeitos que do ponto de vista 

normativo seriam demandas da política x, mas, na prática, são atendidas pela política y. 

Cabe perguntarmos: por que é tão difícil estruturar o trabalho a partir deste novo modelo 

de intervenção? Por que a intersetorialidade é um conceito tão difícil no momento de construção 

das políticas sociais e públicas? Ao identificar respostas para tais perguntas, quiçá, identifica-se o 

caminho para superar a fragmentação dos conhecimentos e das estruturas sociais, levando os 

profissionais a encontrar soluções, ainda que basilares, para este novo modelo de intervenção no 

social. 

Romper antigos paradigmas e assumir novas perspectivas representa, assim, um desafio 

central e inerente ao exercício profissional do psicólogo do CRAS, dos demais profissionais e 

gestores que compõe o rol de profissionais do SUAS. Isto significa que desenvolver uma nova 

identidade, promover ações afirmativas e participativas, implantar serviços de qualidade e 

implementar a gestão em rede, constituem-se no que denominamos de “nova perspectiva” ou 

“novo paradigma” em assistência social. 

No entanto, na direção oposta desta perspectiva, a pesquisa revelou que a lógica 

assistencialista ainda está presente em vários municípios. A princípio, parece-nos que a 

transformação de sujeitos-requerentes em sujeitos-de-direitos, autônomos e transformadores, 

nem sempre é desejada por muitos gestores, visto que, apesar de todos os avanços conceituais e 

normativos da política de assistência social, uma significativa parcela de gestores, teimosamente, 

insiste em manter relações paternalistas, clientelistas e, sobretudo, assistencialistas com os sujeitos 

que acessam o CRAS. 

Outrossim, a pesquisa também assinalou que grande parte dos gestores ainda não 

assumiram compromissos efetivos com a qualidade da oferta de serviços, não oferecem espaços e 

condições de trabalho adequado aos profissionais, não organizaram a gestão, não realizam 
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diagnósticos do território, não fomentam iniciativas de capacitação profissional, não estimulam a 

troca de conhecimentos, não estabelecem um bom diálogo com as demais políticas sociais e 

prosseguem com a gestão da política de assistência social segundo o modelo do “velho 

paradigma”.  

Dada esta realidade, equacionar a malha de gestores municipais, segundo as características 

desta “nova perspectiva”, parece-nos um desafio impossível se não houver a participação da 

sociedade civil, organizações, movimentos sociais, e, sobretudo, do próprio Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), pois estamos nos referindo a um processo 

de enfrentamento do corporativismo de sujeitos que priorizam interesses particulares e 

imediatistas em detrimento do interesse público e do bem comum. 

Trata-se de uma infeliz realidade, pois, enquanto muitos gestores se dedicam a ações 

pequenas, grandes desafios relacionados à gestão municipal se apresentam e permanecem à 

espera de alguma iniciativa. A pesquisa também nos revelou, de maneira bastante clara, diversos 

desafios que ainda jazem a mercê de uma atitude de coragem por parte dos gestores municipais, 

como, por exemplo: estruturar a organização e oferta de serviços; efetivar a integração entre 

serviços e benefícios; internalizar e difundir as novas concepções da política de assistência social, 

promovendo a superação do assistencialismo ainda presente; transformar o CRAS em referência 

verdadeira às famílias; fomentar iniciativas e práticas interdisciplinares; incentivar ações que 

busquem superar o imediatismo presente nas solicitações dos sujeitos; agenciar a articulação do 

CRAS com a rede socioassistencial e intersetorial, de modo a aprimorar o diálogo e a interlocução 

entre a rede de serviços; além de outros. 

Todos os desafios, observados neste estudo, nos leva à pensarmos: de que maneira os 

psicólogos podem auxiliar a gestão local e os gestores municipais a operarem mudanças 

ancoradas na construção de uma identidade em sintonia com as bases conceituais da PNAS?  

A heterogeneidade do processo de implantação e implementação do SUAS e dos CRAS, 

por ser de grande notoriedade, é algo que merece comentários. De um lado, alguns profissionais 

indicaram estar caminhando no sentido de construir abordagens e estratégias em consonância 

com as bases conceituais e diretrizes do CRAS. Por outro lado, a maior parte dos relatos indica 

que os equipamentos estão desprovidos de qualquer forma de planejamento, os profissionais 

encontram-se mergulhados em rotinas burocráticas, dispersas, emergenciais e pontuais.  

Verificamos a concomitante existência entre o velho e o novo paradigma da assistência 

social, o que nos leva a afirmar que o atual momento realmente é de transição. É possível 

perceber, em diversos momentos, a herança do assistencialismo, municípios em que a política de 

assistência social ainda é subordinada a estrutura organizacional de outras políticas, situações em 
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que a proteção social se faz de maneira arcaica, sem planejamento, com recursos mínimos e 

outras características típicas do “velho paradigma”. 

O “novo paradigma”, caracterizado por novas concepções, diretrizes, normatizações e 

perspectivas, ainda precisa ser (muito) debatido e internalizado por todos os sujeitos que, de 

alguma maneira, encontram-se envolvidos no processo de construção do SUAS. No entanto, para 

que este novo modelo ganhe significação, este processo de incorporação precisa estar entrelaçado 

com as mudanças estruturais, políticas, econômicas e legais que envolvem este processo de 

implantação e implementação. Somente assim chegaremos ao processo de humanização do 

SUAS. 

Vivemos um momento de transformações, rupturas e novidades – tanto na assistência 

social como na Psicologia. Neste ínterim, percebe-se que a construção do SUAS determina uma 

organização de grande complexidade técnica e política ao mesmo tempo, onde nenhum 

profissional encontrará nada pronto. Pelo contrário, vivemos um processo em que ainda há 

muitas lutas a serem desencadeadas, assumidas e travadas. 

A própria história da assistência social aponta que o SUAS resulta de uma sinergia de 

esforços entre diferentes profissionais, agentes governamentais, instituições, pesquisadores, 

profissionais e pessoas que em determinados contextos se envolveram e ainda hoje se envolvem 

nesta luta em prol da conquista e ampliação dos direitos sociais. 

Não há dúvidas de que o SUAS representa e apresenta boas construções. No entanto, 

assumir somente esta perspectiva significa não se posicionar perante os inúmeros dilemas que 

permeiam o exercício profissional de milhares de psicólogos que atuam neste sistema.  

O psicólogo, enquanto agente político, de mudança, ao desejar transformar não só a sua 

realidade, mas principalmente a dos sujeitos que acessam o CRAS, não deve, em hipótese alguma, 

aceitar qualquer tipo de determinismo absoluto, pois assim estará se curvando à impossibilidade 

de construir novas perspectivas, o que significa assumir sua incapacidade de transformar sua 

realidade e a vida dos usuários do CRAS. Nesta perspectiva, talvez, a grande luta interna do 

psicólogo seja contra a acomodação e/ou imobilismo oriundos da descrença e desânimo, isto é, 

frutos de uma ideologia fatalista e conformista. 

Esta ideologia, apesar de incompatível com os preceitos do SUAS, certamente nos 

acompanhará e far-se-á presente em diversos momentos do nosso exercício profissional, afinal, 

estamos nos referindo à uma política que até poucos anos percorreu caminhos mais tortuosos do 

que lineares. De fato, quase sempre, a proteção social ofertada à população subalterna consistia 

mais em intenções, promessas e medidas casuísticas, ao invés de ações planejadas, organizadas, 

sistematizadas, contínuas e comprometidas com a realidade do país.  
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Reconhecida esta historicidade, a política de assistência social, o Sistema Único de 

Assistência Social, o Centro de Referência de Assistência Social e o Plano Brasil Sem Miséria não 

podem ser mais uma carta de intenções na história de nosso país. Caso isto venha a ocorrer, 

infelizmente, e novamente, a Psicologia será igualmente apostilada e responsabilizada como uma 

ciência que, por diversas vezes, em diversos momentos da história do país, colocou-se à 

disposição do Estado brasileiro proclamando sua capacidade de prestar importantes serviços para 

alavancar o desenvolvimento nacional, mas na prática nada fez. 

Devemos ter consciência de que, uma vez inseridos na política de assistência social somos 

coautores e, portanto, coresponsáveis pelas definições, construções, sucessos e fracassos, 

inclusive. No entanto, o atual estágio de desenvolvimento da Psicologia não permite recorrermos 

ao álibi de que somos uma profissão jovem, inexperiente ou até mesmo inocente.  

Esta perspectiva nos leva à reflexão de que devemos tomar alguns cuidados, ora, pois, 

vivemos uma realidade em que diversos contornos semelhantes aos da história de nossa profissão 

se manifestam: o Estado requisita os serviços de nossa categoria e nos atribui gigantescas 

expectativas. Isto significa que, visto nosso passado, vivemos um momento de fazer nossa 

história, no entanto, não se trata de iniciar uma nova história. Trata-se de nos inserirmos em uma 

política social que apresenta diversos desafios históricos, trata-se de não cometermos erros 

históricos e trata-se, sobretudo, de como iremos contribuir para a ressignificação dessas histórias. 

Em outros termos, podemos afirmar que nós, enquanto psicólogos e agentes públicos, ao 

mesmo tempo, temos compromissos com o desenvolvimento da política de assistência social e 

com o desenvolvimento de nossa profissão. Para com a assistência social, devemos lutar para que 

todos os avanços normativos e jurídicos não sejam apenas textos ou utopias, mas se concretizem 

na forma de direitos efetivados das políticas públicas e sociais, e, sobretudo, na construção de 

uma sociedade justa, fraterna e igualitária. Para com a Psicologia, temos o dever de nos 

mantermos enquanto profissão capaz de fomentar estratégias participativas, ações afirmativas e 

práticas de sensibilização dos/as agentes administrativos/as e gestores públicos, sempre 

objetivando proporcionar melhores condições para o exercício efetivo da cidadania. 

Para tal, devemos reconhecer que as perspectivas são, no mínimo, contraditórias: 

inserimos-nos em uma política social com grandes privilégios e possibilidades, porém, ao mesmo 

tempo, com grandes desafios a serem enfrentados. No entanto, enquanto a categoria profissional, 

de maneira geral, não se identificar e afirmar enquanto protagonista no processo de construção 

da política de assistência social, dificilmente as questões ora contempladas por este estudo serão 

equalizadas, ou seja, dificilmente veremos um trabalho social: seguro de sua identidade 

profissional; desenvolvido através de práticas interdisciplinares colaborativas; assentado em 
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abordagens e procedimentos metodológicos apropriados para o cumprimento dos objetivos da 

política; seguro do significado dos conceitos fundamentais; fundamentado por abordagens 

sociológica, antropológica, psicológica, econômica, política e outras; abalizado pela consciência 

crítica; capaz de assumir um compromisso ético e político; desenvolvido em participação com os 

sujeitos, grupos e famílias; aportado no conhecimento do território; realizado em objetivo 

comum a rede socioassistencial e intersetorial; planejado em parceria com a gestão municipal. 

Até lá, enquanto diversos desafios permanecem praticamente “à espera de um milagre”, 

inúmeras questões sociais e históricas transcursam em nossa sociedade. Precisamos avançar para 

aprofundar o debate sobre os ciclos de vida, questões de gênero, étnicas, raciais, de orientação 

sexual, assim como outras discussões específicas que permeiam a política de assistência social e 

também se relacionam com a discussão sobre o enfrentamento e superação da pobreza. O 

próprio conceito da pobreza, por vezes tratado de modo binário, muitas vezes não é debatido a 

partir de sua complexidade, interseccionalidade e relação com as categorias supracitadas.  

Eis que vivenciamos um momento de vencer desafios, romper barreiras, superar 

obstáculos, solucionar dilemas, adentrar novas veredas, debater, e, sobretudo, reconhecer novas 

perspectivas, como, por exemplo: “De que miséria estamos falando?”. 
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Creio, pelo contrário, que a sensibilidade em face da dor imposta às classes populares brasileiras pelo descaso 

malvado com que são tratados, nos empurra, nos estimula à luta política pela mudança radical do mundo. Nada 

disso é fácil de ser feito e eu não gostaria de dar a impressão aos leitores e leitoras de que basta querer para mudar o 

mundo. Querer é fundamental mas não é suficiente. É preciso também saber querer, aprender a saber querer, o que 

implica aprender a saber lutar politicamente com táticas adequadas e coerentes com os nossos sonhos estratégicos. O 

que não me parece possível é nada ou muito pouco fazer diante dos descompassos terríveis que nos marcam. E em 

matéria de contribuir para fazer o mundo, o nosso mundo, menos ruim, não temos por que distinguir entre ações 

modestas ou retumbantes. Tudo o que se puder fazer com competência, lealdade, clareza, persistência, somando forças 

para enfraquecer as forças do desamor, do egoísmo, da malvadez, é importante. 

 

Paulo Freire em “Professora sim, tia não”. 
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ANEXO 1 

 

CARTA AOS PSICÓLOGOS 

 

 

 Estimáveis colegas de labuta. Imagino que, ao término deste ensaio, muitos estão 

abismados, extasiados ou simplesmente identificados com algumas questões apontadas e 

debatidas no decorrer das laudas. De fato, a situação não está nada confortável. O atual contexto, 

longe de perfazer uma ampla promessa à profissão, e a nós profissionais, mais parece um fogo 

cruzado de incertezas, aviltamentos, dilemas, contradições, submissões e até mesmo omissões.  

 De um lado, servimos um Estado e uma política que, de certa maneira, nos considera útil 

a ponto de abrir grandes portas à nossa profissão. A inserção da Psicologia no SUAS 

inegavelmente se apresenta como uma grande oportunidade posta a milhares de psicólogos. 

Oportunidade esta, entretanto, que vem com uma sobrecarga de expectativas, atribuições, 

desafios e frustrações. 

 A atual política social do Governo Federal, sob a máxima do Plano Brasil Sem Miséria, ao 

balizar o CRAS como a porta de entrada para a cidadania de milhões de brasileiros, 

automaticamente nos assenta como responsáveis por esta empreitada que, para muitos, está bem 

mais distante dos dados comemorados por algumas instituições governamentais (inclusive o 

MDS). Trata-se, em outros termos, de uma expectativa majestosa, cercada por interesses 

políticos, conflitantes e até mesmo questionáveis, digo eu. 

 Devemos convir que “o buraco é mais embaixo” do que dizem por aí, ou não é? Para 

além das estatísticas sobre a superação da pobreza, aumento da classe média, da transferência de 

renda, dos investimentos e demais números festejados nos noticiários, penamos um contexto que 

precisa ser mais bem observado, afinal: Como podemos comemorar tais resultados se nossa 

própria realidade está sendo repudiada?  

Você, melhor do que ninguém, sabe que os desafios são muitos: precariedade de recursos, 

equipes de trabalho insuficientes, abjeção das condições de trabalho, entraves institucionais, falta 

de reconhecimento, humilhação salarial e outras circunstâncias que parecem conservar-se à mercê 

do descaso governamental. 

 Frente a esta realidade, ingrata, infecunda e infrutuosa, impossível não frustrarmos com as 

condições, instrumentos e atitudes com as quais nos deparamos. Estamos servindo: a que 

(preço)? Para que (finalidade)? Com que (condições)? Quem? Esta última pergunta, de maneira 

cabal, nos lança para o outro lado da questão: os sujeitos com os quais lidamos em nosso 

cotidiano profissional.  
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Deste lado, estamos a serviço de uma população que, na exaustiva luta para garantir sua 

sobrevivência, nos pressiona com solicitações, nos acende indignações e nos desperta emoções 

próprias da faceta humana, fatídica, por vezes ignorada ou inexplorada pelos psicólogos e pelas 

instituições formadoras, porém, presente neste novo universo profissional.  

E agora? O que fazer com tais situações em tais condições? Eu lhe pergunto... 

A resposta para esta interrogativa, fundamentalmente, será encontrada de maneira 

característica, única e específica. Este próprio ensaio, no máximo, poderá indicar-lhe alguns 

caminhos a serem explorados e outros a serem evitados. Deste ou daquele modo, o grande 

dilema se faz no sentido de darmos uma nova expressão a uma velha face. Trata-se, outrossim, de 

darmos novos signos a situações predicadas de casualidades e possibilidades. 

Inicialmente, talvez, o primeiro passo é no sentido de reinventar nosso exercício, refazer 

nossas práticas e dar outros brilhos ao nosso cotidiano profissional. Tarefa esta, a meu ver, que 

pode ser carregada, ou melhor, arrastada pela correnteza dos descaminhos da gestão municipal. 

Apesar de não parecer, temos uma escolha: morremos afogados ou aprendemos a nadar ou a 

remar, por vezes, contra a corrente! 

Nesta realidade, a perspectiva de que “antes só, do que mal acompanhado” já não é mais 

cabível. Por isso, nós, juntamente com os assistentes sociais, sobretudo, precisamos fortalecer, 

cada vez mais, juntos aos sujeitos que solicitam nossos serviços, a compreensão de que eles têm 

direitos a serem reclamados. Foi-se o tempo em que os psicólogos eram requisitados para 

selecionar “o homem certo para o lugar certo” e os assistentes sociais designados para 

empreender a austera seleção da pobreza, isto é, “o mais pobre dos pobres”. No atual momento, 

estamos inseridos na mesma política, no mesmo espaço, no mesmo tempo, na mesma 

conjuntura, enfim, estamos juntos – psicólogos, assistentes sociais, gestores e os sujeitos que 

solicitam nossos serviços. 

Deste modo, se estamos no mesmo barco, devemos observar porque está tão difícil 

chegar a solo firme, estável, seguro. Se for necessário (e eu acredito que já é), devemos, então, 

reposicionar a bússola, aferir a direção dos ventos e tomar um novo rumo. Deixemos para trás os 

caminhos já percorridos, já visitados, os caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. 

Que tal ir à novos lugares? Quantos psicólogos, por exemplo, já adentraram o consultório de um 

advogado na busca de orientações acerca de seus contratos? Quantos psicólogos já provocaram o 

Ministério Público para garantir direitos individuais, sociais, trabalhistas e humanos? Existem 

inúmeras outras hipóteses, locais e parceiros nesta luta que mais parece não ter fim.  

Devemos ser ousados, criativos e, sobretudo, políticos.  
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Nós, enquanto agentes catalisadores e impulsionadores de mudanças no âmbito das 

relações sociais, na esfera institucional e no íntimo da política de assistência social, não temos 

muitas opções: dominamos a arte da política, ou, por ela, seremos dominados. Enquanto não 

colocarmos nosso exercício profissional na rota da política, da ética, da justiça social, da 

democracia, da cidadania, da equidade e outra prudências, continuaremos plantando um discurso 

fatalista, cultivando utopias e amargando falsas ilusões.  

Provocar mudanças não é fácil. Não estou querendo afirmar, de modo algum, que o 

processo de transformação é elástico, pacífico ou progressivo. Pelo contrário, desfazer 

determinadas amarras, simplificações, formas únicas e à prioris envolve a perda de identidade, de 

territórios e contornos, isto é, uma expedição complexa se considerarmos que suportar o 

estranhamento nem sempre é suportável. 

Como bem disse Magda Dimenstein: “Toda expansão implica em resistência, guerra, 

relação de forças. Atravessadas por diversas forças, peles ressecam, se rompem, despregam e 

desfiguram um contorno conhecido. Novas combinações se insinuam, novas formas provisórias 

são inventadas. ‘Eu é um outro’. Por outro lado, se nesse jogo nos enrijecemos e lutamos pela 

conservação, se não permitimos que essas forças nos atravessem e nos transformem, pagamos 

um alto preço”. 

Assim, romper com o poder institucional, com a apatia, frustração, resignação, condições 

insalubres e demais insultos não é um simples fazer. Sabemos disso. No entanto, histórias e 

estórias nos revelam que nada é acabado, definitivo ou imutável. Trata-se de construções 

pontuais, em movimento, compartilhadas e interseccionadas. Assim, não há mágicas, há lutas! 

Não há como esperarmos uma solução de cima para baixo, da noite para o dia, da água para o 

vinho. O caminho é justamente o inverso.  

Por isto, se renunciarmos da capacidade da dúvida, da crítica, do questionamento, das 

lutas, sem dúvidas, estaremos enveredando pelo sombrio território da submissão, do 

conformismo, da reprodução da desigualdade e manutenção do continuísmo. A omissão ou 

simples desânimo frente a tudo o que vimos, ou melhor, tudo o que vivenciamos, certamente fará 

com que a história seja recapitulada sempre com as mesmas palavras (que já não confortam), com 

as mesmas práticas (que já não nutrem) e com as mesmas frustrações (que há tempos nos 

afrontam), enfim, com tudo o que, no plano discursivo, repudiamos. 

O nosso exercício profissional na política de assistência social, categoricamente, é 

envolvido por um embate entre dois polos: “o velho” e “o novo”. Cabe-nos, enquanto sujeitos 

dotados de consciência, razão, comunicação e afeto, optarmos por um autêntico posicionamento 
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ou distanciamento de tais opções e sempre nos perguntarmos: desejamos arriscar no impossível 

ou permanecer no (des)conforto do possível?  

O que você você deseja? 
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ANEXO 2  

 

CARTA AOS GESTORES MUNICIPAIS 

 
 
 Prezados gestores municipais. Com a devida licença, gostaria de lhe convidar ao exercício 

de algumas reflexões. Sabemos que o ato de administrar, por si só, é bastante complexo. 

Governar, atualmente, tornou-se praticamente uma arte, por vezes ingrata, mas quase sempre 

dirigida a uma plateia que não está interessada em assistir uma comédia, tampouco um drama, 

suspense ou aventura. Diria eu, convictamente, que o povo deseja presenciar um verdadeiro 

espetáculo de ação opondo-se à triste morosidade das transformações sociais no país. 

 Nesta atividade humana, como diria Sun Tzu, nesta “Arte da Guerra”, não há dúvida de 

que vocês também são guerreiros.  

Por um lado, temos observado que a realidade econômica dos municípios não anda nada 

fácil! São tempos de baixa arrecadação, altos índices da folha de pagamento, concentração de 

recursos na esfera federal, enxugamento das contas em âmbito municipal, cortes no orçamento e 

outras preocupações de caráter financeiro. Obviamente, medidas devem ser tomadas, afinal, 

ninguém deseja responder por crime de irresponsabilidade fiscal.  

No entanto, por outro lado, existe uma realidade social que também não pode ser 

ignorada. São tempos de garantia, de direitos, de compromissos, de profissionalização, de 

superação da pobreza, enfim, também é tempo de responsabilidade social. Considerando a 

realidade da maior parte dos municípios brasileiros, é bem provável que no “seu município” 

exista violência, fome, desemprego, carência nos serviços de saúde, educação e assistência social, 

déficit habitacional e outras situações que corroboram o quadro de vulnerabilidades sociais (e 

éticas, inclusive).  

Neste campo, proeminente, não cercar-se de bons “soldados”, colaboradores, sujeitos 

dispostos e (principalmente) capazes de enfrentar a situação, pode ser um erro fatal. Nesta 

direção, por que os psicólogos, sendo profissionais que gostariam de se posicionar contra a 

violência, a opressão e a desigualdade, enfim, posicionar-se à favor da vida, não são admirados, 

valorizados ou reconhecidos no âmbito da política municipal de assistência social? Para além do 

fundo de participação dos municípios (FPM) ou do índice de responsabilidade fiscal (IRF), o/a 

senhor/a possui uma justificativa convincente para abrir mão de um grupo verdadeiramente 

disposto a ajudá-lo a vencer esta batalha que envolve a superação da pobreza? Ou você não 

deseja vencê-la?  
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 O Brasil, que possui uma história desumana, marcada por crueldades, sangue, abusos e 

diversas barbáries cometidas por domínios avassaladores (do próprio Estado, muitas vezes), 

possui a obrigação de reverter sua constrangedora biografia. Nesta perspectiva, você, enquanto 

gestor, também possui a sua parcela de responsabilidade (econômica sim, mas social também). 

Visto a história, os avanços e conquistas do SUAS, chegou a hora de assumir esta luta social, 

histórica e, sobretudo, política! Por quê não apresentar-se, também, à este desafio? 

 Ao contrário do que muitos ajuízam, proferem e até acastelam, em tom conservador, 

creio eu que dificilmente o Sistema Único de Assistência Social extinguirá. O receio de investir 

nesta política, de abrir concursos, de abrir-se ao novo e ver-se abandonado, num futuro próximo, 

já não é algo tão plausível a sobrevir. O SUAS, hoje, representa uma inegável realidade, em 

movimento crescente e ascendente. 

 Por isso, porque não arriscar? Por que não investir? Por que não colaborar? Por que não 

se juntar aos demais? Por que não aglutinar os demais interessados? Após ler este estudo, você 

está convicto de que está empreendendo o mais perfeito esforço para reparar as injustiças sociais 

e históricas que se trombam (e assombram) uma grande parcela de sujeitos do seu município?  

 Fazer o bem, muitas vezes, não se restringe simplesmente à entrega de uma cesta básica, 

uma caixa de leite, um vale transporte ou um material de construção. Não estou querendo dizer 

que isto não seja importante. Pelo contrário! São benefícios que, muitas vezes, representam o 

único recurso que uma família possui para garantir, de maneira extenuante, o perfazer do dia, da 

semana ou do mês. Estou querendo afirmar que, enquanto gestor, o/a senhor/a possui 

obrigações e compromissos que vão além desta simples distribuição, por vezes, acrítica, pontual, 

clientelista e assistencialista.  

 Impedir que nossa referência de cidadania ponha-se pelos parâmetros da ordem civil, de 

um direito isolado, descolado da realidade, inserido em um limite mínimo e precário para a 

satisfação das necessidades básicas dos indivíduos, neste momento, está na caneta sobreposta em 

sua mesa. Por que não se atrever? Você deseja que sua gestão seja orientada por qual limite?  

 Desculpe-me gestor, mas é preciso provocar um pouco mais: qual a prioridade a ser 

adotada por sua gestão? O compromisso com a qualidade e o aprimoramento dos serviços sociais 

e públicos prestados à uma população que requer tantos cuidados ou a manutenção de 

determinadas realidades e hegemonias irretorquíveis? 

 Desta maneira, porque não investir em uma política sintonizada com a história de lutas e 

com as prioridades sociais da população brasileira? Por que estranhar-se com uma política que 

simplesmente objetiva garantir direitos fundamentais à existência humana? Por que não admirar 

profissionais que sinceramente desejam transformar a vida dos sujeitos do “seu município” mais 
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ávida, digna e harmoniosa? Por que submetê-los as mais variadas formas de aviltamento, 

exploração e precariedade?  

 Pensar politicamente, no atual contexto, exige interiorizar os princípios, as diretrizes e os 

valores da política de assistência social. Não há porque enrijecer-se em posturas conservadoras. É 

tempo de novos projetos, novos investimentos, novas percepções, assimilações e perspectivas! 

Por que não desejar uma população mais consciente, crítica e ativa? Afinal: a reivindicação do 

momento não é em prol do municipalismo? Você, gestor municipal, não grita em seus discursos 

que a falta de recursos do município ocasiona escassos serviços de saúde, educação precária, 

déficit habitacional e outras perdas? Enfim, você não afirma que a concentração de recursos na 

esfera federal implica inúmeros prejuízos à própria população local? Pois então, porque não 

desejar uma população extremamente crítica e politizada o suficiente para ajudá-lo a reverter este 

quadro? Por que não ampliar sua legião? 

Agir politicamente, em tempos atuais, requer a participação ativa da população. Por que 

continuar se contentando com as “vacas magras” oferecidas pelo Governo Federal se você 

possui, ao menos em potencial, milhares de conterrâneos que igualmente almejam mais saúde, 

mais educação, mais habitação, mais previdência, mais FPM e mais direitos sociais?  

As noções de administração, para além do confronto entre “montanhas” de empenhos 

com os extratos bancários, também afigura uma dimensão ética e crítica acerca da barbárie, da 

exploração, da violência, da desumanização e do aviltamento a um grande número de sujeitos de 

nossa pátria, do “seu município”. Portanto, por que não remover “velhos” obstáculos e investir 

na mobilização de “novos” profissionais capazes de instigar a população a realizar leituras críticas 

sobre o poder institucional?  

Nós, psicólogos, estamos: ao lado de outros profissionais igualmente municiados de 

interesses, instrumentos e ferramentas de combate à exclusão; no meio de uma multidão de 

sujeitos que transportam, ao menos em potencial, um desejo muito grande pela mudança; e, 

sobretudo, à frente de uma política social que requer tempo, planejamento, capacitação e 

condições dignas para trabalhar, ou melhor, para enfrentar esta peleja.  

O próprio Ministério já se posicionou ao seu lado e vêm, cada vez mais, auxiliando-o a 

enfrentar esta questão. Hoje, por exemplo, é possível recorrer aos cofinanciamentos federais e 

estaduais, inclusive, para recompensar os efetivos servidores desta causa. Portanto, não nos deixe 

só, no escuro ou no inseguro. Venha conosco. Junte-se a nós. Abrace este desafio.  

Não assumir esta luta é o mesmo que se acovardar. Justificativas simbólicas idealizam o 

iminente fracasso. Estabelecer prioridades numéricas significa o repúdio a quem lhe deu o poder. 
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Ceio eu que, como um bom gestor, o/a senhor/a está disposto/a a mudar a história de “seu 

povo”, isto é, do seu município!  

Estamos dispostos a isso, tão logo, vamos dialogar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


