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RESUMO 

 

 

A presente dissertação de Mestrado coloca em debate a possibilidade de interlocução 

entre Psicanálise e Assistência Social no âmbito da Proteção Social Básica. Para tanto, 

no primeiro momento, investigamos de que maneira a teoria freudiana traça a 

articulação entre Psicanálise e Sociedade, tendo em vista que Freud traz em sua teoria o 

conflito estrutural do sujeito na civilização. Em seguida, refletimos sobre as 

contribuições da Teoria Psicanalítica na especificidade da Política Socioassistencial. 

Neste momento, faz-se necessário voltarmos nosso olhar para a prática no contexto do 

CRAS para evidenciar a relação paradoxal entre usuário e sujeito. A prerrogativa do 

cenário em questão é que o atendimento socioassistencial, voltado para a resolução das 

demandas dos usuários, seja pilar nessa instituição. O profissional de orientação 

psicanalítica, como técnico de referência do CRAS, deve ficar atento à demanda acerca 

dos direitos sociais. Esse é o objetivo primordial dessa instituição. No entanto, seu 

compromisso com a ética do desejo deve ser pautado na instituição. A diferenciação 

entre necessidade, demanda e desejo, orientada pela teoria psicanalítica, nos auxilia a 

diferenciar o que tem por trás da demanda socioassistencial que é endereçada ao CRAS. 

Nessa distinção, analisar a noção de sujeito e a teoria dos discursos em Lacan coloca em 

evidência um sujeito imerso no discurso socioassistencial. A afirmação de que há 

desejo, e não apenas necessidade no âmbito da Assistência Social, nos esclarece que 

existem sujeitos nessa instituição, e não simplesmente usuários. Apostar na escuta nessa 

instituição se desdobra na consideração do sujeito no lugar do agente de um saber, na 

evidência da produção de um saber que tem como fundamento a condição subjetiva. 

Dessa escuta, principalmente quando o sujeito se revela como tal, não se sai isento: uma 

tomada de posição em relação ao desejo torna-se necessária. 

 

Palavras-chave: Psicanálise; CRAS; Sujeito; Demanda; Desejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

This Master’s thesis puts under discussion the possibility of dialogue between 

Psychoanalysis and Social Assistance within the Basic Social Protection. For this, at 

first, we investigated how the Freudian theory traces the relationship between 

psychoanalysis and society, given that Freud brings in his theory the structural conflict 

of the subject in civilization. Then we reflect on the contributions of Psychoanalytic 

Theory in the specific nature of social assistance policy. At this point, it is necessary to 

turn our gaze to practice in the CRAS context to highlight the paradoxical relationship 

between user-subject. The prerogative of the scenario in question is that the social 

assistance service, aimed at resolving the demands of users, either pillar that institution. 

Professional psychoanalytic while CRAS reference technician should be aware about 

the demand of social rights, this is the main objective of this institution. However, their 

commitment to the ethics of desire must be based. The difference between need-

demand-desire psychoanalytic theory helps us to differentiate what is behind the 

demand that social assistance is addressed to CRAS. This distinction, consider the 

notion of subject and the theory of discourse in Lacan highlights a subject immersed in 

the social-speech. The claim that there is desire, not just need under the Social 

Assistance, explains to us that there are subjects that institution, not simply users. 

Betting on listening this institution unfolds in consideration of the subject instead of the 

agent of knowledge, evidence of the production of knowledge that has as a foundation 

the subjective condition. This listening, especially when the subject is revealed as such, 

does not do free: taking a stand against the desire becomes necessary. 

 

Key-words: Psychoanalysis; CRAS; Subject; Demand; Desire.  
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 INTRODUÇÃO 

 

Sabemos que o saber psi confere frutíferas contribuições para o campo da 

Assistência Social. Nessa perspectiva, uma interpelação à Teoria Psicanalítica se mostra 

muito atual. Por aproximação da formulação de conceitos de um campo ao outro, como 

colocou Lacan (1964/1988), esta dissertação se inscreve pontualmente em uma análise 

dos aportes da Psicanálise para o campo da Proteção Social Básica da Assistência 

Social, visto que seu desdobramento teórico permite a formulação de um fazer 

amparado numa ética, como concebe Lacan com base nas elaborações freudianas. A 

importância dos pensamentos de Freud e de Lacan se mostra na aposta em uma fecunda 

articulação entre psicanálise e outros campos dado o caráter plural que tomaram as 

obras desses autores.  

Apostamos, aqui, na possibilidade de interlocução entre os dois campos, pois, 

como nos lembra Rinaldi (1996), a especialização de um saber em campos que não se 

comunicam entre si é um sintoma da crise do pensamento contemporâneo, o que pode 

ter como consequência a unilaterização do fazer em nosso cenário.  

Freud, na era vitoriana, mostrou que a histeria podia ser lida como o sintoma 

social de uma época extremamente repressora. Não por acaso, vários textos da obra de 

Freud são tomados como textos sociais
1
, tamanha a capacidade de articulação, ainda que 

tais textos não sejam genuinamente estudos sociológicos, mas sim textos que tinham 

como orientação fundamental a questão do sujeito. 

Se, em 1910, Freud já manifestava sua preocupação a respeito do fazer do 

psicanalista fora dos moldes tradicionais da clínica era por que ele acreditava que, pela 

ampliação da sua teoria, seria possível uma tolerância maior da sociedade em relação 

aos males que ela mesma produz, bem como por que, em 1918, deu ênfase à 

importância do psicanalista de pensar a realidade em que atua. Nesse sentido, ele 

discutiu o alcance do tratamento psicanalítico naquela época, pensando na necessidade 

de uma “adaptação” da técnica psicanalítica a novas situações e da combinação da 

assistência mental com certo apoio material como possibilidade de trabalho. Na 

atualidade das palavras de Freud (1918/2006), percebemos que a atenção clínica vai 

além dos serviços de saúde, atravessando o campo da Assistência Social. Por isso, há 

                                                           
1
 Podemos citar alguns textos que discutem a relação do sujeito com o cenário social, como: Freud 

(1913/1996a, 1921/1996, 1927/2006, 1930/2006).   
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necessidade de repensarmos os aspectos teórico-clínicos da psicanálise para além dos 

moldes tradicionais dos consultórios, que dizem da ampliação da clínica psicanalítica 

em instituições públicas e/ou privadas.  

Lacan (1964/2003) formaliza o alcance teórico freudiano no que ele nomeou de 

psicanálise em extensão, sendo a prática e a articulação da teoria e da clínica com outros 

campos. Nessa ótica, a articulação da psicanálise com outros campos, entre o sujeito e o 

social, foi realizada tanto por Freud como por Lacan. 

No cenário socioassistencial, o profissional com formação em Psicologia deve 

intervir na fomentação da saída da situação de vulnerabilidade e de risco social em que 

alguns indivíduos se encontram por meio da identificação dos fatores que levam essa 

população a tal condição. Dessa forma, o que nos faz como questão na presente 

pesquisa foi elaborado em decorrência dos constantes desafios que tal atuação revela. 

Ao usuário, é ofertada, pelas Políticas Públicas, a garantia dos direitos. Em 

contrapartida, as demandas singulares fogem das normas institucionais. A escuta 

analítica, então, possibilitaria apreender a demanda psíquica apresentada pelo sujeito, 

que vem, muitas vezes, substituída por uma demanda material por meio, por exemplo, 

de um benefício eventual. Nossa orientação vai ao encontro das formulações 

psicanalíticas sobre a especificidade do inconsciente correlato ao conceito de sujeito. 

O problema colocado nesta dissertação justifica e fundamenta sua relevância por 

entendermos que a presença da psicanálise nesse campo já é uma realidade. A presença 

dos psicanalistas nas instituições públicas de Assistência Social tem como consequência 

a ampliação do âmbito da prática psicanalítica, seguindo a aposta de Freud em Linhas 

de Progresso da Terapia Psicanalítica (1918/2006). Uma vez presente, faz-se 

necessário à psicanálise afirmar sua especificidade sustentando sua ética a respeito do 

fazer que é preconizado pela Política Pública de Assistência Social.  

Ao longo desta pesquisa, pretendemos discutir as possíveis colaborações da 

teoria psicanalítica para o campo da Proteção Social Básica da Assistência Social, por 

meio de um formato de texto que diz do nosso percurso lógico do macrossocial ao 

microssocial, partindo do usuário do CRAS ao encontro do sujeito nessa instituição.  

Para tanto, no Capítulo I: Breves notas sobre Psicanálise e Sociedade na 

perspectiva da Assistência Social, analisaremos de que modo a teoria psicanalítica deixa 

sua mensagem para o nosso terreno. Reveremos o que a posição de Freud sobre a 

sociedade, no movimento de sua descoberta e teorização clínica, revela de alcance de 
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sua teoria. Essa retomada nos dará elementos para “mediar” o campo da clínica com o 

campo socioassistencial. Lembrarmos da prioridade da psicanálise como saber clínico e 

de sua capacidade transgressiva ajuda-nos a fazer uma interlocução que nos deixa 

atentos para a apropriação de suas contribuições para o terreno da Assistência Social. 

No Capítulo II: Articulações entre a Psicanálise e o CRAS, exporemos nosso 

cenário como objeto de pesquisa. Dessa maneira, subdividiremos esse capítulo em 

quatro itens, que irão da apresentação da instituição CRAS, da exposição do que está 

previsto na atuação do profissional em Psicologia no CRAS, da análise do que é a 

demanda no contexto social, para, enfim, tratarmos do que é a demanda com base em 

pressupostos psicanalíticos a partir da diferenciação entre necessidade, desejo e 

demanda. Esse percurso teórico nos auxilia a diferenciar o que tem por trás da demanda 

socioassistencial que é endereçada ao CRAS. Nesse sentido, contextualizaremos o 

possível fazer do psicanalista nessa instituição.  

A partir desses dois primeiros capítulos, acreditamos que iremos ter elementos 

para dizer da entrada do sujeito no CRAS. Para tanto, no Capítulo III: O discurso do 

CRAS na perspectiva psicanalítica, abordaremos a construção do conceito de sujeito na 

obra lacaniana com o intuito de verificarmos de que sujeito se trata, no campo 

socioassistencial, esse que não é apenas o cidadão que busca seus direitos. Veremos, 

ainda, como esse sujeito está permeado por um discurso institucional embora em alguns 

momentos se mostre irredutível ao mesmo. Ao interrogarmos nossa experiência, 

ampliaremos a hipótese do inconsciente na dimensão psíquica do sujeito para o campo 

das instituições sociais. O que se traduz no apontamento de que a demanda que é 

endereçada ao CRAS está intimamente ligada ao desejo do sujeito. Tal apontamento 

anuncia a necessidade da presença de um interlocutor que faça aparecer o desejo desses 

sujeitos. 

Quando afirmamos que há desejo, e não apenas necessidade no âmbito da 

Assistência Social estamos sinalizando a existência e a insistência de sujeitos nessa 

instituição. E uma escuta diferenciada no contexto do CRAS se desdobra na 

consideração do sujeito no lugar do agente de um saber, na evidência da produção de 

um saber que tem como fundamento a condição subjetiva. Nesse sentido, pensamos que 

a prática, no contexto institucional do qual tratamos, deve permitir que apareçam 

sujeitos habilitados a responder por suas escolhas. 
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CAPÍTULO I: 

BREVES NOTAS SOBRE PSICANÁLISE E SOCIEDADE NA PERSPECTIVA 

DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

1.1 O interesse social da Psicanálise 

 

As possíveis contribuições do campo psi para a esfera da Assistência Social não 

constituem nenhuma novidade. No entanto, tal relação se mostra cada vez mais atual. 

Com o processo de redemocratização do Brasil, ainda em andamento, temos o 

direcionamento de Políticas Públicas que visem a garantir a dignidade da pessoa 

humana, bem como a proteção aos direitos civis. Esse novo paradigma reflete em 

mudanças graduais no que temos hoje como proposta de Políticas Públicas que 

assegurem a igualdade em relação ao acesso aos direitos. Podemos ilustrar a 

concretização desse novo horizonte em campos diversos. No âmbito da Assistência à 

Saúde Mental, a Reforma Psiquiátrica marca o apontamento para uma perspectiva de 

tratamento que considere o público como cidadão de direitos. O Estatuto da Criança e 

do Adolescente (ECA), formalizado em 1990, instituiu-se como Lei Federal nº 8.069, 

preconizando a Doutrina da Proteção Integral, cujo marco é o reconhecimento das 

crianças e adolescentes brasileiros como sujeitos de direitos.  

No que tange à Assistência Social, essa mudança de paradigma se traduz no 

reconhecimento do dever do Estado como assegurador de direitos. Nessa perspectiva, a 

criação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), bem como de seus 

equipamentos executivos – Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Centro 

de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e outras instituições –, 

trazem consigo a necessidade do diálogo sobre os modos de se operar na Assistência 

Social na perspectiva do sujeito de direitos. A implementação dessa e de outras Políticas 

Públicas precisa ser constantemente discutida, fazendo, também, uma interpelação à 

Psicanálise.  

Para tanto, neste primeiro capítulo, analisaremos aspectos de interlocução entre a 

teoria psicanalítica e o campo socioassistencial. Como ponto de partida, reveremos o 

que a posição de Freud sobre a sociedade, no movimento de sua descoberta e teorização 

clínica, revela de alcance de sua teoria. Veremos, ainda, as influências e contribuições 

de Françoise Dolto para as instituições de cunho socioassistencial e, também, as 
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interlocuções entre os dois campos em pesquisas atuais no Brasil. Este trajeto nos dará 

elementos para “mediar” o campo da clínica com o campo da Assistência Social. Neste 

percurso, lembraremos a prioridade da psicanálise como saber clínico e que sua 

capacidade transgressiva nos instrumentaliza a fazer uma interlocução que nos deixa 

atentos ao nos apropriarmos de suas contribuições no terreno da Assistência Social. 

Em 1910, Freud (1910/1996) mostrou sua preocupação com a conjuntura da 

teoria psicanalítica e fez uma exposição geral da posição da psicanálise naquela época a 

partir da análise dos avanços e das dificuldades de sua teoria e de sua técnica. Nesse 

sentido, em As Perspectivas Futuras da Terapêutica Psicanalítica, ele expõe a 

complexa relação entre psicanálise e sociedade. Naquele momento, o fazer psicanalítico 

precisava adquirir certa autoridade não só no cenário científico, mas na população leiga 

em geral. No entanto, havia uma forte resistência de conceder tal legitimidade à 

psicanálise, já que esta adotou desde sempre uma postura crítica em relação à sociedade, 

ao apontar que a dinâmica de funcionamento da civilização com suas instituições 

sociais, por meio de restrições ao indivíduo, desempenham papel importante no 

adoecimento psíquico. É nesse sentido que Freud (1910/1996) manifesta sua 

preocupação a respeito do fazer do psicanalista fora dos moldes tradicionais da clínica, 

em que relata a importância do avanço do conhecimento e da técnica psicanalítica por 

meio de modificações e da ampliação desse trabalho em relação às instituições sociais. 

Ele acreditava que, com a ampliação da sua teoria, seria possível uma tolerância maior 

da sociedade em relação aos males que ela mesma produz.  

Em O Interesse científico da psicanálise, Freud (1913/1996b) faz uma ampla 

descrição da contribuição da teoria psicanalítica, como construção teórica e clínica, para 

outros campos do saber, afirmando que existem aspectos de sua teoria que convergem 

com o desenvolvimento de outros campos. Tal exposição foi considerada legítima e 

oportuna naquele momento por Freud (1913/1996b, p. 175), pois ele acreditava que sua 

teoria poderia ser agregada para além do campo da psiquiatria, já que a psicanálise toca 

em várias outras esferas do conhecimento e revela inesperadas relações entre outros 

campos com os mecanismos da vida mental.  

No decorrer de sua exposição, Freud articula sua teoria com a Psicologia e com o 

que ele mesmo nomeia como Ciências Não Psicológicas, a saber: a Filologia, a Filosofia 

e a Biologia, com o ponto de vista do Desenvolvimento Humano, com a História da 

Civilização, com a Estética, com a Sociologia e com a Educação. Daremos ênfase aos 
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campos citados por Freud nesse artigo, que têm maior proximidade com o nosso objeto 

de pesquisa.  

No que se refere ao Interesse Psicológico da Psicanálise, ou em que aspecto a 

Psicanálise pode trazer novos elementos que são de interesse para o campo Psi, sabemos 

que a construção teórica freudiana subverte a visão das manifestações patológicas 

tomadas como hegemônicas na comunidade científica de sua época. Segundo ele, os 

mecanismos psíquicos normais e patológicos seguem as mesmas regras e têm como 

pilar os aspectos inconscientes. Para ilustrar sua afirmação, Freud toma como exemplos 

os lapsos de memória e os sonhos. Na visão do autor, os lapsos não são apenas efeitos 

colaterais de determinadas afecções somáticas, como também podem ser uma 

manifestação inconsciente, dotados de significado e intenção. Ou seja, esquecer algo 

pode vir a ter um sentido que não é manifesto. Essas duas manifestações, quando 

tomadas do ponto de vista inconsciente, não são compreendidas de forma direta e 

imediata, já que, devido aos processos de condensação e deslocamento, seu significado 

passa por um processo de articulação que precisa ser trabalhado em análise. Seguindo o 

mesmo raciocínio, a intenção do lapso sofre uma espécie de recalque na tentativa de 

evitar o desprazer no sujeito. Ainda nesse eixo argumentativo, os sonhos não são apenas 

fenômenos somáticos, reação de um órgão mental aos estímulos físicos. Eles têm um 

sentido embora em alguns momentos sua manifestação seja estranha ao próprio sujeito. 

Este é o trabalho da elaboração onírica: representar o desejo de maneira alucinatória.  

 Na demonstração do mecanismo psíquico tanto dos sonhos como dos lapsos, 

Freud inaugura uma nova forma de pensar os processos psicológicos (inconscientes) 

para além do aspecto biológico do sujeito, estendendo sua teoria para a formação dos 

sintomas. Ao afirmar a etiologia psíquica de determinadas patologias, Freud destaca a 

contribuição da psicanálise com um olhar que se difere da psiquiatria orientada por uma 

etiologia predominantemente somática. Levar em consideração a determinação dos 

mecanismos psíquicos – inconscientes – tanto em manifestações normais como 

patológicas é, segundo Freud (1913/1996b), a maior contribuição da Psicanálise para o 

campo da Psicologia. 

 Freud (1913/1996b) deixa sua marca também no âmbito das construções 

conceituais que envolvem a linguagem. Ao apontar que a fala não pode ser entendida 

apenas como a expressão do pensamento por palavras, ele desperta a atenção para 

outros elementos linguísticos que expressam a atividade mental, como a linguagem dos 
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gestos, da escrita, bem como dos sonhos. A linguagem onírica, de acordo com Freud, 

(1913/1996b, p. 186), traz elementos que precisam ser traduzidos, pois os conteúdos do 

pensamento expressos no sonho não seguem as regras do processo consciente, como 

afirma: A linguagem dos sonhos pode ser encarada como o método pelo qual a 

atividade mental inconsciente se expressa. Mas o inconsciente fala mais de um dialeto! 

 Apesar de sua ênfase nos determinantes psíquicos na vida do sujeito, Freud 

(1913/1996b) não nega a aproximação da Psicanálise com a Biologia. Ele, também, 

considera os processos de desenvolvimento do ser humano, ao afirmar que existe uma 

forte influência das experiências infantis no desenvolvimento psíquico do homem, de 

forma que os desejos e suas modalidades experienciadas na infância estão presentes, 

ainda que de maneira articulada e sobreposta, na vida adulta.  

 Nesse sentido, a Psicanálise estabeleceu uma conexão entre o desenvolvimento 

psíquico do indivíduo e o desenvolvimento da sociedade a partir da ideia de que o 

objetivo fundamental do mecanismo psíquico é aliviar o indivíduo das tensões geradas 

por suas necessidades. O objetivo de obter satisfação, ou de evitar o desprazer, ora 

obtém êxito a partir da realidade externa, ora é controlado por ela. Como argumenta 

Freud (1913/1996b, p. 195), os mesmos conflitos que impulsionam alguns sujeitos à 

formação dos sintomas incentivam a sociedade a construir suas instituições.  

Dessa maneira, as instituições sociais são criadas na tentativa de proporcionarem 

soluções sociais para o problema de suprir as necessidades, que têm caráter individual.  

O desenvolvimento da civilização vai ao encontro da relação do homem com suas 

necessidades. A civilização tem sua base na busca de compensação da falta de 

satisfação. No entanto, Freud chama a atenção para o fato de que a satisfação é 

parcialmente frustrada pela realidade, e isso implica a busca de outras formas de 

satisfação. Em termos de realidade psíquica, a satisfação também não é literal por ser 

obtida por meio da fantasia. 

 A teoria psicanalítica, nesse movimento de avanço do seu lugar original, ou seja, 

do tratamento clínico dos aspectos psíquicos do sujeito, da atenção para o peculiar, 

propõe a ampliação de suas hipóteses para o campo das instituições sociais. Freud 

(1918/2006) reitera mais energicamente essa questão em seu pronunciamento no Quinto 

Congresso Psicanalítico em Budapeste, em Linhas de Progresso na Teoria psicanalítica, 

momento em que dá maior ênfase à importância do psicanalista em pensar a realidade 

em que atua. Nesse sentido, Freud discute o alcance do tratamento psicanalítico naquela 
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época, pensando na necessidade de ampliação dos atendimentos que eram ainda 

limitados às classes abastadas. A partir de sua sensibilidade às questões de ordem social, 

Freud (1918/2006) se atenta para determinada camada da população que também 

adoece, mas que não tem acesso ao tratamento psicanalítico. É nessa linha que ele se vê 

impelido a rever a posição do procedimento psicanalítico para apontar novas direções. 

Ainda nesse texto, Freud manifesta sua preocupação com o lugar da Psicanálise 

no âmbito social. Tratando as neuroses como problema de saúde pública, Freud desperta 

para a necessidade que o sujeito de baixa renda tem de receber assistência psicológica e 

que esses cuidados não poderiam ser deixados apenas sob a responsabilidade desses 

indivíduos. Ele vislumbra a necessidade de aliar a psicanálise ao suporte material 

oferecido pelo Estado. A respeito disso, Freud (1918/2006, p. 180-181) assevera: 

  

Quando isso acontecer, haverá instituições ou clínicas de pacientes externos, 

para as quais serão designados médicos analiticamente preparados, de modo 

que homens que de outra forma cederiam à bebida, mulheres que 

praticamente sucumbiriam ao seu fardo de privações, crianças para as quais 

não existe escolha a não ser o embrutecimento ou a neurose (...). Tais 

tratamentos serão gratuitos. (...) Não tenho dúvidas de que a validade das 

nossas hipóteses psicológicas causará boa impressão também sobre as 

pessoas pouco instruídas, mas precisaremos buscar as formas mais simples e 

mais facilmente inteligíveis de expressar as nossas doutrinas teóricas.  

 

Nesse sentido, Freud (1918/2006, p. 175) afirma que os progressos da terapia 

psicanalítica dependem diretamente da atividade por parte do analista. Para ele, pensar 

um novo campo da técnica exige uma cuidadosa aplicação da privação. O que Freud 

está falando aqui, ainda que embrionariamente, é que não cabe ao analista responder à 

demanda do sujeito de forma a aliviar de imediato seu conflito, cabendo ao analista o 

acolhimento dessa demanda. Ressalta, ainda, sobre certos cuidados que o psicanalista 

deve tomar no que se refere ao risco de impor ao paciente os seus próprios ideais. Mas 

como estamos falando de sujeitos que já se encontram em situação de extrema privação, 

a aposta de Freud vai ao encontro de uma “adaptação” da técnica psicanalítica a novas 

situações e da combinação da assistência mental com certo apoio material como 

possibilidade de trabalho com esses sujeitos. 

A partir desses apontamentos iniciais de Freud a respeito da possibilidade e 

necessidade de ampliação do atendimento psicanalítico para as instituições públicas, 

outros psicanalistas deram valiosas contribuições. Destacamos o trabalho de Françoise 

Dolto voltado para a infância em instituições de acolhimento dirigidas à criança e sua 
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família devido à sua dedicação ao campo da Assistência Social.  

Ainda no curso de Medicina, Dolto prestou atendimento em hospitais onde teve 

contato com crianças que adoeciam sem uma explicação somática plausível. Foi esse 

contexto que despertou em Dolto o interesse em compreender o sofrimento psíquico na 

infância. Ela acreditava que, se o adoecimento fosse tratado já na infância, poderia 

haver uma espécie de reversão do caso, o que ocorreria com maiores dificuldades em 

um adulto adoecido.  

Mesmo se colocando no lugar de profissional em Pediatria, Dolto, que era 

analisada, passou a não dissociar seu fazer como médica de uma escuta diferenciada. 

Sob influência dos pensamentos de Lacan, Dolto considera em seu trabalho a 

importância das condições sociais e culturais na constituição do sujeito. Ao retomar uma 

questão freudiana, a saber: quais os limites que separam os fatos relativos ao indivíduo 

dos acontecimentos que dizem respeito ao social?, Dolto toma como orientação 

fundamental em suas intervenções a colocação da criança no lugar de sujeito de desejo, 

que o impulsiona na direção relacional com a sociedade e com os outros, mediada pela 

ordenação dos símbolos da cultura (Dolto & Hamad, 1998). 

A publicação de sua tese Psicanálise e Pediatria em 1939 marcou sua posição 

ética e influenciou reformulações na Assistência Social. É oportuno ressaltarmos que as 

ideias de Dolto em relação à infância tiveram forte influência na Convenção dos 

Direitos da Criança da ONU em 1989 (Scarparo, 2008). Lembramos, ainda, que tal 

Convenção é uma referência mundial para as leis que dispõem sobre a Proteção da 

Criança e do Adolescente. Como o Brasil é signatário dessa Convenção, esta embasa as 

diretrizes do ECA aprovado em 1990.  

Em 1976, Dolto suspendeu suas consultas particulares e passou a se dedicar 

exclusivamente à supervisão psicanalítica e à escuta de crianças em berçários. 

Anteriormente, já havia realizado intervenções em creches, escolas e instituições 

psicoeducativas. Inserida em instituições de caráter público, Dolto postula uma 

orientação ética no trabalho social e, além disso, uma orientação ética do desejo. Em 

suas formulações, diferencia o fazer do psicanalista do fazer do educador em trabalhos 

sociais. Nesse sentido, aponta que o papel da educação é orientar a criança no 

estabelecimento de uma hierarquia de seus desejos (conscientes) no intuito de voltar-se 

para a vida social. Já a Psicanálise, que leva em consideração a ética do desejo 

(inconsciente), trabalha na perspectiva do reconhecimento do sujeito na fala, como 
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colocam Dolto e Hamad (1998, p. 42): O educador dá normas, e o psicanalista quer 

saber o que significa não segui-las.  

Sob essa ótica, Dolto foi solicitada a participar de reuniões de discussão 

(supervisões) com operadores dos serviços de adoção, com a finalidade de apontar 

novas perspectivas para o atendimento nessas instituições (Dolto & Hamad, 1998). 

Podemos colocar como exemplo a publicação do artigo Reflexões sobre a adoção em 

1980 a pedido do Serviço de Assistência Social à Infância da França, em que Dolto tece 

novas possibilidades no processo de adoção de crianças, levando em consideração o 

processo peculiar de desenvolvimento da criança e de seu lugar como sujeito de desejo. 

Nesse momento, Dolto coloca como necessidade de se pensar, por exemplo, nas 

consequências subjetivas da mudança do nome da criança após a adoção sem o 

consentimento desta, como apontam Dolto e Hamad (1998, p. 164):  

 

Quanto ao direito dos pais adotivos de mudar o prenome da criança adotada 

(e até o sobrenome, se ela tiver um) que já tem prenomes em sua certidão, em 

vez de acrescentar o deles, deixando essa possibilidade de escolher seu 

patronímico na maioridade, é do ponto de vista simbólico um crime.  

 

Com seu novo olhar, Dolto possibilitou reflexões institucionais que levassem em 

consideração o sujeito e sua história, com a afirmação de que é a partir do 

reconhecimento do Outro que a criança se constitui como sujeito. 

Notamos, ainda, que atualmente existem instituições no Brasil inspiradas na 

Maison Verte, instituição voltada ao atendimento de crianças e seus cuidadores, fundada 

por Dolto na França, como é o caso da ONG Casa da Árvore, fundada no ano de 2001 

na periferia do Rio de Janeiro/RJ.  

Percebemos que as palavras de Freud (1918/2006), bem como as de Dolto, 

ecoam de maneira ainda atual. A atenção clínica, como necessidade e direito do cidadão, 

ultrapassa os limites dos serviços de saúde, desdobrando-se, também, para o campo da 

Assistência Social. A necessidade de se repensarem os aspectos teórico-clínicos da 

Psicanálise para além dos moldes tradicionais dos consultórios também é uma marca 

contemporânea no pensamento freudiano. Essas duas apostas se entrecruzam 

contemporaneamente na concretização da ampliação da clínica psicanalítica em 

instituições públicas e/ou privadas. Contudo, em instituições que não se configuram na 

área da Saúde, como é o caso da Assistência Social, o lugar da Psicanálise não está 

previsto formalmente, pois esse espaço ainda está restrito à Psicologia Comunitária e 



21 

 

 

Social. Isso pode ser constatado em uma verificação dos manuais para orientações 

técnicas do profissional com formação em Psicologia no campo da Assistência Social
2
. 

Verificamos, assim, que o lugar da Psicanálise nessas instituições tem que ser inventado. 

No Brasil, temos um apanhado de pesquisas que buscam articular a prática e a 

teoria psicanalítica em contextos institucionais no âmbito das Políticas Públicas, ainda 

que recentes. Podemos citar alguns trabalhos mais próximos no tempo, como os de 

Tenório (1999), Alberti (2006), Figueiredo (2011) e Andrade Filha (2013) no contexto 

da Política de Assistência à Saúde Mental. Tais pesquisas, dentre inúmeras outras tão 

quão valiosas, são atravessadas por um esforço de articulação de saberes que 

contribuem para o processo da Reforma Psiquiátrica, introduzindo a diferença a partir 

do discurso psicanalítico. 

No que se refere a temas laterais à Assistência Social, podemos citar 

pesquisadores como Maria Cristina Candal Poli, Tânia Ferreira, Andrea Guerra, Doris 

Rinaldi e Mirian Debiex Rosa. Mais especificamente ligados à Política de Assistência 

Social, encontramos: Em busca do sujeito perdido: a psicanálise na assistência social, 

limites e possibilidades, de Scarparo (2008); O praticante de psicanálise no Centro de 

Referência da Assistência Social – CRAS. A intervenção retificadora e outras questões, 

de Mariano (2011) e Mal-estar na cultura e suas incidências na clínica em contexto de 

exclusão, de Susin (2012). Esses autores se implicam na tarefa de abordar situações de 

miserabilidade e carência a partir da teoria psicanalítica. O diálogo com as ideias e 

contribuições desses autores foi fundamental para as proposições presentes nesta 

pesquisa ainda que cada um deles tenha traçado seu percurso a partir da especificidade 

de sua prática de maneira singular. 

No cenário socioassistencial, o profissional com formação em Psicologia é 

solicitado a intervir na fomentação da saída da situação de vulnerabilidade e de risco 

social em que alguns indivíduos se encontram por meio da identificação dos fatores que 

levam essa população a tais condições. Dessa forma, o que nos faz como questão nesta 

pesquisa é fruto dos constantes desafios que tal atuação revela. Ao usuário, é ofertada, 

pelas Políticas Públicas, a garantia dos direitos. Em contrapartida, as demandas 

singulares fogem das normas institucionais. Pretendemos analisar, neste percurso, de 

que forma a escuta analítica possibilitaria apreender a demanda psíquica apresentada 

pelo sujeito que vem, muitas vezes, substituída por uma demanda material por meio, por 

                                                           
2
 Ver Brasil (2009, 2012a, 2012b, 2012c) e CFP (2007). 
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exemplo, de um benefício eventual. Nossa orientação vai ao encontro das formulações 

psicanalíticas sobre a especificidade do inconsciente, correlato ao conceito de sujeito. 

O problema colocado nesta pesquisa justifica e fundamenta sua relevância por 

entendermos que a presença da psicanálise nesse campo já é uma realidade. A presença 

dos psicanalistas nas instituições públicas de Assistência Social tem como consequência 

a ampliação do âmbito da prática psicanalítica seguindo a aposta de Freud em Linhas de 

Progresso da Terapia Psicanalítica (1918/2006). Uma vez presente, faz-se necessário à 

Psicanálise afirmar sua especificidade sustentando sua ética a respeito do fazer que é 

preconizado pela Política Pública de Assistência Social. Nesse sentido, julgamos 

imprescindível estabelecer uma reflexão sobre os obstáculos que tangenciam a 

subjetividade mencionada na política em questão, problematizando o lugar do sujeito 

em relação aos seus direitos e a prática profissional do psicólogo/psicanalista com base 

nas diretrizes estabelecidas para o exercício de sua profissão. 

Ao buscarmos elaborações da teoria psicanalítica que dialogam com a sociedade, 

não podemos deixar de mencionar também como Freud faz uma conexão entre o 

indivíduo e a cultura. Tal conexão diz de um conflito constituinte que nos auxilia a 

analisar a relação dos sujeitos com a sociedade num movimento dialético. Para tanto, no 

item a seguir, analisaremos alguns elementos da obra freudiana que dizem da 

construção da subjetividade do sujeito no laço social e de suas consequências na esfera 

social. Como nos lembra Pacheco Filho (1997), é a partir da articulação do complexo de 

castração que a Psicanálise compreende a articulação da construção da subjetividade e 

do laço social, de maneira que a constituição do sujeito depende tanto da forma como 

ele se apropria das verdades de seu desejo quanto das influências recebidas da 

sociedade. 

 

 

1.2 O conflito entre o desejo e a norma: o imponderável na cultura 

 

Como coloca Pacheco Filho (1997), desde que o Homem de Ciência, amparado 

pela Modernidade, elabora um saber sobre os fenômenos sociais, uma questão escapa 

àqueles que se dedicaram à investigação nessa área, a saber: onde se dá a fronteira que 

separa os fatos relativos ao indivíduo dos acontecimentos que dizem respeito ao social? 

Nesse sentido, a Sociologia, com seu objeto de estudo próprio separado da Psicologia, e 



23 

 

 

como saber direcionado aos questionamentos de ordem social, respondeu a essa questão 

de forma isolada das questões referentes à subjetividade.  

Para pensarmos sobre essas questões, devemos considerar que o saber das 

ciências humanas sobre a sociedade e a cultura não pode excluir a importância do 

conhecimento da subjetividade. Com base nesse pressuposto, evidenciamos  o que a 

Teoria Psicanalítica traz para o conhecimento dos acontecimentos sociais pelo fato de 

que sua formulação conceitual do que é o indivíduo é marcada pela cisão em um eu, 

consciente e sempre ameaçado de dissolução, e um inconsciente irracional que escapa, 

mas que revela sua sobredeterminação nos fenômenos individuais e sociais (Pacheco 

Filho, 1997). 

Acreditamos que, para se analisarem alguns fenômenos sociais que se 

desdobram também no campo da Assistência Social, a teoria psicanalítica deixa sua 

contribuição na maneira como articula a construção da subjetividade e do laço social. 

Para tanto, buscamos, na elaboração freudiana sobre a relação paradoxal entre indivíduo 

e civilização, uma forma de analisar os elementos que circulam a construção da 

subjetividade, que diz do encontro do sujeito com a norma, ou, ainda, como coloca 

Freud, do conflito estrutural do sujeito entre o registro da pulsão e o registro da 

civilização.  

É preciso salientarmos aqui que Freud traça o paradoxo dessa relação. Todavia, 

seu desenvolvimento teórico sobre esse tema tem como pano de fundo a consideração 

da importância da civilização para a própria constituição do sujeito. Acreditamos que a 

partir da análise dos limites e dos impasses entre as duas esferas é que podemos chegar 

às possíveis contribuições para o nosso problema. 

Ao postular a existência de aspectos inconscientes no indivíduo, Freud inaugura 

um novo horizonte às questões referentes ao sistema de normas que organizam as 

relações de coexistência humana, introduzindo a afirmação de que existem outras 

causas, ligadas à constituição psíquica de cada um, que também são determinantes na 

conduta do ser humano. Essa afirmação não foi e ainda não é aceita sem resistências. O 

próprio Freud (1917/2006) faz um longo percurso teórico até afirmar que o homem não 

é senhor de sua própria casa, colocando em xeque algumas certezas humanas. 

Copérnico foi o responsável pelo primeiro abalo nos homens ao destruir a ilusão 

narcísica de que a Terra, habitada pelo homem, era o centro do universo. Darwin deu o 

segundo golpe quando propôs a ancestralidade animal do homem. Com a postulação da 



24 

 

 

existência de processos psíquicos inconscientes no homem, o terceiro golpe narcísico 

foi severamente desferido. O que o próprio Freud (1917/2006) nomeia como sendo um 

golpe, é, para ele, uma dificuldade no caminho da teoria psicanalítica.  

Em seus trabalhos iniciais, é marcada a existência de uma inadequação do desejo 

na civilização. Em correspondência à Fliess, datada de 31 de maio de 1897, há alusão ao 

assunto. Nessa carta, Freud expõe o quanto tem se preocupado com a origem da 

moralidade. Apresenta, de modo ainda prematuro, que a formação do sintoma está 

relacionada à tentativa de realização de desejos, de maneira que nessa formação há um 

liame entre gratificação e punição. Ao final da carta, Freud coloca que o homem 

sacrifica sua liberdade sexual em benefício da comunidade na forma, principalmente, da 

proibição do incesto, como está escrito: O incesto é “antissocial” e a civilização 

consiste nessa renúncia progressiva (Masson, 1986, p. 253). 

Em A sexualidade na etiologia das neuroses, Freud (1898/1996) menciona uma 

espécie de determinação do social na constituição do indivíduo e na causalidade no 

sofrimento psíquico ao afirmar que a civilização repousa sobre a coerção das pulsões 

sexuais por meio da inibição da sexualidade. Nesse momento, Freud (1898/1996, p. 

264) aposta na possibilidade de haver uma mudança nos modos como a sociedade 

maneja os fatores emergentes da vida sexual. Pontua, inclusive, a necessidade de se 

construírem espaços para a discussão sobre a vida sexual, como assegura: (...) nossa 

civilização terá que aprender a conviver com as reivindicações de nossa sexualidade.  

Posteriormente, em Moral sexual civilizada e doença nervosa moderna, Freud 

(1908/2006) afirma que a civilização chegou ao seu terceiro estádio, sendo que em um 

primeiro período admitia-se a manifestação livre da sexualidade. Num segundo tempo, a 

sexualidade era suprimida, exceto se servisse ao objetivo da reprodução. Na terceira 

fase da civilização, (...) só a reprodução legítima (grifo do autor) é admitida como meta 

sexual. Esse terceiro estádio corresponde à moral sexual “civilizada” da atualidade 

(Freud, 1908/2006, p. 175). Por “reprodução legítima”, entendemos a reprodução que é 

legitimada pela aliança matrimonial, em que o indivíduo se submeteria à abstinência 

sexual até esse momento. Nesse texto, Freud (1908/2006, p. 172) julgava que a etiologia 

do sofrimento psíquico estava intimamente ligada ao recalcamento
3
 dos aspectos 

                                                           
3
 Em O Recalque, Freud (1915/2004b) afirma que a pulsão é recalcada na medida em que sua satisfação é 

incompatível com outras exigências (sociais). No entanto, essa pulsão exerce uma forte pressão e retorna 

configurada como uma formação substitutiva. Em O Inconsciente, Freud (1915/2006) realizou uma 

descrição detalhada do processo de retorno do recalcado. Segundo ele, após uma revisão do texto 
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sexuais do indivíduo, imposto pela civilização, conforme assevera: Se (...) nos atermos 

às doenças nervosas propriamente ditas, veremos que a influência prejudicial da 

civilização reduz-se principalmente à repressão nociva da vida sexual dos povos (ou 

classes) civilizados através da moral sexual “civilizada” que os rege.  

Nesse contexto, Freud reflete sobre a possibilidade de um acordo entre o 

indivíduo e a civilização, uma vez que, ao tornar conscientes os conteúdos sexuais 

recalcados, poderia haver uma diminuição dos efeitos do processo civilizatório no 

indivíduo, de forma que o sofrimento psíquico seria atenuado. No entanto, deparamo-

nos com a complexidade dessa colocação, pois, apesar de tal repressão ser fonte de 

sofrimento para o indivíduo, a civilização depende diretamente da renúncia às pulsões 

para se erguer. 

Para Freud (1913/1996a), a tendência da civilização em restringir a vida sexual e 

o desejo sempre irá nos acometer. Desde a primeira fase totêmica primitiva, que traz a 

proibição de uma escolha incestuosa de objeto até os tabus, os costumes e as leis que 

impõem novas restrições, há um processo de internalização do interdito sob a forma de 

sentimento de culpa. A própria manutenção da civilização requer grandes quantidades 

de energia psíquica que são retiradas da sexualidade. 

Na análise do percurso freudiano sobre a origem do laço social, encontramos, em 

Totem e tabu, a busca de Freud (1913/1996a) pelo fator primário para a herança do 

sentimento de culpa na horda primeva. Nessa organização, o pai soberano impede os 

filhos de se satisfazerem com a proibição do incesto e a obrigatoriedade da exogamia, já 

que disputar as fêmeas do mesmo clã estava intrinsecamente relacionado a disputar o 

lugar de pai-líder no interior do grupo. Quando os irmãos do mesmo clã se unem para 

matar o pai da horda primeva, surge ali um sentimento de culpa no grupo que se traduz 

na transformação do pai morto mais forte do que quando era vivo, de maneira que eles 

mesmos abdicaram do objeto de desejo de forma consensual. Desse modo, o ato do 

parricídio como resposta à castração deu origem a uma nova comunidade de direitos e 

de proibições mediante a criação de princípios regulatórios da organização social e de 

restrições morais na figura do Totem. 

A lei universal do incesto é sustentada pelas alianças que se criam no interior da 

                                                                                                                                                                          
mencionado anteriormente, a essência do recalque não reside em aniquilar uma ideia que representa a 

pulsão, mas em impedir que ela se torne consciente. Embora a ideia recalcada se encontre em estado 

inconsciente, ela produz efeitos na vida do indivíduo sob a forma de atos falhos, chistes, sonhos e 

sintomas – como é o caso dos sintomas neuróticos que se manifestam como satisfação substitutiva da 

pulsão sexual recalcada (Freud, 1915/2006, p. 19). 
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comunidade. Com a morte do pai, não há mais a figura da lei encarnada. A imposição da 

norma é sucedânea a uma troca simbólica. Ela é interiorizada pelo sujeito. Tais 

restrições impulsionaram o desenvolvimento de laços emocionais com os seus pares 

com base em uma espécie de deslocamento da libido. Freud (1930/2006, p. 107) nomeia 

esses laços de libido inibida em sua finalidade. 

O ato do assassinato do pai da horda primeva anuncia um paradoxo: a 

internalização de uma lei externa e uma perda de satisfação para o sujeito. O conflito 

existente entre a proibição e o desejo gera o que Freud chama de ambivalência, como 

ocorre no Complexo de Édipo, pois o desejo sexual infantil, que é interditado, está na 

origem da simbolização. Dessa maneira, é o sentimento de culpa que dá condição para a 

formação do laço social. Sem a culpa, os sujeitos não se apropriariam da lei que 

inaugura os laços sociais e, indiscriminadamente, se conduziriam pelos impulsos de 

satisfação imediata. Temos, aqui, o anúncio da rejeição de uma oposição simplista entre 

indivíduo e sociedade na medida em que sujeito e desejo só existem em função do laço 

social embora esse laço seja regido por sentimentos ambivalentes de amor e ódio.  

Freud não cessa sua análise em torno da problemática entre o sujeito e a 

sociedade civilizada em seus textos ditos “sociais”. Porém, há um giro teórico com a 

adição de um novo olhar nessa relação por meio da articulação do conceito de pulsão
4
 

em sua descrição do funcionamento do aparelho psíquico. Anteriormente, a causa da 

não satisfação das pulsões era atribuída exclusivamente aos preceitos morais. Contudo, 

Freud começa a suspeitar de que existam fatores inerentes à constituição psíquica do 

indivíduo, que rejeita uma satisfação total das pulsões. 

A hipótese freudiana é de que existe uma forte tendência de ação do princípio de 

prazer na vida psíquica. Nesse sentido, tal princípio age incessantemente pela busca de 

satisfação das necessidades libidinais, embora essa intenção seja contrariada por eventos 

regidos pelo princípio de realidade, consoante aponta: 

  

As pulsões de autoconservação do Eu acabam por conseguir que o princípio 

de prazer seja substituído pelo princípio de realidade (grifo do autor). 

Entretanto, o princípio de realidade não abandona o propósito de obtenção 

final de prazer, mas exige e consegue impor ao prazer um longo desvio que 

                                                           
4
 Para Freud (1915/2004a), a pulsão nunca se mostra por si mesma. Ela é manifesta pelos seus 

representantes: ideia e afeto. Seu conceito é limítrofe entre o psíquico e o somático, de forma que é o 

representante psíquico das excitações provenientes do corpo e que chegam ao psiquismo. Sua força 

constante constitui o motor da atividade psíquica. Seu alvo, objetivo, é a satisfação, e seu mecanismo se 

dá pela tentativa de eliminar a excitação proveniente da pulsão. Seu objeto, então, é o meio de atingir a 

satisfação. 
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implica a postergação de uma satisfação imediata, bem como a renúncia às 

diversas possibilidades de consegui-la, e a tolerância provisória ao desprazer 

(Freud, 1920/2006, p. 137). 

 

O trabalho pela busca de satisfação plena da pulsão é fracassado e o princípio de 

realidade opera pelas regras morais que são formuladas nos níveis pré-consciente e 

consciente. Em Além do princípio de prazer, Freud (1920/2006) analisa esse movimento 

ao se perguntar por que alguns fenômenos que não são prazerosos para o sujeito se 

repetem como nos sonhos traumáticos, em algumas brincadeiras infantis e até mesmo 

no processo analítico por meio da transferência negativa. Tomamos como ilustração a 

descrição das observações que fizera do comportamento de uma criança quando era 

deixada temporariamente pela mãe. A criança desenvolveu o hábito de atirar seus 

brinquedos para longe de si e, simultaneamente, de pronunciar, de maneira 

aproximativa, alguns sons. Ao jogar um carretel de madeira amarrado em um cordão, 

emitia um “o-o-o-o” que, segundo a mãe, significava fort (foi-se). Quando puxava o 

carretel pelo cordão, ela o saudava com um da (aí, aqui). Ao interpretar a brincadeira 

fort-da realizado por essa criança, Freud conclui que há uma renúncia à satisfação 

pulsional, que é compensada pela encenação do desaparecimento e do posterior 

reencontro com seu brinquedo. A repetição da experiência desagradável à criança – o 

desaparecimento – trazia consigo uma espécie de produção de prazer – o reencontro. 

Era desse modo lúdico que ela simulava a volta de sua mãe.  

A particularidade dessa ilustração está no fato de que Freud (1920/2006) instaura 

um novo dualismo pulsional ao colocar em oposição pulsão de vida e pulsão de morte. 

É pela via da compulsão à repetição que Freud se pergunta por que o sujeito experiencia 

repetidamente situações que lhe causam sofrimento. Sua resposta vai ao encontro da 

pulsão de morte. A compulsão à repetição, aqui, é tida como fonte de prazer. A analogia 

que Freud faz do brincar da criança em relação à repetição nos diz de um caminho 

traçado pela pulsão de morte para restituir o estado anterior das coisas, a fim de chegar 

ao estado inanimado – tendência de descarga da energia psíquica. O sentimento de culpa 

e o amor que dão origem ao laço social deixam à margem a pulsão de morte e a 

agressão originária, mas essa moção emerge na forma de repetição nas relações de 

poder e nas leis que organizam nossa sociedade.  

Em Psicologia de Grupo e a Análise do Ego, Freud (1921/1996) retoma sua 

elaboração teórica sobre o laço social outrora introduzida em Totem e tabu. Segundo o 
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autor, a identificação e a idealização fazem parte da constituição desse laço social que 

mencionamos. Nesse texto, Freud (1921/1996) analisa de que forma a organização 

social, os grupos, bem como as configurações das relações interpessoais exercem 

influência na constituição psíquica do indivíduo. Afirma, então, que as relações 

amorosas – laços de natureza libidinal – constituem a essência da relação grupal. São 

esses laços que os mantêm ligados. Tais laços se constituem pela identificação, como 

expõe Freud (1921/1996, p. 111):  

 

A identificação constitui a forma original de laço emocional com um objeto 

(...) de maneira regressiva, ela se torna sucedâneo para uma vinculação de 

objeto libidinal, por assim dizer, por meio de introjeção do objeto no ego e 

(...) pode surgir com qualquer nova percepção de uma qualidade comum 

partilhada com alguma outra pessoa que não é objeto de instinto sexual. 

Quanto mais importante essa qualidade comum é, mais bem-sucedida pode 

tornar-se essa identificação parcial, podendo representar assim o início de um 

novo laço. 

 

A existência de um ideal é, para Freud, uma importante via de socialização. 

Freud (1921/1996) busca no Complexo de Édipo a identificação primordial na qual a 

criança se identifica com o pai e o toma como seu modelo, ao mesmo tempo em que tem 

para com ele um sentimento hostil, pois ambos possuem a mãe como objeto de desejo. 

Nas palavras de Freud (1921/1996), há um conflito entrelaçado entre o ser e o ter nessa 

relação. O Eu é moldado segundo aquele que foi tomado como modelo. Nesse primeiro 

momento, há um recalcamento desse desejo elementar originado do assujeitamento à lei 

do Édipo. Aqui, dá-se a formação do supereu em uma identificação com um ideal do eu. 

Dessa forma, seu desejo é recalcado e há a internalização da lei paterna pela ameaça de 

castração sob a forma do supereu. O supereu, além de ser a consciência da instância 

moral interditora, anuncia um caráter de dependência do sujeito com o outro em virtude 

de que o ideal do eu é representante das regras que servem de referência para o eu.  

Nesse âmbito, a identificação que circula nos grupos não é primária. Ela é 

resultante da transformação de um sentimento primitivamente hostil do indivíduo em 

relação aos seus pares, mais no sentido da falta de um objeto do que pela disputa de 

algum objeto social.  

Freud (1921/1996) afirma que a possibilidade da constituição dos laços sociais 

reside na identificação entre os membros do grupo e do controle do narcisismo, na 

medida em que a identificação recíproca depende de um líder para o qual são 

direcionadas as aspirações libidinais inibidas quanto ao seu fim. De maneira regressiva, 
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a identificação aparece no lugar da escolha do objeto pela introjeção do objeto no eu. 

Dessa forma, é postulada a limitação do narcisismo determinada por um laço libidinal 

construído com outras pessoas, proveniente da crença da existência de um líder que ame 

e que proteja igualmente todos os membros. Nessa perspectiva, o ideal do eu assume 

uma posição de instância socializadora, em que o eu é depositário de ideais coletivos. 

Apesar de cada sujeito vivenciar essa interdição à sua maneira, para Freud, o processo 

propriamente dito do Complexo de Édipo é universal. Pacheco Filho (1997, p. 3) 

compartilha dessa elaboração e realça as suas inevitáveis consequências: 

 

O indivíduo ingressa no lugar a ele previamente reservado na sociedade pelos 

membros do círculo significativo de convivência, através das vicissitudes do 

Édipo e da Castração (grifos do autor), que o impelem na direção de uma 

relação com o mundo e com os outros mediatizada pela ordenação dos 

símbolos da cultura. Estes símbolos coordenam, moldam e organizam 

simultaneamente a sua sexualidade e a sua relação com os outros, 

possibilitando-lhe a troca social e o deslocamento do estado de organismo 

meramente biológico para a condição de sujeito da sociedade e da cultura; e 

que inauguram-lhe a dialética torrencial das identificações alienantes, em que 

se verá envolvido daí para a frente. 

 

Em consonância com as analogias feitas por Freud entre os aspectos psíquicos 

do ser humano e seu modo de fazer laços sociais, em O projeto para uma psicologia 

científica, Freud (1895/1996) introduz o desamparo fundamental inerente ao homem. 

Segundo o autor, o aparelho psíquico funciona com base no ponto de vista econômico, 

com o objetivo de descarga energética dos estímulos que geram desprazer para o 

indivíduo. Entretanto, existem estímulos internos, como a fome, a sede e a sexualidade
5
, 

que não apresentam possibilidade de fuga. Esses estímulos só são extintos com a 

realização da ação específica que possibilita a sua eliminação; no caso da fome, por 

exemplo, a ação específica é a alimentação.  

O ser humano, ao nascer, depende diretamente do seu responsável para realizar o 

que Freud chama de ação específica, pois suas condições para tal ainda são 

extremamente inaptas. Isso o situa em seu desamparo original, sua impotência, sua 

dependência em relação ao outro. Quando a mãe, ou seu substituto, alimenta o recém-

nascido, há eliminação da tensão interna causada por essa necessidade que dá lugar à 

experiência de satisfação. Tal experiência é associada à imagem do objeto que lhe 

proporcionou essa satisfação. Em decorrência dessa associação, quando o estado de 

                                                           
5
 Aqui, Freud ainda não havia mencionado a sexualidade infantil. Essa analogia se faz em relação à 

satisfação tanto sexual como da fome. 
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necessidade se repete, há um investimento na imagem mnêmica do objeto, reproduzindo 

a cena de satisfação original. No entanto, essa imagem não condiz com a presença real 

do objeto anterior, de forma que a reprodução dessa imagem é sempre alucinatória e, 

portanto, gera uma frustração pela impossibilidade de posse do objeto real.  

Desse modo, há a formação do Ego
6
 no aparelho psíquico, que tenta impedir que 

haja investimento nessa imagem mnêmica como meio de evitar a frustração. A formação 

do Ego que Freud introduz aqui diz, de forma ainda embrionária, do princípio de 

realidade em ação. De certa forma, o Ego não obtém êxito em suas ações, já que essa 

primeira experiência de satisfação irá guiar a busca posterior e incessante do objeto 

satisfatório. 

Em O futuro de uma ilusão, Freud (1927/2006) argumenta que o estado de 

desamparo do homem em relação à natureza é homólogo ao estado de desamparo 

infantil. Ou seja, o desamparo do homem permanece, e com ele o anseio pelo outro que 

o proteja. O homem busca proteger-se desse desamparo, que é oriundo de três situações 

das quais não tem controle: a finitude, a fragilidade do corpo e a agressividade na 

relação com seus pares. A ilusão seria um subsídio para que o sujeito dê conta de sua 

condição de desamparado.  

O estado elementar de desamparo, que corresponde à dependência do bebê de 

seu cuidador, tem influência na estruturação do psiquismo e implica a constituição do 

sujeito em relação ao outro. A apresentação do homem desamparado enlaça o mal-estar 

implicado nos limites entre sujeito e Outro. Tais limites são expressos pelos que estão à 

margem diante dos ideais sociais que constituem uma civilização, como Freud 

(1927/2006) colocou ao definir a cultura como o princípio geral regulamentador das 

relações sociais; isto é, que há um elemento cultural indicador de uma constante nas 

organizações sociais. O direito, e suas formas de acessá-lo, seria um elemento cultural 

(Poli, 2004). 

Em O mal-estar na civilização, Freud (1930/2006) retoma esse ponto a partir de 

um questionamento, a saber: por que os regulamentos criados por nós mesmos não 

representam proteção e benefício para nós? A “ordem”, nas palavras freudianas, produz 

uma espécie de sintoma social, de um mal-estar, na medida em que ela traz consigo uma 

repetição de um ideal de universalidade que é fragilizado, como destaca:  

                                                           
6
 Segundo Garcia-Roza (1984/2007), o Ego referido no projeto é diferente do Ego da segunda tópica 

freudiana. Esse Ego não possui acesso à realidade, não é sujeito da percepção, nem da consciência, nem 

do desejo. Trata-se de uma formação particular interior ao aparelho psíquico. 
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A ordem é uma espécie de compulsão a ser repetida, compulsão que, ao 

estabelecer um regulamento de uma vez por todas, decide quando, onde e 

como uma coisa será efetuada, e isso de tal maneira que, em todas as 

circunstâncias semelhantes, a hesitação e a indecisão não são pontuadas 

(Freud, 1930/2006, p. 100). 

 

Esclarecemos que não estamos postulando aqui uma contestação à necessidade e 

utilidade da “ordem” na sociedade, mas a percepção de que há algo que escapa a essa 

normatização. O que Freud (1930/2006, p. 101) revela é que há um impasse do sujeito à 

sua adequação ao ideal de universalidade que é imposto pelo Outro por meio da 

substituição do poder do indivíduo pelo poder de uma comunidade; ou seja, pela 

constituição do direito, conforme afirma Freud (1927/2006, p. 16) em O futuro de uma 

ilusão: A civilização tem de ser defendida contra o indivíduo e seus regulamentos, 

instituições e ordens dirigem-se a essa tarefa. Trata-se do antagonismo entre as 

exigências de satisfação da pulsão e as restrições impostas pela civilização. 

Quando Freud se pergunta por quais meios a civilização inibe a agressividade 

dos homens dirigida a ela por consequência dessas restrições, chega à resposta de que 

ela é introjetada, dirigida para o próprio eu, por meio do supereu. O supereu se coloca 

em ação contra o eu com a mesma agressividade que seria enviada para fora. Essa 

tensão é causadora do sentimento de culpa, que é expressa como necessidade de 

punição. A renúncia à satisfação pulsional teria origem no medo da perda do amor do 

outro do qual o sujeito é dependente. O supereu exige tal renúncia. Visto que uma parte 

da pulsão de morte é desviada para o mundo externo sob a forma de agressividade e tal 

característica é impedida, ela volta para o próprio eu. O que Freud nos mostra com essa 

formulação é que a questão da inclinação à agressividade que o homem possui e o 

consequente sentimento de culpa é o causador do mal-estar e o maior entrave ao projeto 

civilizatório. Essa seria, segundo ele, a fonte social do sofrimento. 

Esse mal-estar demanda tomar a questão da ética da psicanálise, do 

questionamento sobre a completude, a felicidade, com a impossibilidade de total 

satisfação dos nossos desejos. O sofrimento, segundo Freud (1930/2006), é oriundo de 

três fontes, a saber: da fragilidade do próprio corpo, da natureza e das relações 

interpessoais. Para ele, essa última fonte, a social, é a que traz consequências mais 

penosas para o homem, uma vez que há uma inadequação das regras criadas por nós 

mesmos para ajustar as relações, pois, na tentativa de representar proteção e benefício 
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para nós, convergem para a realização de renúncias. Não obstante, é justamente a 

condição de submetidos à Lei da castração que instaura em nós a capacidade de ser 

desejante.   

Os preceitos morais, para Freud, não se dão exclusivamente no âmbito das 

relações sociais com seu caráter repressor dos desejos individuais. A necessidade da 

norma está inscrita na própria constituição psíquica do homem em sua forma de obter 

satisfação (Rinaldi, 1996). Essa mudança de perspectiva permite ultrapassar uma 

oposição simplista entre indivíduo e sociedade, de forma que o próprio Freud 

(1921/1996) vai além da dicotomia entre Psicologia Social e Psicologia Individual. 

Como afirma Pacheco Filho (1997), a psicanálise pressupõe a apropriação do 

indivíduo de sua verdade, que é inseparavelmente a verdade do seu desejo e da 

influência que ele recebe da sociedade. E se levarmos em consideração que o desejo é 

construído no e com o laço social, e que o desejo está submetido à sociedade, não existe 

conhecimento do desejo sem relação com a sociedade, bem como não pode existir 

conhecimento da dominação social que ignore a origem dos desejos humanos. O ser 

humano se constitui como sujeito na alienação pelo acesso ao Simbólico ofertado pela 

cultura. De maneira dialética, a sociedade também se constrói a partir do recalque.  

 Ainda segundo Pacheco Filho (1997), pensar na apreensão da verdade do 

desejo pelo sujeito implica pensar a questão da sua singularidade. No entanto, postular 

a singularidade não é o mesmo que afirmar a independência do indivíduo em relação 

ao social. Não há como negar o determinismo histórico de formas padronizadas de 

existência ainda que vivenciadas pelos sujeitos individuais como experiências 

particulares. Dessa forma, para falarmos em subjetividade, é necessário pensarmos na 

relação entre o ponto em que se entrecruzam os tecidos da rede social e a existência e 

o desejo do indivíduo singular. Eis o que se faz como questão à Teoria Psicanalítica. 

É nesse sentido que Freud coloca que o mal-estar na civilização é o mal-estar 

dos laços sociais, que são expressos, também, nos regulamentos sociais com base em 

um ideal de desempenho social, de família e de relações interpessoais. Ao levarmos em 

consideração os processos de identificação na formação psíquica do indivíduo, 

presumimos que o processo social da constituição de subjetividades se dê por meio de 

ideais que são socialmente reconhecidos, compartilhados e internalizados pelo 

indivíduo. Freud nos mostra que tal internalização não ocorre de maneira pacífica. Pelo 

contrário, esse processo se realiza de maneira conflituosa. Ao internalizar um ideal do 
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Outro, o Outro é a referência na constituição do sujeito
7
.  

No contexto da Assistência Social, refletimos sobre a proposta da criação de 

espaços atravessados por uma escuta que seja orientada com vistas às expressões 

subjetivas dos “usuários” nos CRAS
8
. A Política Nacional de Assistência Social 

(PNAS) tem sua estrutura baseada em diretrizes que organizam a gestão da Política 

Pública de Assistência Social no âmbito municipal, o que reflete um sistema de normas 

que, muitas vezes, gera um mal-estar, a saber: o contraponto entre o que é esperado da 

família beneficiada em termos de desempenho social e as idiossincrasias do contexto em 

que cada família se encontra. Não são raros os momentos quando os operadores da 

Assistência Social, na condição de representantes da normatização instituída no âmbito 

social, se colocam no lugar de agentes normatizadores e/ou se paralisam num 

sentimento de impotência diante das dificuldades que algumas famílias encontram em 

se adequarem a determinações, o que se traduz em resistência dos usuários na adesão 

aos serviços ao se depararem, por exemplo, com famílias em situação de 

descumprimento das condicionalidades (Saúde e Educação) do Programa Bolsa Família 

(PBF)
9
 ainda que essas famílias dependam diretamente do recurso transferido pelo 

programa para sobrevivência familiar.  

No controle das condicionalidades, o município prevê algumas justificativas para 

a situação irregular da família. No entanto, muitas famílias em situação “irregular” não 

justificam o descumprimento das condicionalidades. O que percebemos, quando 

olhamos esses casos mais de perto, é que esses ideais de desempenho da família 

compartilhados socialmente e perpetuados no âmbito socioassistencial, por sua natureza 

de universalidade, são assimétricos em relação ao que é da ordem do sujeito/família. 

Esses ideais, em algumas situações, não coadunam com a realidade dos arranjos que 

configuram o núcleo de famílias em situação de vulnerabilidade social. Temos casos de 

famílias que não aderem às oficinas e atividades realizadas no CRAS por não se 

identificarem com as propostas. Outras famílias não conseguem se adequar às 

condicionalidades do PBF por questões de ordem estrutural, como oferta precária dos 

serviços educacionais, dificuldades no deslocamento até a escola, evasão escolar por 

inserção no mercado de trabalho ou ainda por questões sociofamiliares que dizem do 

                                                           
7
 No capítulo posterior, trataremos desta relação entre o Outro, o outro e o sujeito com maior atenção. 

8
 Trataremos com detalhes da instituição CRAS no capítulo posterior. 

9
 No capítulo posterior, esclarecemos o que é o Programa Bolsa Família (PBF) e quais são as 

condicionalidades para transferência do recurso financeiro para as famílias em situação de risco e 

vulnerabilidade social.  
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desejo do sujeito: a paralisação da mãe em contexto de separação de seu companheiro e 

os problemas com a toxicomania, dentre outras questões.  

Podemos dizer que essas questões, que dizem da especificidade de cada família, 

chegam à instituição CRAS sob a forma de demanda, que muitas vezes não é explícita, 

em um contexto em que a extrema privação no campo da necessidade pode vir a obturar 

o desejo. Para melhor explorarmos essa questão, passaremos ao capítulo seguinte, no 

qual faremos uma exposição do nosso campo de pesquisa, a saber: o Centro de 

Referência da Assistência Social do bairro Tijuco de São João del-Rei/MG, analisaremos 

como a demanda chega a essa instituição e discutiremos o que é a demanda  para a 

teoria psicanalítica, como possibilidade de analisarmos o que há de subjetivo na 

demanda endereçada ao CRAS. 
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CAPÍTULO II 

ARTICULAÇÕES ENTRE A PSICANÁLISE E O CRAS 

 

2.1 A instituição CRAS: a casa das famílias 

 

Para melhor entendermos a especificidade da atuação do profissional com 

formação em Psicologia no âmbito da Política Nacional de Assistência Social 

(doravante PNAS) e, particularmente, no Centro de Referência da Assistência Social 

(CRAS), faremos uma breve explanação desse cenário como Política Pública Nacional 

até a sua caracterização no município. Ao realizarmos tal percurso, almejamos fazer 

uma análise de tal política e de sua dinâmica municipal, tendo em vista que uma de suas 

diretrizes é a descentralização político-administrativa das ações.  

Como define a PNAS, cabe à esfera federal coordenar as normas gerais da 

política; ou seja, traçar um plano de ações universais para todo o território nacional. 

Consequentemente, competem ao Estado, bem como ao município, a coordenação e a 

execução dos respectivos programas, respeitando as diferenças e as características 

socioterritoriais locais (Brasil, 2004).  

Para que se realize a gestão da Política de Assistência Social, são necessários 

dados referentes à abrangência das ações no âmbito municipal, os quais avaliem os 

serviços oferecidos e verifiquem a necessidade de financiamento para a 

operacionalização e para o planejamento das ações. Nesse sentido, em 2004, foi criada a 

Secretaria de Avaliação e Gestão de Informação (SAGI), com o objetivo de aproximar 

as ações realizadas no município com a realidade do público-alvo.  

A criação dessa Secretaria tem êxito no reconhecimento da necessidade de 

reavaliação dos programas e serviços oferecidos. Todavia, no campo da avaliação e 

monitoramento, há o risco de cair no equívoco da institucionalização do enfoque 

quantitativo. Lembremos que existem situações de vida que não estão previstas no 

sistema de informações. O “igual para todos”, inscrito como slogan nas instituições 

públicas, deixa escapar dinâmicas específicas de cada família. Desse modo, ressaltamos 

a importância da constante reavaliação das ações desenvolvidas realizadas pelos 

próprios sujeitos para os quais são direcionados os serviços, assim como da saída dos 

profissionais competentes da lógica de engessamento em dados objetiváveis.  
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O que temos percebido em nossa atuação é que a descentralização é uma diretriz 

elementar no direcionamento da construção de uma política pública que atenda às 

necessidades específicas em cada região do País. Tal orientação contribui positivamente 

para a execução das ações, a fim de que cada município organize os serviços da 

Assistência Social de acordo com suas particularidades, suas demandas e suas 

necessidades locais, levando em conta as desigualdades socioterritoriais do próprio 

município, de modo que haja capilaridade institucional e capacidade de referenciamento 

da população em situações de vulnerabilidade e de risco social vividos no território de 

abrangência no qual a instituição se localiza. Nesse sentido, compete à Secretaria 

Municipal de Cidadania, Desenvolvimento e Assistência Social do município de São 

João del-Rei – MG, administrada pelo órgão gestor municipal, estabelecer o sistema de 

regulação para efetivar os princípios e diretrizes mediante a normatização dos processos 

de trabalho, a definição dos padrões de qualidade, os fluxos e interfaces entre os 

serviços, a promoção da articulação interinstitucional e intersetorial, o estabelecimento 

de mecanismos de acompanhamento e supervisão da rede socioassistencial, assim como 

o monitoramento da execução e avaliação dos resultados dos serviços (SJDR, 2013). 

Entretanto, a cada nova gestão do município, há reformulações na elaboração, no 

planejamento e na execução dessas ações, que podem atingir de forma negativa a 

população atendida. Não é raro vermos, por exemplo, mudanças ocorrerem no quadro 

de pessoal tanto nos cargos secretariais como dos profissionais que operam diretamente 

na execução da Política Pública de Assistência Social. Tais modificações têm 

consequências diretas no vínculo desenvolvido por esses operadores
10

 com a sua área de 

abrangência, já que o contato com a população e com o território, além da experiência 

de trabalho são elementos que permitem ao profissional adquirir o conhecimento 

adequado acerca do território de abrangência e da rede socioassistencial do município 

onde atua, de modo que as ações não se efetivem de forma isolada dos demais setores 

municipais. 

As ações em Assistência Social, ainda que estejam articuladas ao alívio imediato 

da extrema pobreza, têm como objetivo pilar o desenvolvimento da autonomia das 

                                                           
10

 O termo “operador”, originado da palavra operatori, é característico da reforma psiquiátrica italiana e 

designa a função dos profissionais inseridos nos serviços de saúde mental como aqueles que colocam em 

prática e executam as ações e serviços da Política Pública. Ainda que tomado de empréstimo, esse termo 

nos serve na medida em que a organização estrutural e política do SUAS tem como modelo a organização 

do SUS e que o modelo assistencial de saúde mental parte dos mesmos pressupostos estruturais 

(VIGANÒ, 1999). 
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famílias em situação de risco e em vulnerabilidade social. Utilizamos a noção de 

autonomia empregada no contexto da Política de Assistência Social como:  

 

A capacidade e a possibilidade do cidadão de suprir suas necessidades vitais, 

especiais, culturais, políticas e sociais, sob as condições de respeito às ideias 

individuais e coletivas, supondo uma relação com o mercado – em que parte 

das necessidades deve ser satisfeita – e com o Estado responsável por 

assegurar a satisfação de outra parte das necessidades. O campo da 

autonomia inclui a capacidade do cidadão de autossuprir, desde o mínimo de 

sobrevivência até necessidades mais específicas, como também a de usufruir 

de segurança social e pessoal, mesmo quando em situação de recluso ou 

apenado (Sposati, 1991, citado por Belo Horizonte, 2007, p. 17). 

 

 Diante do exposto, compreendemos, como um fator fundamental para o 

desenvolvimento e para consolidação da política no âmbito municipal, o vínculo do 

profissional com a comunidade, com as famílias referenciadas e com os sujeitos, já que 

se trata de um trabalho continuado que tem resultados em longo prazo e que depende 

diretamente da forma como os operadores da política atuam no âmbito municipal.  

Apesar de existir há mais de uma década como sistema estruturado, a PNAS 

ainda está sendo consolidada e é cada vez mais discutida. Assim, entender sua trajetória 

de implementação desde a Constituição Federal (CF) de 1988 nos instrumentaliza para 

enfrentar seus próprios desafios. Para tanto, é imprescindível fazermos um breve 

percurso dos marcos normativos que deram novo status paradigmático à Assistência 

Social no Brasil, de modo a assegurá-la como um direito do cidadão, ao lado da saúde e 

da educação, e um dever do Estado, deixando de ser considerada por uma perspectiva 

assistencialista que gera ações paliativas e segmentadas. É nesse sentido que tal política 

parte das ações integradas na perspectiva da intersetorialidade. Logo, não cabe à 

Assistência Social substituir outras políticas, pois ela é utilizada como uma espécie de 

“atalho” ao acesso às demais políticas. 

Yamamoto (2010), ao analisar a evolução da Proteção Social no Brasil, 

especialmente da Assistência Social, coloca que ela surgiu relacionada à caridade das 

senhoras da sociedade e era voltada para uma parcela da população destituída de 

direitos sociais. Ainda sob a lógica da tutela, do favor e do clientelismo, a mais 

conhecida instituição representativa da assistência social brasileira, a Legião Brasileira 

de Assistência (LBA), fundada em 1942, forneceu as bases para as ações assistenciais 

ao longo de mais de 40 anos. Desde então, a Proteção Social, em sua vertente 

assistencial, assumiu um caráter de urgência, de bondade, de uma ação que parte da 
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vontade, e não do direito ou da responsabilidade do Estado pelo bem-estar dos cidadãos 

(Sposati, 2007 citado por Yamamoto, 2010). As garantias geradas pela CF de 1988 em 

relação à Assistência Social tiveram implicações fundamentais, uma vez que colocaram 

suas ações articuladas com a Saúde e com a Previdência Social, a qual, desde 1993, com 

a vigência da Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), passou a ser reconhecida 

como política pública.  

Seguindo a análise de Yamamoto (2010), na década de 1990, foi iniciada a 

implementação de ações no âmbito da Assistência Social em nível federal. Destacamos, 

como avanço, a criação do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) e o 

Benefício de Prestação Continuada (BPC) em 1996. No ano seguinte, foi lançado o 

Programa de Garantia de Renda Mínima (PGRM), vinculado a ações socioeducativas, 

entrando em ação em 1999. O PGRM, após reformulações, tornou-se, em 2001, um dos 

grandes programas do governo, o Bolsa Escola. Essas reformulações fizeram parte de 

discussões sobre segurança alimentar, inseridas numa Política Nacional de Alimentação 

e Nutrição (PNAN). Juntamente com o Bolsa Escola, foram criados o Programa Agente 

Jovem, o Bolsa Alimentação e o Programa Auxílio Gás. Nesse sentido, as propostas 

avançaram ao integrarem a transferência de renda a outras políticas como educação e 

saúde, sinalizando o que, posteriormente, viria a constituir as chamadas 

“condicionalidades”. Ainda que sejam um avanço na Política de Assistência Social, 

essas ações eram focalizadas, não universais, e os recursos insuficientes para retirar os 

beneficiários dos níveis de pobreza em que se encontravam (Yamamoto, 2010). 

 Na década de 2000, mais especificamente a partir de 2003, temos o lançamento 

do Fome Zero, que objetiva o alívio imediato da pobreza, o combate à fome e às 

desigualdades por meio da associação de medidas emergenciais de médio e longo 

prazos, interligando, assim, três linhas de atuação: a defesa do direito à renda; a defesa 

do direito à segurança alimentar e nutricional; e a defesa do direito à Assistência Social. 

A operacionalização do Fome Zero é realizada, principalmente, por meio do PBF, que 

unificou os programas de transferência de renda então existentes. Esse programa estaria 

diretamente ligado ao Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) 

criado em 2004 (Yamamoto, 2010). 

A aprovação do SUAS, em 2005, marca a unificação das ações de Assistência 

Social no âmbito nacional em dois níveis: Proteção Social Básica e Proteção Social 

Especial.  
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A Proteção Social Básica, prioridade na Assistência Social, objetiva prevenir 

situações de risco por meio dos serviços de fortalecimento de vínculos familiares e 

comunitários, que se dão por ações como: acolhimento, grupos de convivência, oficinas 

com famílias, oficinas socioeducativas, ações comunitárias, ações particularizadas e 

encaminhamentos. Esses serviços são destinados à população que vive em situação de 

vulnerabilidade social decorrente da pobreza, da privação (ausência de renda, precário 

ou nulo acesso aos serviços públicos, dentre outros) e/ou da fragilização de vínculos 

afetivos – relacionais e de pertencimento social (discriminações etárias, étnicas, de 

gênero ou por deficiências, dentre outras). Os serviços de Proteção Social Básica são 

executados de forma direta nos CRAS e em outras unidades básicas e públicas de 

Assistência Social, bem como de forma indireta nas entidades e em organizações de 

Assistência Social da área de abrangência dos CRAS (Brasil, 2004).  

O CRAS é uma unidade pública de base territorial, localizado em áreas com 

maior índice de vulnerabilidade e de risco social do município. Cabe a essa instituição 

executar serviços de Proteção Social Básica, organizar e coordenar a rede de serviços 

socioassistenciais locais da política de Assistência Social. Deve, ainda, organizar a 

vigilância social de sua área de abrangência em conjunto com a Secretaria de 

Assistência Social municipal. Isso se traduz na produção e na sistematização de 

informações que possibilitem a construção de indicadores e índices territorializados das 

situações de vulnerabilidade e de riscos, as quais incidem sobre famílias e pessoas nos 

diferentes ciclos de vida (crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos). Esses 

indicadores são essenciais para organizar a oferta de serviços socioassistenciais e 

potencializar a rede de Proteção Social Básica do SUAS no território conforme sua 

necessidade (Brasil, 2004). 

A Proteção Social Especial tem como objetivo contribuir para a reconstrução de 

vínculos familiares e comunitários, a defesa de direito, o fortalecimento das 

potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e de indivíduos para o 

enfrentamento das situações de ameaça ou de violação de direitos, subdividindo-se em 

Média e Alta Complexidades. O que diferencia os níveis de complexidade é a existência 

ou não de vínculos do sujeito com a família e com a comunidade, sendo que, quando há 

violação de direitos sem rompimento de vínculos no caso, ele se configura como média 

complexidade e quando há rompimento de laços como alta complexidade.  
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As ações da Proteção Social Especial de Média Complexidade se dão por meio 

do CREAS, o qual acompanha pessoas em situação de risco e de vulnerabilidade social 

que tiveram seus direitos já violados, sendo elas: adolescentes infratores, pessoas que 

sofreram violação dos direitos, seja por distinção de cor, etnia, gênero, crença, idade, 

orientação sexual etc.  

Já a Proteção Social Especial de Alta Complexidade oferta serviços que 

objetivam assegurar a acolhida aos indivíduos e às famílias afastadas do núcleo familiar 

e comunitário com serviços de acolhimento institucional, como os Abrigos 

Institucionais, as Casas de Passagem para crianças com perda de vínculo familiar e o 

Sistema de Abrigamento Temporário para hospedagem provisória em casos de 

desabrigamento por desastres (enchentes e deslizamentos) no município de São João 

del-Rei – MG. 

A Política de Assistência Social no Brasil tem se voltado cada vez mais para 

uma abordagem preventiva que envolva nichos nucleares da sociedade, compreendendo 

a família como elementar na construção da autonomia e do protagonismo social. 

Considerar a família como o principal meio de obter êxito no programa se traduz na 

realização de ações voltadas para que aquela se referencie em seu território e seja 

inserida na rede de Proteção Social. Os usuários dos serviços, ações e programas 

ofertados no âmbito assistencial são os cidadãos e os grupos que se encontram em 

situações de vulnerabilidade e de riscos, tais como: famílias e indivíduos com perdas ou 

fragilidade de vínculos; em desvantagem pessoal resultante de deficiências; que 

apresentam identidades estigmatizadas em termos étnicos, culturais e sexuais; que 

sofrem exclusão resultante da pobreza e da dificuldade no acesso às demais políticas 

públicas; que sofrem diferentes formas de violência advindas do núcleo familiar, grupos 

e indivíduos que têm inserção precária ou não inserção no mercado de trabalho formal e 

informal; e que mantêm estratégias e alternativas diferenciadas de sobrevivência que 

podem representar risco pessoal e social (Brasil, 2004).  

Como afirma Cruz (2009), a criação do CRAS em 2003, no âmbito federativo, 

visou a viabilizar a proposta da Política de Assistência Social a partir do acolhimento 

das demandas sociais mediante as especificidades de cada território. Como é colocado 

na PNAS (Brasil, 2004), o CRAS é, então, a “porta de entrada” para a rede de Proteção 

Básica no SUAS e tem como referência das ações a proteção à família, tendo em vista 

que a Política se fundamenta na ideia de que a família é o espaço primeiro de proteção e 
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socialização do indivíduo e que, para cumprir suas funções, deve também ser protegida. 

Cabe ressaltarmos que a noção de família considerada pela SUAS diverge de uma 

concepção tradicional de família patriarcal, em que os papéis no núcleo familiar são 

sexualmente definidos. Sob essa perspectiva, os novos arranjos familiares são levados 

em consideração, como as famílias monoparentais, em especial a família matrifocal; ou 

seja, aquela em que a mulher-mãe cumpre um papel central no núcleo familiar.  

Atualmente, na cidade de São João del-Rei/MG, existem três unidades de 

CRAS, localizadas em bairros onde há maior índice de vulnerabilidade e risco social, 

sendo esses bairros: Tijuco, Senhor dos Montes e Matosinhos. A unidade CRAS do 

bairro Tijuco, nosso objeto de pesquisa, foi a primeira a ser inaugurada no município, 

no ano de 2006, tendo em vista o diagnóstico de prioridade no que tange às 

necessidades socioassistenciais. Esse bairro, um dos mais antigos da cidade, é composto 

majoritariamente por uma população negra, com baixo nível de escolaridade e baixa 

renda. É, também, um dos mais estigmatizados como local violento na cidade.  

Vale salientarmos que o município de São João del-Rei – MG é o 29º colocado 

no ranking de vulnerabilidade social no estado de Minas Gerais. Temos no município 

9.924 famílias cadastradas no CADÚNICO
11

, sendo que, destas, 3.755 são beneficiárias 

do PBF, segundo dados expostos na VII Conferência Municipal de Assistência Social 

ocorrida em 2015. 

A unidade CRAS do bairro Tijuco possui aproximadamente 1.230 famílias 

cadastradas, em uma área de 5.000 famílias referenciadas. As famílias cadastradas são 

acompanhadas por meio das ações propostas no âmbito do Programa de Atenção 

Integral à Família (PAIF). Foram identificadas, no ano de 2015, pelo gestor do PBF do 

município, 44 famílias cadastradas residentes na área de abrangência do CRAS Tijuco 

em situação de descumprimento das condicionalidades do PBF. 

Tanto o CRAS como o CREAS contam com uma equipe mínima constituída por 

dois técnicos de nível médio e dois técnicos de nível superior, sendo um Assistente 

Social e outro Psicólogo. Contudo, a composição da equipe de referência varia de 

acordo com o número de famílias referenciadas e com o porte do município
12

. O 

                                                           
11

 O Cadastro Único é uma base de informações, em nível nacional, sobre famílias de baixa renda (renda 

per capita mensal de até meio salário mínimo ou de um total de três salários mínimos). Por meio dos 

dados contidos nesse cadastro, o governo organiza as ações voltadas para esse público (Brasil, 2014).  
12

 A PNAS (Brasil, 2004) classifica os municípios da seguinte maneira: municípios pequenos I = até 

20.000 habitantes; pequenos II = de 20.001 a 50.000 habitantes; médios = de 50.001 a 100.000 habitantes; 

grandes = de 100.001 a 900.000 habitantes e metrópoles = mais de 900.000 habitantes. Assim, determina-
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crescimento do número de profissionais com formação em Psicologia inseridos nesses 

serviços é notável, uma vez que o SUAS prevê a inserção deles para comporem a equipe 

mínima dos CRAS e CREAS. É importante ressaltarmos que, a partir do ano de 2011, 

essa composição de referência passou a ser obrigatória, e não mais preferencial (Brasil, 

2011). Tal obrigatoriedade sinaliza a necessidade de pensarmos os parâmetros teóricos 

que subsidiam a atuação do profissional em Psicologia no CRAS, por se tratar de uma 

prática ainda em construção. 

 

2.2 A atuação do profissional em psicologia no CRAS 

 

A inserção do profissional em Psicologia nas Políticas Públicas é algo ainda 

recente na história e não pode ser desconsiderada, já que essa entrada traz com ela a 

necessidade de se pensarem reformulações no âmbito de sua formação e de sua prática. 

Como coloca Yamamoto (2010), a Psicologia vem passando por um processo de 

reconfiguração de suas práticas a partir do final da década de 1980, fazendo-se, desde 

então, cada vez mais presente no contexto das Políticas Públicas. As implicações do 

psicólogo na cena política e social emergem em um contexto de reabertura política no 

Brasil, momento em que se discutia fervorosamente o futuro das políticas públicas em 

nosso País. Cabe salientarmos a expressiva participação de profissionais da área da 

Psicologia em eventos cruciais como a Luta Antimanicomial e as Conferências 

Nacionais de Saúde, que abriram as discussões sobre reformulações no âmbito da saúde 

mental e da saúde com direito universal no Brasil. É nesse contexto que o profissional 

em Psicologia é chamado, como trabalhador social, a operar em contextos diversos, 

como é o caso da Assistência Social.   

De acordo com as orientações técnicas do SUAS (Brasil, 2005a), os técnicos de 

nível superior que trabalham na Proteção Social Básica (Assistente Social e Psicólogo) 

recebem as mesmas atribuições profissionais, sendo elas: executar procedimentos 

profissionais para escuta qualificada individual ou em grupo, identificação de 

necessidades e oferta de orientações a indivíduos e famílias, fundamentados em 

pressupostos teórico-metodológicos, éticos e legais; articular serviços e recursos para 

                                                                                                                                                                          
se que: nos municípios de pequeno porte I – 1 CRAS para 2.500 famílias referenciadas; pequeno porte II - 

1 CRAS para 3.500 famílias; médio porte – 2 CRAS para 5.000 famílias; grande porte – 4 CRAS para 

5.000 famílias; e metrópole – 8 CRAS para 5.000 famílias. 
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atendimento, encaminhamento e acompanhamento das famílias e indivíduos; trabalhar 

em equipe; produzir relatórios e documentos necessários ao serviço; desenvolver 

atividades socioeducativas de apoio, acolhida, reflexão e participação, que visem ao 

fortalecimento familiar e à convivência comunitária (Brasil, 2005a).  

No contexto da Proteção Social Básica da Assistência Social, o PAIF constitui o 

alicerce das ações a serem desenvolvidas, com base no diagnóstico de que a 

vulnerabilidade e o risco social são multideterminados. Ou seja, estar vulnerável e em 

risco são situações que extrapolam a dimensão meramente econômica, o que exige 

intervenções que perpassem aspectos objetivos e subjetivos do público-alvo. 

Compreende-se os aspectos subjetivos ali presentes como:  

  

O espaço íntimo constituído pelas marcas singulares adquiridas no processo 

de formação individual, bem como pelas crenças e valores compartilhados na 

dimensão cultural, que acabam por constituir a experiência histórica e 

coletiva dos grupos e populações em um dado território (Brasil, 2012b, p. 

17).  

 

Há o reconhecimento de que, por meio da subjetividade, é possível se relacionar, 

criar vínculos. Isso nos interessa, tendo em vista que os serviços oferecidos na Proteção 

Social Básica são direcionados pelo PAIF, que tem como principal objetivo o trabalho 

com o fortalecimento de vínculos. De acordo com o texto da Resolução nº 109 do 

Conselho Nacional de Assistência Social (Brasil, 2009), o PAIF consiste no trabalho 

social com famílias de forma continuada. Seus objetivos são: fortalecimento da função 

de proteção das famílias, prevenção da ruptura de seus vínculos, promoção do acesso e 

usufruto de direitos e contribuição na melhoria de sua qualidade de vida. O PAIF 

utiliza, também, ações nas áreas culturais para o cumprimento de seus intentos, no 

sentido de explorar a identidade cultural do território, com o intuito de fortalecer o 

sentimento de pertencimento à comunidade, de modo a ampliar o universo 

informacional e a proporcionar novas vivências às famílias usuárias do serviço. A 

execução das ações do PAIF é de responsabilidade direta dos profissionais de nível 

superior que compõem a equipe técnica do CRAS, sob supervisão do coordenador dessa 

instituição; portanto, incumbência do profissional em Psicologia. 

Por meio de uma matriz padronizada que norteia o PAIF, a atuação do 

profissional psi visa a apontar opções para o fortalecimento dos vínculos familiar e 

comunitário da população que se encontra em situação de vulnerabilidade social, bem 
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como a articulação dos recursos subjetivos para o fortalecimento desses vínculos. Cabe 

ressaltarmos, aqui, que uma das prerrogativas que regem o PAIF é não desenvolver 

ações de caráter terapêutico, compreendidas como práticas psicoterapêuticas, 

psicodiagnósticas e psicopedagógicas, ou quaisquer outras modalidades com fins 

terapêuticos (Brasil, 2012b). Todavia, pressupomos que os técnicos possuam 

capacidade para escuta qualificada individual e em grupo (Brasil, 2009). Postular que as 

práticas clínicas não compõem o rol de ações do PAIF não é negar aos profissionais dos 

CRAS com formação em Psicologia de utilizarem seus conhecimentos para atender e 

acompanhar as famílias por meio de uma escuta dos aspectos subjetivos envolvidos nas 

situações de vulnerabilidades vivenciadas por elas.  

Ao profissional da Psicologia orienta-se no sentido de: a) compreender os 

processos subjetivos que contribuem para a incidência de vulnerabilidade e risco social 

de famílias e indivíduos; b) contribuir para a prevenção de situações que possam gerar 

ruptura dos vínculos familiares e comunitários; e c) fomentar o desenvolvimento da 

autonomia dos usuários do CRAS. Com isso, a subjetividade é levada em consideração 

em três dimensões que estão interligadas: como ponto de partida para se 

compreenderem os fatores que levam à vulnerabilidade; para se trabalhar a prevenção 

dos fatores de risco e para se terem meios de construir um projeto emancipatório dos 

usuários. Orienta-se, ainda, que os casos com demanda de atendimento psicológico 

devem ser encaminhados para outros serviços da rede intersetorial (Brasil, 2009). Tais 

orientações são plausíveis, consoante os objetivos da Política Nacional de Assistência 

Social. Entretanto, percebemos a necessidade de uma escuta, muitas vezes de caráter 

clínico, na Proteção Social Básica, principalmente se levarmos em conta que a 

expressão subjetiva é condição para o sucesso na construção da autonomia.  

Deparamo-nos, aqui, com uma questão crucial para o profissional em Psicologia 

que atua nesse cenário. Se as intervenções desse operador devem abarcar primariamente 

a compreensão dos determinantes exclusivos que levam alguns indivíduos a situações 

de fragilidade social, seja para preveni-las ou para superá-las, como esses profissionais 

terão um entendimento desses fatores se não pela escuta dos atores de sua própria 

história?  

A prerrogativa desse cenário é que o atendimento socioassistencial, voltado para 

a resolução das demandas dos usuários da Assistência Social, seja pilar nessa 

instituição. De fato, acolher o sujeito que chega até o CRAS e direcioná-lo ao acesso 
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aos seus direitos é fundamental para a saída da situação de extrema privação material e 

de exclusão social em que eles se encontram. No entanto, para além de ouvir e acolher a 

demanda social que nos é apresentada, expressa em necessidades materiais urgentes, a 

perspectiva psicanalítica propõe uma escuta do discurso como possibilidade de situar o 

sujeito ()
13

 em relação à sua questão. Escuta, articulação dos fatores subjetivos, 

condução do processo grupal e muitos outros conhecimentos e práticas do campo psi 

estão ali presentes. Se queremos aprofundar a discussão sobre a importância do campo 

psi no SUAS, é imprescindível reconhecermos que a escuta clínica atravessa o fazer do 

psicólogo/psicanalista ali ainda que não seja na forma de psicoterapia/análise 

propriamente ditas.  

No escopo da Política de Assistência Social, encontramos algumas 

contrapartidas no percurso da construção da autonomia do público-alvo. A PNAS é 

regida por normas e por condicionalidades para que o cidadão tenha acesso aos direitos 

socioassistenciais previstos na Constituição Brasileira pelo fato de ser um usuário dos 

serviços socioassistenciais. O direito, nessa política, está articulado com a exigência de 

condicionalidades que têm como objetivo romper o círculo de transmissão da pobreza 

entre as gerações. As condicionalidades são os compromissos assumidos tanto pelas 

famílias beneficiárias do PBF quanto pelo poder público, para ampliar o acesso delas 

aos seus direitos sociais básicos. Por um lado, as famílias devem assumir e cumprir 

esses compromissos para continuarem recebendo o benefício. Por outro, existe a 

responsabilidade do Estado em ofertar os serviços públicos de Saúde, Educação e 

Assistência Social, que viabilizem que as condicionalidades colocadas para elas sejam 

cumpridas (Brasil, 2005b). 

O PBF é um programa de transferência direta de renda, que beneficia famílias 

em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o País. Tal programa integra o 

Plano Brasil Sem Miséria, que tem como foco de atuação os brasileiros com renda 

familiar per capita inferior a R$ 70 mensais e está baseado na garantia de renda, na 

inclusão produtiva e no acesso aos serviços públicos (Brasil, 2014). No que se refere ao 

PBF, são colocadas três condicionalidades, nas áreas de educação, saúde e assistência 

social, que têm como objetivos “reforçar” o acesso aos direitos sociais básicos. O 

                                                           
13

 O símbolo  (S para sujeito, / para barrado) representa o sujeito lacaniano enquanto barrado pela 

linguagem, alienado no Outro, castrado. O sujeito constituído em relação ao significante. Falaremos desse 

sujeito com mais detalhes no capítulo posterior. 
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compromisso com a condicionalidade da educação é a frequência escolar mínima de 

85% de cada integrante em idade escolar (de seis a 15 anos) e de 75% (de 16 e 17 anos) 

das famílias beneficiárias desse programa. Os compromissos das condicionalidades em 

saúde são o acompanhamento do calendário vacinal, do crescimento e desenvolvimento 

das crianças menores de sete anos, e o acompanhamento de gestantes e nutrizes. Há, 

ainda, a verificação da frequência dos jovens com histórico ou risco de trabalho infantil 

nos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do PETI.  

O descumprimento das condicionalidades do PBF por parte das famílias pode 

gerar alguns efeitos punitivos, que têm repercussão direta no benefício financeiro. Esses 

efeitos são gradativos, tornando possível a identificação das famílias que não cumprem 

as condicionalidades para acompanhá-las, a fim de que os problemas que geraram o 

descumprimento possam ser “resolvidos”. Os efeitos vão desde a advertência da família, 

passando pelo bloqueio e pela suspensão do benefício, podendo chegar ao cancelamento 

(Brasil, 2014). Há, também, a exigência de participação das famílias beneficiadas nas 

ações e programas complementares realizadas pela rede e que são ofertadas, 

inicialmente, pelo CRAS, com o intuito de promover aos beneficiários a superação de 

suas situações de vulnerabilidade social. Cabe ao município, monitorar e registrar, 

bimestralmente, a frequência escolar dos beneficiários e, semestralmente, o 

acompanhamento da saúde. Em caso de descumprimento, é aplicada a sansão a partir 

dos dados informados pelo município na base do Sistema de Condicionalidades 

(SICON).  

Percebemos, pelas condicionalidades exigidas, que a Proteção Social ainda está 

atrelada ao imaginário e à tradição de que Assistência Social é uma troca: a família é 

incumbida de cumprir determinadas condições para receber benefícios. Quanto ao poder 

público, interrogamo-nos: as condicionalidades que este deve cumprir estão sendo 

garantidas com qualidade? Há, de fato, oferta quantitativa e qualitativa de serviços em 

saúde e educação? Os direitos à saúde e à educação estão sendo garantidos? Devemos, 

em nossa prática, considerar uma espécie de fragmentação da política, de uma 

incompletude intersetorial e, por que não, dos furos que existem na própria instituição, 

suas falhas estruturais, observando as condições de acesso aos serviços de educação e 

saúde, os quais, muitas vezes, estão localizados em áreas de difícil acesso, onde faltam 

profissionais, qualificação e equipamentos, e existe uma infinidade de outras carências.  

Tanto o Programa Nacional da Assistência Social quanto o Programa do 
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Município são instrumentos de organização da ação governamental que visam à 

concretização do acesso aos direitos socioassistenciais do público-alvo por meio de 

diretrizes, normas e metas previamente definidos. Tal plano de ação tem caráter 

universal, pois prevê o acesso de todos igualitariamente. A esse respeito, cabe aos 

profissionais que operam em um plano unificado saber como manejá-lo. Cabe, ainda, 

um planejamento que respeite as características e as particularidades não apenas do 

território, mas também de cada um que chega até a instituição. Acreditamos que é na 

escuta feita pelos operadores na instituição que se viabiliza a emergência das estratégias 

singulares de sobrevivência como forma de saber, que nenhum plano unificado 

governamental tem a pretensão de alcançar. 

Nessa instituição, o profissional em Psicologia tem que situar a diferença 

elementar entre o cidadão, que busca nos serviços o que lhe é de direito, e o sujeito, que 

pede ajuda para si, como esclarece Garcia (2000, p. 66): O cidadão é aquela dimensão 

comum da comunidade, é o qualquer um; o sujeito, por outro lado, é raro, ele resulta de 

uma opção, de um acontecimento ao qual ele é fiel, e com isso ele se mostra na sua 

autonomia. 

Pela práxis da Psicanálise no contexto do atendimento à família na Proteção 

Social Básica em Assistência Social, surge, então, a reflexão em relação ao paradoxo 

cidadão-sujeito, que causa um mal-estar no âmbito da Assistência Social. É esse 

paradoxo que nos motiva a problematizar o lugar do sujeito em relação aos seus 

direitos, assim como a possibilidade de uma escuta que busque o sujeito em meio às 

normas, um sujeito que raras vezes é interpelado em nome de sua história ou de seu 

desejo para orientar-se frente aos ideais que lhe são colocados e para resolver seus 

conflitos para além das respostas usuais na tentativa de enfrentar suas dificuldades. 

De acordo com o MDS, a família que encontra dificuldades em cumprir as 

condicionalidades deve, além de buscar orientações com o gestor municipal do 

Programa Bolsa Família, procurar o CRAS, o CREAS ou a equipe de Assistência Social 

do município, com o objetivo de ser auxiliada a superar as dificuldades enfrentadas, 

como é proposto pelo MDS: 

 

Para que o PBF avance nos seus objetivos e impactos, torna-se importante 

propor uma metodologia de trabalho com as famílias, o qual garanta o 

cumprimento das condicionalidades, respeite sua realidade local e fortaleça 

os vínculos comunitários e familiares (Brasil, 2014). 
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Com a verificação dos obstáculos dessas famílias em procurar tais orientações, 

criou-se, no CRAS do bairro Tijuco em São João del-Rei/MG, um grupo voltado para 

mães com dificuldades em cumprir as condicionalidades do PBF. É importante 

ressaltarmos aqui, num breve esclarecimento, que há previsão institucional para a 

criação de grupos nos CRAS. Cada situação de fragilidade encontrada no público-alvo 

da Proteção Social Básica deve receber um tipo de atenção diferenciada de acordo com 

suas necessidades específicas. Desse modo, a Tipificação Nacional de Serviços 

Socioassistenciais prevê quatro modalidades de grupos a serem realizados nos CRAS, 

que são coordenados a partir dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos. Tais serviços são organizados por faixa etária em torno do PAIF, sendo a este 

articulados. Além disso, estão subdivididos em serviços ofertados para crianças de 0 a 6 

anos, crianças de 6 a 15 anos, adolescentes e jovens de 15 a 17 anos e idosos. Esses 

serviços ocorrem por meio do trabalho em grupos e organizam-se de modo a ampliar 

trocas culturais e vivências, desenvolver o sentimento de pertença e de identidade, 

fortalecer vínculos familiares e incentivar a socialização e a convivência comunitária 

(Brasil, 2009).  

Se levarmos “ao pé da letra” tais orientações, damo-nos conta de que não há 

lugar previsto na Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais para pessoas 

acima de 17 anos e abaixo dos 65 anos nesses serviços. No entanto, temos dados que 

demonstram a importância que esse público tem no que tange ao trabalho com 

fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, levando em consideração que as 

ações desenvolvidas no âmbito do CRAS têm centralidade na família. De acordo com a 

Cartilha Perfil das Famílias do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 

Federal do MDS (Brasil, 2013), em 90,3% das famílias cadastradas na rede de 

Assistência Social, os responsáveis pela unidade familiar são pessoas do sexo feminino, 

proporção ainda maior entre as famílias beneficiárias do PBF, com 93,1%. De maneira 

semelhante, a proporção de pessoas do sexo feminino como responsáveis pela unidade 

familiar é maior entre famílias em situação de pobreza (92,1%) e de extrema pobreza 

(91,5%) – público-alvo do PBF. Dessa forma, acreditamos que criar um espaço que 

trabalhe diretamente com as mães seja uma forma de permear as diversas facetas 

familiares, já que elas cumprem um papel não apenas de gestoras do lar e do recurso 

monetário, mas também de centralizadoras das questões familiares. 
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O grupo, criado em 2012, foi nomeado de “Grupo de Mães”. Com caráter 

informativo, visa a atingir mães que encontrem dificuldades em cumprir as 

condicionalidades do PBF e que também apresentem obstáculos na adesão aos serviços 

oferecidos pelo CRAS. Segundo o MDS, o Responsável pela Unidade Familiar deve, 

obrigatoriamente, ser um dos componentes da família e morador do domicílio, com 

idade mínima de 16 anos e, preferencialmente, do sexo feminino. Conforme avaliações 

realizadas pelo MDS em 2013, o benefício do PBF, transferido, preferencialmente, às 

mulheres responsáveis pela unidade familiar, tem contribuído para ganhos na autonomia 

e na ampliação de seu poder decisório feminino. 

O grupo é desenvolvido sob o aporte teórico da psicanálise e, apesar de ter 

enfoque informativo, não se restringe apenas à transmissão de informações. No decorrer 

dos encontros, surgem aspectos a respeito dessas famílias, dessas mães, de suas 

singularidades. Sendo assim, as questões abordadas e sugeridas pelas mulheres são 

geradoras de reflexões sobre os temas em questão e desenvolvem a possibilidade de 

ressignificações. Essa proposta está em consonância com as Referências Técnicas para 

Atuação do Psicólogo no CRAS/SUAS (CFP, 2007, p. 18), como é colocado: 

 

É preciso, portanto, olhar o sujeito no contexto social e político no qual está 

inserido e humanizar as políticas públicas. Os cidadãos devem ser pensados 

como sujeitos que têm sentimentos, ideologias, valores e modos próprios de 

interagir com o mundo, constituindo uma subjetividade que se constrói na 

interação contínua dos indivíduos com os aspectos histórico-culturais e 

afetivo-relacionais que os cercam. Essa dimensão subjetiva deve ser levada 

em consideração quando se organizam e executam as políticas públicas. 

 

A proposta de formar o grupo partiu da psicóloga de orientação psicanalítica que 

atua no CRAS do bairro Tijuco de São João del-Rei – MG. Na rotina de trabalho, a 

técnica percebeu diversas dificuldades enfrentadas por algumas mães no dia a dia. Por 

meio da busca ativa
14

, entrevistas e visitas domiciliares realizadas, foi cogitada a ideia 

de criação de um grupo, que não objetivasse um trabalho psicoterapêutico, mas um 

trabalho que envolvesse a escuta e a informação a essas mulheres sobre temas relativos 

aos vínculos familiares ou a temas referentes à demanda trazida por elas como educação 

e convivência com os filhos, companheiros/maridos e/ou pais de seus filhos. As 
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 Segundo o MDS (Brasil, 2005b), “Busca Ativa refere-se à localização, inclusão no Cadastro Único e 

atualização cadastral de todas as famílias extremamente pobres, assim como o encaminhamento destas 

famílias aos serviços da rede de proteção social”. Para além dessa definição rigorosamente técnica, 

entendemos a Busca Ativa, também, como uma forma de acompanhamento às famílias que já estão 

incluídas na rede de proteção social. 
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entrevistas individuais e convites feitos mediante as visitas domiciliares sobre a 

proposta de um grupo que abordasse essas relações foram aceitos por essas mulheres. 

As participantes do grupo podiam levar seus filhos, caso não tivessem com quem 

deixá-los, já que o cuidado com os filhos é, na maioria dos casos, tarefa atribuída à mãe. 

Para tanto, foi utilizado o espaço da brinquedoteca do CRAS, onde eram realizadas 

atividades lúdicas com essas crianças, simultâneas ao Grupo de Mães. O Grupo de 

Mães, que se reunia em uma sala disponível do CRAS, inicialmente, teve como 

proposta discutir os assuntos relacionados às dificuldades encontradas pelas 

participantes em suas relações familiares, bem como aspectos relacionados às mulheres,  

a fim de que pudessem contribuir para uma reformulação em seus contextos sociais e 

que isso repercutisse no fortalecimento dos vínculos com a família e com a comunidade. 

Mas é fundamental salientarmos que os temas são propostos pelas próprias mulheres ao 

final de cada grupo. 

Por meio da orientação da impossibilidade de um atendimento individualizado 

contínuo no contexto do CRAS, vemos, na mediação de grupos, uma saída para a 

construção de um espaço onde o discurso apareça, um espaço que vá além dos 

prontuários. Percebemos, na fala dos sujeitos que frequentam esse grupo, mediado pelo 

psicanalista, que esse espaço funciona como um lugar de referência de escuta. Nesse 

momento, algumas mães relatam que veem o grupo como um lugar diferenciado na rede 

de Assistência Social, díspar do conselho tutelar que lhes cobra um ideal de família e de 

mãe, nas palavras proferidas: “Aqui não me cobram nada, não é igual o povo do 

conselho tutelar, eles já chegam esculachando a gente. Não querem nem saber. A gente 

nem fala nada não, fica „queto‟ pra não arrumar mais problema” (M). Notadamente, 

essa fala ganha um tom de “denúncia” do operador dos serviços da assistência social, 

que, descolado de uma proposta de escuta qualificada que considere os arranjos 

singulares dessas famílias, transforma-se numa espécie de polícia social, que age com 

mecanismos articuladores de controle e punição, prescrevendo e fiscalizando ações de 

forma autoritária. 

Clarice Lispector (1984) retrata com maestria esse imaginário perpetuado que 

atrela a Assistência Social à “troca” com a metáfora das “caridades odiosas”, ao se 

referir à solidariedade como uma condição de barganha, quase que uma farsa, como 

aponta em seu conto “Gratidão, revolta e vergonha!” Foi o que sentiu depois de ajudar a 

pagar o aluguel à mãe e ao menino-menina com os quais encontrou no ônibus, pois a 
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mãe impediu a criança de brincar com quem os ajudou. Criou-se um constrangimento ao 

brincar com a criança. Brincar se transformou em pedido, em brincadeira normatizada, e 

a mãe passou a fiscalizar o brincar da criança com os possíveis ajudantes. A metáfora 

das “caridades odiosas” nos remete a algo que se repete frente às “cobranças” impostas 

no âmbito da Política de Assistência Social: o descumprimento das normas. Ao encarnar 

a lei, a autoridade impede que o sujeito se reconheça como submetido a ela, 

confundindo a lei com a demanda do Outro (Rinaldi, 1996). Tal configuração pode 

dificultar a efetivação da política em termos de alcance por uma dificuldade que o 

público-alvo tem em cumprir as exigências que lhe são colocadas para permanecer no 

programa devido a uma espécie de resistência aos serviços oferecidos na instituição. 

  Podemos dizer que o lugar do grupo que tomamos como ilustração para nossa 

problemática vai além daquele em que se ouvem conselhos e, usualmente, imposições e 

propostas prontas para saída frente às dificuldades socioeconômicas que essas famílias 

encontram. É um espaço onde há brecha para a manifestação do discurso, para o 

desenvolvimento da palavra e da posição de cada um referente aos temas propostos para 

discussão. Em vários momentos, o que o profissional espera como êxito das ações que 

executa não vai de encontro ao que é desejado pela família. Assim, numa espécie de 

idealização de eficácia, cria-se uma resistência aos serviços ofertados. 

É nesse sentido que a criação desse grupo ilustra a necessidade do interlocutor 

nessa instituição. O grupo surge como a marca da Psicanálise no CRAS do bairro 

Tijuco. Em nossa abordagem teórico-metodológica, não tomamos a ideia de uma 

grupalidade comum a todos os grupos. Pelo contrário, a construção desse grupo dá-se 

em uma situação singular com objetivos e componentes específicos que direcionam a 

sua formação, a partir de uma demanda específica, a saber: as dificuldades de 

determinadas famílias em cumprir as condicionalidades do PBF. No entanto, trazemos 

essa experiência como uma possibilidade de pensarmos a criação de espaços 

atravessados pela escuta nessa instituição, espaços que abarquem questões subjetivas na 

Proteção Social Básica. Quando afirmamos a necessidade de uma escuta no contexto do 

CRAS, estamos sinalizando um trabalho “através da escuta”. Ou seja, uma escuta 

atravessada, algo da ordem do significante
15

 que remete ao inconsciente, diferenciando-

                                                           
15

 Na teoria estrutural da língua de Saussure, o termo significante designa a parte do signo linguístico que 

remete à representação psíquica do som, ao contrário do significado, que remete ao conceito. Lacan 

retoma o conceito de significante para designar o elemento significativo do discurso que determina os 

atos, as palavras e o destino do sujeito (Roudinesco & Plon, 1988). Segundo Fink (1998, p. 210), o S1 é, 
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se de uma escuta investigativa. Tal escuta quer saber da verdade subjetiva, da versão do 

sujeito do inconsciente () (Scarparo & Poli, 2008). 

 

2.3 A demanda no contexto socioassistencial 

 

Atualmente, podemos contextualizar novas formas de demanda social advindas 

dos avanços em relação à garantia dos direitos socioassistenciais para além dos direitos 

relativos à garantia de sobrevivência. Temos marcos legais que demonstram o progresso 

em relação aos direitos humanos no Brasil, como são os casos do Estatuto do Idoso, do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, da Lei Maria da Penha e, mais recentemente, da 

Lei menino Bernardo, mesmo que ainda gerem controvérsias e precisem de constante 

debate e aprimoramento. 

Quando o sujeito chega à instituição CRAS com essas demandas, sua posição é a 

do sujeito de direitos e cabe ao técnico fazer o acolhimento dessa queixa. Tal 

procedimento envolve o recebimento dos usuários do SUAS em local com infraestrutura 

adequada e com profissionais qualificados, além do direcionamento das suas demandas, 

com intervenções que cabem aos serviços da Política de Assistência Social. Outra forma 

de identificarmos as demandas do público-alvo é por meio da busca ativa, momento em 

que há a aproximação do agente público com essa população com vistas a inseri-la na 

rede de serviços socioassistenciais.   

A acolhida é o contato inicial de um sujeito ou de uma família com o SUAS. 

Esse contato se dá, na maioria dos casos, por intermédio do CRAS, porta de entrada da 

Política de Assistência Social. O mecanismo de acolhimento se traduz na escuta das 

necessidades e demandas trazidas pelo público, bem como na oferta de informações 

sobre as ações oferecidas na rede socioassistencial e demais setores. É nesse momento 

inicial que o profissional deve buscar articular os significados das demandas que são 

endereçadas à instituição, como é proposto pelo MDS: 

 

A acolhida é uma etapa em que se deve coletar informações sobre a vida 

familiar e comunitária das famílias e sobre o território, sendo importante 

considerar não só os aspectos objetivos, concretos, tais como a situação 

socioeconômica vivenciada, mas também a subjetividade das famílias, suas 

                                                                                                                                                                          
para Lacan, o significante mestre ou significante unário, que, quando ligado a outro significante, ocorre a 

subjetivação e resulta um sujeito de/com sentido. Pretendemos abordar a teoria dos discursos, elaborada 

por Lacan, com maior atenção no capítulo posterior. 
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crenças, valores, formas de comunicação e expectativas em relação ao 

Serviço (Brasil, 2012b, p. 18). 

 

No âmbito da Assistência Social, o termo demanda é amplamente utilizado. Seu 

sentido mais recorrente está conjugado ao de necessidade – das necessidades sociais 

básicas para sobrevivência de determinada população – quando o indivíduo 

(demandante, cidadão, usuário), em situação de vulnerabilidade social, expõe à 

instituição suas necessidades. Desse modo, ele tem a pretensão de receber uma ação 

socioassistencial que supra tal necessidade. Demandar é uma ação que é dirigida a 

alguém. Exigir, solicitar, reclamar, procurar, perguntar, dirigir-se à e caminhar para são 

possíveis sinônimos para esse ato. No nosso contexto, a demanda é dirigida à 

instituição, que já tem a oferta da ação socioassistencial programada nos moldes da 

Política Pública da Assistência Social. 

No contexto do CRAS, a demanda pode ser dirigida aos técnicos de referência 

ou identificada por eles. São dois movimentos diferentes embora tenham a posteriori as 

mesmas ações previstas para suprimi-la. Como define o Dicionário de Termos Técnicos 

da Assistência Social, demanda é a manifestação de necessidades, apresentadas 

explicitamente pelo usuário ou identificadas pelo técnico, que exigem intervenções de 

natureza socioassistencial (Belo Horizonte, 2007, p. 33). Quando o usuário deposita sua 

queixa nessa instituição, o técnico é incumbido de escutar, identificar e enquadrar a sua 

demanda nos moldes dos programas socioassistenciais preexistentes, a fim de viabilizar 

a realização de intervenções pertinentes no âmbito da Política de Assistência Social.  

A situação de risco social em que o usuário se encontra no momento da queixa 

pode variar de condições circunstanciais ou estruturais. Recebemos, como demandas 

conjunturais, por exemplo, a falta de alimentos e de recursos para arcar com gastos de 

óbitos familiares e o risco de moradia em casos de calamidades, entre outros, que são 

demandas que se configuram como casos de direito aos benefícios eventuais
16

, de 

acordo com Lei Municipal nº 4.173. Outras situações de vulnerabilidade social podem 

se enquadrar em casos que não são momentâneos, em que há ocorrência intergeracional 

da situação de extrema pobreza. Esses casos demandam adesão aos programas e 

serviços permanentes – em alguns casos, até que o usuário consiga adquirir autonomia 

e/ou se desligue do programa – como o PBF e o Minha Casa Minha Vida, dentre outros.  

                                                           
16

 O Benefício Eventual se destina aos cidadãos e às famílias com impossibilidade de arcar por conta 

própria com o enfrentamento de contingências sociais, cuja ocorrência provoca riscos e fragiliza a 

manutenção do indivíduo, a unidade da família e a sobrevivência de seus membros (SJDR, 2007). 
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Para além da demanda em seu aspecto material, percebemos, por meio da nossa 

escuta, a insistência de demandas que não se enquadram nesse aspecto e que denunciam 

impasses de ordem subjetiva. Podemos colocar, como exemplos: dificuldades na 

separação conjugal mesmo em casos de violência intrafamiliar; dificuldades em se 

haver com as consequências da toxicomania apesar da ameaça de perda da guarda dos 

filhos; não aceitação de uso de métodos contraceptivos mesmo com risco de iminência 

de mais um filho que não terá o que comer, entre outros. Se a demanda extrapola as 

questões das necessidades básicas e socioassistenciais, podemos afirmar que há algo 

que diz da subjetividade em jogo.  

Mariano (2011) aponta que a demanda endereçada à instituição CRAS pode ser 

caracterizada em três aspectos distintos, que nos auxiliam na escuta da demanda e em 

seu possível desfecho. Pode ser que a demanda seja uma demanda social de enunciado 

direto, momento em que o sujeito vai à instituição com uma reivindicação clara de 

acesso aos seus direitos. Outra possibilidade é a demanda social de cunho subjetivo, em 

que há reivindicação de direitos que cobrem uma questão subjetiva. E, ainda, demanda 

subjetiva de enunciado direto, quando, explicitamente, a demanda se caracteriza como 

um pedido de ajuda para si.  

A partir dessa distinção, o que pode ser feito pelo profissional sob orientação 

psicanalítica é avançar no discurso institucional, que pressupõe um sujeito apto a ser 

totalizado (S) a partir da garantia dos direitos, como se o que lhe faltasse fosse somente 

dessa ordem. As demandas nem sempre estão diretamente relacionadas aos direitos 

sociais, pois o sujeito é, antes de tudo, sujeito de desejo. Por esse viés, o psicanalista 

assume o compromisso de fazer emergir nesse cenário a articulação entre as normas 

sociais com o que há de particular no indivíduo. Falaremos sobre isso no item a seguir. 

 

2.4 A relação entre necessidade, demanda e desejo na teoria psicanalítica 

 

  No centro da teoria psicanalítica, o desejo ganha corpo e destaque. Todavia, 

aqui, não nos referimos ao desejo como naturalizado, articulação realizada no campo da 

biologia e apropriada em outros campos do conhecimento. Não estamos tratando do 

desejo como satisfação pontual de uma necessidade, relação que foi identificada 

anteriormente na Política de Assistência Social, mas do desejo lançado na ordem 

simbólica, não sem consequências para a nossa questão em debate. 
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Como mencionamos, não podemos deixar de considerar uma dimensão 

elementar relativa à situação de desamparo humano em busca do estado original de 

completude e de satisfação. Frente a essa condição, resta-nos demandar cuidados, 

alimento, atenção, amparo e amor. O bebê chora, grita, faz gestos, com o intuito de 

dirigir sua demanda a um objeto que o satisfaça. Seu cuidador receberá seu pedido 

ofertando a ele uma ação específica que sacie sua necessidade. Mas a situação de 

desamparo inerente ao homem permanece e a demanda endereçada ao outro não cessa. 

Ela circula. 

A demanda ultrapassa o campo da necessidade e se faz como um pedido de 

restituição do objeto outrora perdido no estado original de satisfação. O desejo 

inconsciente para Freud, de acordo com Laplanche e Pontalis (2001, p. 114), realiza-se 

na tentativa de restabelecer os sinais ligados às primeiras vivências de satisfação. A 

imagem mnêmica, produzida na primeira experiência de satisfação, é insistente e se 

reproduz quando há excitação provinda da necessidade. Quando a necessidade 

reaparece, produz-se, então, uma moção psíquica que tende a reinvestir nessa imagem, 

buscando vivenciar novamente a situação primeira de satisfação. É essa moção que 

Freud chama de desejo. Num movimento dinâmico, o desejo emerge com o 

reinvestimento psíquico do traço mnêmico da primeira experiência de satisfação na 

tentativa de reconstituí-la. Tal reinvestimento dá-se por meio de uma moção pulsional. 

  Necessidade e demanda, nesse sentido, são âncoras para o desejo. A essa altura, 

temos alguns elementos para iniciar uma possível diferenciação entre necessidade, 

demanda e desejo. A necessidade, advinda de um estado de tensão interna, visa a um 

objeto específico e uma ação específica tem êxito em satisfazê-la. Sendo assim, a 

necessidade tem objeto na realidade. O desejo não o tem. O desejo é indissociável aos 

traços mnêmicos produzidos pela satisfação da necessidade e encontra sua realização na 

tradução alucinatória da satisfação. Ou seja, sua realização está no âmbito da realidade 

psíquica. Segundo Laplanche e Pontalis (2001, p. 114), o desejo nasce da defasagem do 

processo entre a necessidade e a demanda. Ele não se reduz à necessidade, pois não é 

fundamentalmente uma relação com o objeto real, mas com a fantasia. É no se fazer 

palavra, na presença da demanda, que o desejo se articula embora a verdade 

inconsciente do sujeito seja fundada para além da demanda. 

No Seminário 1, Os escritos técnicos de Freud, Lacan (1953[1954]/2009) afirma 

que o desejo se constitui como no movimento de báscula (no francês, bascule, balança 
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decimal), numa espécie de troca com o outro, já que é por esse outro que a criança 

exprime o desejo e, invertido no outro, que ele é reconhecido. Antes do aprendizado da 

língua, da emergência do símbolo, o desejo é visto no outro imaginariamente. 

 No Seminário 5, As formações do inconsciente, Lacan (1957[1958]/1999) 

explicita a relação do significante com o desejo por meio de três fórmulas ou três 

momentos que se complementam. A primeira fórmula do desejo
17

 demonstra a relação 

do desejo com a identificação narcísica. Nesse momento, é o outro (a), como nosso 

semelhante, o pivô dessa relação. O desejo (d), que está na primeira extremidade, vai ao 

encontro da outra extremidade, que é o eu (m). A configuração do desejo dá-se pela 

relação do sujeito () com o seu semelhante, o outro (a). Dessa forma, a constituição do 

desejo do sujeito faz-se, num primeiro momento, mediada pela relação imaginária com 

o outro (a), por algo no outro que tem significado para o sujeito com o qual ele se 

identifica. 

A criança, antes mesmo de nascer, já tem um universo linguístico organizado à 

sua espera. Seu nome já está definido, sua língua materna já está estabelecida. Quando 

nasce, deve comunicar-se, ainda que não verbalmente, a fim de que alguém atue para 

satisfazer suas necessidades. Nesse estádio, do choro, do grito, sua comunicação é 

interpretada pelo outro, que garante uma ação específica. Assim, a solicitação cada vez 

mais se adapta à interpretação desse outro. Endereçada ao outro, a demanda é 

interpretada. É o outro quem dá sentido e nomeia a necessidade. Mais tarde, a criança 

aprende a língua falada pelos pais para manifestar seu desejo. Agora, os pais não têm 

que interpretar o que ela quer. Ela diz! Não obstante, seus desejos, agora expressos em 

palavras, são articulados ainda por meio desse outro. Não há garantias de que as 

palavras utilizadas para tal correspondam necessariamente às suas demandas. O desejo é 

moldado pela língua aprendida. Para além da necessidade, seu surgimento pressupõe a 

presença do Outro.  

Lacan (1957[1958]/1999) propõe a segunda fórmula do desejo, que retrata a 

relação do desejo não com o significante em si, mas com a palavra, através da demanda. 

Aqui, é o Outro (A) como o lugar da sede dos significantes que estrutura a relação do 

desejo com o Ideal do eu. O s(A) expressa o que no Outro (A) toma valor de significado 

para o sujeito com a ajuda do significante (s). Qualquer identificação com as insígnias 

                                                           
17

  d →   a ↔ i(a) ← m (LACAN, 1957[1958]/1999). 
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do Outro (A) depende da demanda (D) e da relação do Outro (A) com o desejo (d). É 

por intermédio desses signos que se produz o ideal do eu (I), instância psíquica que 

advém no momento do declínio do Édipo e que resulta num processo de cristalização 

narcísica e de identificações com modelos ideais. Nesse sentido, só existe acesso à 

identificação do Ideal do eu (I) depois que há o Outro (A)
18

. 

O desejo da criança, a princípio, é indissociável do Outro, já que sua demanda 

depende diretamente da interpretação que o Outro lhe confere. O desejo passa pela 

satisfação da necessidade nesse direcionamento ao Outro, que o nomeia e o transforma 

em demanda de amor; ou seja, demanda de ocupar o lugar do desejo do Outro. A 

demanda é expressão do desejo, mas também se configura para além da satisfação da 

necessidade. Há um “a mais” que Lacan chama de demanda de amor, pois, ainda que 

indique um objeto de necessidade, é demanda de amor na qual a criança deseja ser o 

único objeto de desejo do Outro que o satisfaz. Como afirma Lacan (1957[1958]/1999, 

p. 407), é no lugar que o sujeito procura articular seu desejo que ele depara com o 

desejo do Outro como tal. 

O desejo do sujeito se encontra com o desejo de reconstituição da satisfação 

originária, momento em que houve, de fato, satisfação. Com outras experiências de 

satisfação, a mediação da demanda confronta a criança com a dimensão da perda. Há 

algo da satisfação que é da ordem do impossível de ser revivido e, com isso, o desejo 

fica suspenso em busca do reencontro de algo que foi perdido. Com a mediação da 

linguagem, é introduzido um conflito entre o que é desejado e o que está implicado na 

demanda (Dor, 1989). 

Voltemos ao Seminário 5, As formações do inconsciente, no qual Lacan 

(1957[1958]/1999) coloca que o desejo está intimamente ligado a uma marca, uma 

insígnia, um traço, que, na universalidade do complexo de castração, deixa sua 

especificidade. Para que o desejo atravesse algumas fases até chegar à sua maturação, é 

necessário que algo seja marcado no sujeito pela travessia da ameaça de castração. 

Segundo ele, é na passagem pela Lei da castração que se inscreve no sujeito o 

significante que sustenta a relação castradora, com o qual o sujeito se identifica e, ao 

mesmo tempo, o qual direciona sua relação com a interdição. Lacan revela, assim, o 

caráter significante da castração e sua relação com o desejo. É enquanto o sujeito () se 
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 D → A  d ↔ s(A) ← I (LACAN, 1957[1958]/1999). 
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constitui e se situa em relação ao significante, que se produz nele uma ruptura, uma 

divisão na qual se encontra a tensão do desejo (Lacan, 1957[1958]/1999). 

O lugar que o Outro ocupa na relação do sujeito com o seu desejo é que o 

estrutura na linguagem, já que o Outro, que nos referencia no campo da fala, é o lugar 

do “tesouro dos significantes”, isto é, onde se situa a cadeia de significantes. Após esse 

processo, o sujeito se depara com o desejo do Outro, que é marcado pelo significante 

fálico, significante da falta. Ao passo que esse Outro é barrado, o sujeito se reconhece 

como castrado. O desejo, então, se estrutura pela alienação na linguagem, no desejo do 

Outro, pela interposição à Lei do Édipo e à Lei da castração. Esse Outro, que é o lugar 

da fala; portanto, é também o lugar da falta. A terceira fórmula do desejo
19

 exprime o 

momento da interação do sujeito desejante com o significante em si. O  é o eixo que 

impulsiona o sujeito na relação com o significante, é o que coloca o caráter enigmático 

dessa relação, aquilo sobre o qual nos fazemos questão. A fórmula aponta que o S(), o 

significante (S) do Outro barrado (), é consequência do falo (ɸ). Ou seja, o falo (ɸ) é o 

significante que introduz no Outro barrado () algo de novo.    

O desejo é formado e dirige-se a outrem. Embora seja dirigido a um objeto, o ele 

não possui objeto específico. Tentaremos entender o porquê. Seu objeto, na teoria 

psicanalítica, é uma falta, e não algo que propiciará a satisfação. A estrutura do desejo é 

exatamente esse movimento da busca de algo que por si é inacessível. É esse 

movimento que o torna incessante. O desejo é a busca pelo objeto perdido na 

experiência de satisfação original, cuja presença é marcada pela falta. Nas palavras de 

Garcia-Roza (1984/2007, p. 145): O desejo é a nostalgia do objeto perdido. O que o 

move é estranho paradoxo, justamente a falta. Isso quer dizer que o desejo não tem 

objeto como tal. Ele tem causa, possui objeto que causa desejo, o objeto a responsável 

pelo advento do desejo. 

Em seu modo de circular, o desejo deve ser pensado na sua relação com o Outro. 

Há um deslizamento do desejo em seu modo de operar, no qual o objeto funciona como 

uma rede de significantes que se modifica constantemente. O objeto do desejo, então, 

aponta para uma falta que nunca será preenchida. Entender a dimensão de objeto é 

ponto fundamental de diferenciação do desejo. O objeto da necessidade e o objeto da 

                                                           
19

 Δ →   D ↔ S()  ←  ɸ (LACAN, 1957[1958]/1999). 
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pulsão são radicalmente diferentes. Podemos dizer que não é o objeto da pulsão em si 

que a satisfaz, mas o meio de obtê-lo. O objeto que corresponde à pulsão é justamente o 

objeto do desejo, o que Lacan chama de objeto a, objeto perdido, causa do desejo. 

Nessa perspectiva, quando consideramos o objeto do desejo como falta, não podemos 

falar de uma plena satisfação daquele, mas sim de uma espécie de contorno com base na 

busca incessante de satisfação de maneira circular.  

No Seminário 11, Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise, Lacan 

(1964/1988) aponta que o alvo da pulsão é justamente o retorno em circuito da pulsão à 

sua fonte. Dizer, então, que a pulsão faz circuito é dizer que o objeto varia, circula e é 

inalcançável. O contorno desse objeto faltante nos aponta um desvio da necessidade 

para o campo do desejo. É nesse sentido, também, que Lacan nos mostra que a 

satisfação da pulsão é enganosa. O movimento circular da pulsão faz contorno no objeto 

a. 

 No Seminário 7, A ética da psicanálise, Lacan (1959[1960]/2008) nos lembra 

de que a resposta psicanalítica para a demanda que nos é endereçada deve ser uma 

resposta atenta, que não adultere o sentido inconsciente dessa demanda. Já que o desejo 

é aquilo que se coloca para além da demanda, nossa atenção deve estar voltada 

justamente para a falta que move o desejo que nela está implícito. É na modificação dela 

que há possibilidade de um resto que é o desejo, o qual pode se manifestar como algo 

inominável. 

De que se trata essa falta com a qual temos, em algum momento, que nos 

deparar ainda que não de forma concreta? Lacan (1959[1960]/2008) retoma a Coisa 

freudiana (das Ding), inicialmente elaborada no Projeto, para nos esclarecer algo sobre 

essa falta, mola propulsora do ato de desejar. Freud descreve a Coisa, em termos 

neuronais, como a associação do que é invariável nas percepções da criança com o que é 

variável formando ligações. Lacan traduz a descrição neuronal freudiana em termos de 

significantes. À medida que há movimento dos significantes para fazer articulações, há 

algo que permanece isolado ou sem contato com o resto da cadeia significante, embora 

a cadeia circule ao redor dela, a saber: o objeto a (Fink, 1998). Essa Coisa que se 

constitui como signo e que se inscreve no inconsciente permanece na experiência do 

sujeito como sendo estranha, alheia a ele.  

 A Coisa refere-se a algo no campo do segredo, do que não se consegue nomear 

além do significado. Não se trata da coisa (sache) como produto, objeto concreto que 
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conseguimos substantivar. A palavra, nesse âmbito, é o que articula a coisa (sache) 

ainda no campo do inconsciente. É por meio dela que o sujeito apreende e articula o 

pensamento como forma de acesso à realidade. Lacan (1957[1958]/1999, p. 66) 

esclarece-nos que é na medida em que a estrutura significante interpõe-se entre 

percepção e consciência que o inconsciente intervém e, dessa forma, a estrutura da 

experiência acumulada reside aí e permanece aí inscrita.  

A Coisa como estranha ao sujeito é o que o referencia em seu desejo. Esse 

objeto, não nos esqueçamos, é causa do desejo e insiste ainda que todas as necessidades  

sejam satisfeitas, pois não há como encontrar o que se procura. Originalmente, esse 

objeto é perdido com tal e jamais será encontrado. Ela está além do significado e é 

anterior a todo recalque, por isso o sujeito conserva certa distância em relação a esse 

objeto. Embora seja estranho, inominável, isso não quer dizer que a Coisa não tenha 

relação alguma com a palavra, como pontua Lacan (1959[1960]/2008, p. 63): o 

inconsciente não é acessível senão pelo artifício da fala articulada. Freud, também, já 

havia mencionado, ainda no Projeto, que enquanto nós nos ouvimos falar é que há 

movimento (Bewegung) da fala.  

Fazer dessa falta uma questão estende a reflexão que salienta a importância da 

dimensão ética na experiência psicanalítica. Falar em ética da psicanálise implica uma 

distinção fundamental em termos de ação mediada pela moral, pelos ideais de conduta 

definidos, mas que também vai de encontro à Lei. 

Dizer que o desejo ganha destaque em nossa experiência não é o mesmo que 

usá-lo como justificativa para todas as ações do sujeito indiscriminadamente, visto que a 

noção de desejo em Freud e em Lacan não deixa de estar relacionada à Lei. Não se trata 

da lei como um conjunto de normas nas quais estamos inseridos e somos submetidos, 

mas da Lei da castração, fundamentada no que há de inalcançável na plena satisfação do 

desejo. 

Lacan (1959[1960]/2008) retoma a paradoxal relação do desejo com a 

consciência moral, apontando que esse problema não é tão dicotômico assim. Ao 

desenrolar seu argumento, formula que a origem da moral, outrora articulada por Freud 

em Totem e tabu, não se limita à gênese do supereu como uma necessidade coletiva, 

individualizando sua dimensão sob o registro da relação com o significante e a lei do 

discurso. Consoante a isso, Lacan (1959[1960]/2008, p. 13) afirma: A gênese da 

dimensão moral não se enraíza em outro lugar senão no próprio desejo. No Seminário 
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7, A ética da psicanálise, Lacan (1959[1960]/2008) retoma a Lei do Édipo, a lei da 

interdição do incesto como sendo a lei primordial que impede o desejo fundamental do 

sujeito, como já dito: o incesto. É como consequência desse desejo elementar que o 

significante da Lei é introduzido no sujeito, o qual antecede todo o desenvolvimento 

cultural. É dessa forma que Lacan articula a Lei da interdição ao incesto à Coisa, pois o 

desejo inconsciente pela mãe nunca poderia ser satisfeito. 

O desejo do qual tratamos só vem à tona mediado pela experiência moral, pois, 

ao passo em que A Coisa se faz pelo desejo do desejo do outro, a Lei se torna algo 

notável. Esse desejo é interrogado e colocado para o sujeito como questão no lugar dos 

imperativos propostos na sua experiência. A tese lacaniana é que a presença da instância 

moral é por onde se presentifica o real, que não é imediatamente acessível, por 

intermédio da proibição de algo que por si é impossível. 

Desejo e Lei são, ainda que conflituosamente, correlatos. Essa Lei, mesmo sendo 

afirmada como universal, é que articula a estrutura do desejo. É ela que funda algo de 

particular no sujeito. É nesse sentido que se pode pensar na ética que orienta a 

experiência psicanalítica como uma ética do desejo que possibilita o surgimento do 

especial. A prática psicanalítica, ao se sustentar por meio dessa ética, tem como 

finalidade fazer aparecer o desejo singular de cada um. Agiste em conformidade com o 

seu desejo? é a questão que Lacan
20

 propõe como “postulado ético” a ser sustentado no 

contexto da prática psicanalítica, em que aparecem desejo e ação (Rinaldi, 1996) e a 

possível implicação do sujeito naquilo que ele mesmo desejou e escolheu.  

Lacan discute, ainda, que a demanda que é endereçada ao analista toma forma de 

demanda de felicidade, colocada como possibilidade de resposta ao sujeito suposto 

saber – o analista. O desejo, que tomamos como questão para o nosso debate, pode 

tornar-se limitado aos serviços dos bens pela tendência à mudança de objeto – 

articulação inconsciente de uma sucessão de significantes –, que se constitui numa 

alienação fundamental. Seguindo essa reflexão, podemos dizer que o desejo é 

metonímico. Ou seja, para Lacan, a mudança de objeto dá-se pela metonímia do 

discurso da demanda, e essa questão não é circunstancial para nós. Em meio às mais 

variadas formas de objetos de desejo que são oferecidos pelo mercado, o serviço dos 

                                                           
20

 Posteriormente em seu ensino, Lacan dá ao termo desejo uma definição mais ampla convergindo à 

formulação do conceito de gozo. De maneira breve, podemos dizer que a realização do desejo se dá por 

meio da fantasia ($<> a – o sujeito dividido em função/disfunção com o objeto a), de forma que a fantasia 

pode vir a se manifestar como prazer ou dor.  
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bens que são ofertados para a satisfação das necessidades dos homens no campo da 

política, também, toma forma de objeto. É nesse ponto que o imperativo de felicidade é 

aproximado ao campo da política por Lacan. Essa aproximação é colocada no âmbito da 

polarização do que é singular e do que é universal, como cita: Não poderia haver 

satisfação de ninguém fora da satisfação de todos (Lacan, 1957[1958]/1999, p. 342). É 

a essa demanda que o analista se oferece a receber e pontuar. 

Acreditamos que, por meio desse percurso, podemos explicitar a dimensão 

constituinte do desejo vinculado a uma falta real de objeto, que emerge no contexto do 

CRAS sob a forma de demanda socioassistencial. A orientação que seguimos, se 

levarmos em consideração a distinção crucial entre necessidade e desejo, é que a 

demanda deve ser interpretada. Lacan (1958/1998), em A direção do tratamento e os 

princípios de seu poder, alerta-nos acerca do lugar que a interpretação ocupa no fazer 

psicanalítico. Segundo ele, nem toda intervenção verbal, bem como nem toda resposta à 

demanda, diz fielmente de uma interpretação analítica. Esse cuidado deve ser tomado 

aqui quando a nós são endereçadas demandas acompanhadas de anseio por resposta 

imediata. Sobre o imediatismo, Lacan (1958/1998, p. 599) refuta: a interpretação 

introduz uma resolução de fechamento a uma incompletude que, no entanto, só se 

realiza a posteriori. É mediante essa constatação lacaniana que a transferência assume 

lugar de operador nesse processo. A direção do tratamento, segundo Lacan, vai da 

retificação da relação do sujeito com o Real ao desenvolvimento da transferência e, 

somente depois, à interpretação (Lacan, 1958/1998, p. 604). Ainda consoante esse autor, 

cabe ao analista sustentar a demanda, para que os significantes de sua frustração 

reapareçam e se articulem. Dizer que há desejo, e não apenas necessidade no âmbito da 

assistência social, esclarece a nós que existem sujeitos nessa instituição, e não 

simplesmente usuários. Podemos dizer, também, que a demanda primeira do sujeito é de 

ser reconhecido no seu desejo. 

A demanda de escuta que reconhecemos como necessária não é anterior à 

presença do analista na instituição. Ela é produzida por um entrelaçamento entre as 

redes do social e as redes dos significantes. Scarparo (2008, p. 8) corrobora nossa 

afirmação: 

 

Já foram idealizados e apontados como solução parcial, compensatória, os 

programas de renda mínima. É fato que, para situações emergenciais e 

eventuais de crise, como calamidades, sinistros, enfermidades incapacitantes 
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ou desemprego, este recurso financeiro cumpre a função de resguardar a não 

entrada ou permanência numa situação de insustentável excesso de privação. 

Mas, para situações onde a repetição do descaso, descrédito, da impotência 

paralisante se impõe, ou nos casos onde a dor e o sofrimento tomam a 

dimensão de condição relacional, sem que haja uma busca de saída para esta 

condição, é neste lugar que a escuta do sujeito é emergente. 

 

Apostar na escuta nessa instituição desdobra-se na consideração do sujeito () no 

lugar do agente de um saber (S1) e na evidência da produção de um saber que tem como 

fundamento a condição subjetiva. Nossa aposta é que, por meio da reconstrução, 

ressignificação desse saber, é que o sujeito poderá ir de encontro com os determinantes 

de sua atual condição. Tal operação é o primeiro momento do direcionamento de um 

trabalho às voltas do desenvolvimento da autonomia dos chamados “usuários” em 

contrapartida de uma cronificação da situação de dependência destes. Scarparo (2008) 

menciona um possível caminho de trabalho no apontamento da distinção entre a noção 

de escuta do sujeito de direitos na cidadania e a noção da escuta da singularidade no 

laço social em relação ao sujeito do inconsciente na psicanálise. Nesses termos, 

afirma: É nessa “zona de fronteira” que podemos situar uma escuta do sujeito, 

orientada pela ética da psicanálise (Scarparo, 2008, p. 43).  

No mesmo eixo argumentativo, Viganò (1999) propõe uma reflexão, que é lateral 

ao nosso campo em discussão, em torno da construção da autonomia dos “usuários” nas 

instituições substitutivas de Saúde Mental. Sua proposta avança na colocação de que o 

ponto de partida para a execução dos trabalhos voltados a esse fim perpassa pelo sentido 

da construção de casos que evidenciem as idiossincrasias do caso social e do caso 

clínico. Segundo Viganò (1999, p. 42), o caso social é o caso do discurso do puro 

significante, dos instrumentos jurídicos e assistenciais, que é conduzido exclusivamente 

pelos operadores. O caso social na instituição à qual nos referimos se trata da forma 

como o profissional busca e utiliza os meios normativos institucionais para solucionar 

determinado caso que lhe é endereçado. Já a construção do caso clínico vai além deste 

significante que já está colocado, o significante mestre da instituição. No caso clínico, 

quem opera é o próprio sujeito, desde que o profissional lhe dê condições para ser o 

operador. Essa passagem é fundamental, também, no contexto da Assistência Social, já 

que é a partir do caso clínico que há caso social (Viganò, 1999). 

O profissional de orientação psicanalítica, como técnico de referência do CRAS, 

deve ficar atento à demanda acerca dos direitos sociais. Esse é o objetivo primordial 
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dessa instituição. No entanto, seu compromisso com a ética do desejo deve ser pautado 

no contexto do CRAS. É isso que diferencia seu fazer.  

É nesse sentido que nos indagamos sobre quais são as possíveis contribuições do 

saber e prática psicanalítica para o campo da Política Nacional da Assistência Social. A 

esse respeito, temos, na expressão subjetiva, por meio da teoria psicanalítica, um 

elemento fundamental para a construção da autonomia. É esse elemento que nos 

direciona. Vemos no trabalho com os aspectos subjetivos do cidadão que procura os 

serviços do CRAS a possibilidade de arranjos para saídas da condição de usuário em 

tutela. Acreditamos que tal possibilidade se fundamenta na necessidade de um espaço 

de escuta que coloque em evidência a posição do sujeito (), o qual é detentor de 

recursos próprios na construção de um saber que solucione suas dificuldades.  

Para tanto, trataremos, no próximo capítulo, da noção de sujeito para a teoria 

psicanalítica, a fim de diferenciá-lo de um mero usuário que chega até o CRAS com 

suas demandas. Ainda nessa perspectiva, abordaremos, a partir da teoria dos discursos 

em Lacan, as possíveis discursividades que atravessam o campo socioassistencial; de 

maneira particular, o discurso do CRAS. Veremos, também, a partir de um fragmento 

de um caso, como o sujeito fica imerso nesse discurso embora, em algumas situações, 

seja irredutível a ele. 
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CAPÍTULO III 

O DISCURSO DO CRAS NA PERSPECTIVA PSICANALÍTICA 

 

3.1 A noção de sujeito na teoria psicanalítica 

 

Ao colocarmos em evidência a distinção entre a noção de escuta do sujeito de 

direitos na cidadania e a noção da escuta da singularidade no laço social em relação ao 

sujeito do inconsciente na psicanálise (Scarparo, 2008) no contexto do CRAS, damos 

margem para que haja abertura à escuta do que há de singular em cada caso (família, 

sujeito). Nesse cenário, não podemos esquecer que é a partir da construção do Caso 

Social que buscamos garantir o lugar de cidadão por meio de ações no âmbito das 

necessidades socioassistenciais. Já a construção do Caso Clínico visa ao trabalho 

daquele que leva sua demanda ao CRAS. A partir da perspectiva psicanalítica, 

buscamos a interseção entre os recursos acentuados na instituição amparados na Política 

de Assistência Social e os recursos subjetivos amparados na particularidade de cada um 

por meio da escuta da demanda que é endereçada à instituição. É por meio dessa 

operação que acreditamos que aí possa advir o sujeito, já que o atendimento ao cidadão 

já está previsto e é garantido nessa instituição. 

Sabemos que abordar o sujeito no campo Psi é dizer de algo consensual; 

sobretudo, plural. As diferentes abordagens e linhas teóricas do campo da Psicologia 

contemplam, à sua maneira, a categoria sujeito. Tais referências se aproximam do uso 

comum do termo: o ser individual em sua completude, que possui qualidades 

específicas e pratica ações. Além disso, articula-se a ideia do Eu consciente e pensante, 

o sujeito da razão, concepção epistemologicamente herdada da maneira como Descartes 

formulou a emergência da subjetividade baseada no racionalismo.  

Ainda que Descartes não se referisse ao Eu em sua concretude, como ser 

individual, o “Eu” do Eu penso diz da natureza do ser humano. O Cartesianismo supõe, 

então, uma universalidade do espírito como fundamento do cogito (Garcia-Roza, 

1984/2007, p. 14). Assim, o modo cartesiano de pensar a subjetividade não está 

amparado na singularidade do sujeito. Pelo contrário, funda-se na universalidade da 

consciência, no ato genuíno do ser humano de pensar. Para tanto, o sujeito (Eu) ocupa o 

lugar de alicerce para se chegar ao conhecimento por meio da dúvida metódica que 

viabiliza a verdade. Ou seja, o “Eu” configura um lugar de verdade no cogito cartesiano. 
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Desse modo, no que tange ao aspecto psíquico, Descartes privilegia a cognição para 

chegar a uma concepção de sujeito universal.  

O termo sujeito revela, também, sentidos outros, como o de uma pessoa 

indeterminada ou de um indivíduo que é subordinado a alguém ou a alguma coisa, não 

sem consequências para nosso campo de atuação. O que percebemos como atraente 

novidade é uma renovação no interesse relativo ao tema sujeito em outros campos, para 

além da Filosofia e da Psicologia, ainda que diluído em diferentes concepções. Quando 

tratamos do campo da Assistência Social, o sujeito aparece associado à ideia de cidadão 

(sujeito de direitos) e, consequentemente, as ações voltadas para esse sujeito são 

coordenadas no âmbito do direito socioassistencial. Ora, quando nos referimos à 

categoria “direito”, imediatamente, a ideia de “dever” é acoplada a esse atendimento, 

que, não raramente, se traduz na aplicação de condutas: um sujeito que é subordinado 

à... e que, em contrapartida, deve empoderar-se.  

Nessa heterogeneidade de sentidos, tratamos de resgatar a noção de sujeito na 

especificidade e apropriação que dela faz a Psicanálise. É nesse cenário que 

analisaremos o sentido de sujeito inaugurado por Freud e formalizado por Lacan. 

Buscamos, então, no percurso da teoria psicanalítica, os elementos para tratarmos do 

sujeito na Proteção Básica de Assistência Social. De qual sujeito estamos falando? 

Como é possível que esse sujeito apareça nesse serviço? Para tanto, é fundamental 

fazermos um breve percurso dessa noção. O conceito de sujeito é uma categoria que 

integra o corpo teórico da Psicanálise a partir da releitura de Lacan dos textos 

freudianos. O que é o sujeito para a Psicanálise? Dificilmente, encontraremos uma 

resposta direta e imediata para tal interrogação. A afirmação que podemos sinalizar de 

maneira introdutória é que, para a Psicanálise, o sujeito não é o sujeito da consciência. 

O olhar psicanalítico privilegia justamente o avesso da certeza implicada na razão. 

Defrontamo-nos, aqui, com a dimensão do inconsciente. 

Na obra freudiana, percebemos que não há uma formulação teórica específica 

que dê estatuto conceitual à noção de sujeito. Ao utilizar o termo, Freud referia-se aos 

seus pacientes de maneira habitual como aquele que atua e que é agente de sua própria 

ação. Isto é, indica uma espécie de responsabilização subjetiva. Apesar de não tomar o 

termo como uma categoria teórica, sabemos que em sua obra destaca-se a consideração 

do que há de singular em cada um, dando uma estrutura inicial às futuras elaborações 

sobre tal termo. Dizer que o sujeito da psicanálise não é o sujeito da consciência implica 
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afirmar que ele se diferencia do Eu. Sabemos que a psicanálise se apresenta como uma 

teoria e uma prática que considera o homem como um ser singular. É nesse sentido que 

Freud vai operar na inversão do cartesianismo ao se preocupar e dar ênfase à verdade do 

sujeito, como mencionou outrora: Wo Es War, soll Ich werden
21

, ou na retomada 

lacaniana, lá onde isso (inconsciente) estava, lá, como sujeito, devo (eu) advir! (Lacan, 

1966/1998, p. 878). 

Ao postular o inconsciente como a verdadeira realidade psíquica, Freud ressalta 

que o sujeito não é apenas aquele do pensamento consciente, mas, principalmente, do 

inconsciente ao formular que, nos atos falhos, nos chistes, nos sonhos e nos sintomas, é 

que a verdade do inconsciente aparece, ainda que de maneira “escondida”, como um 

tipo de intenção estranha ao sujeito que quer entrar em cena. Segundo Fink (1998), é 

nesse intruso que é possível situar o sujeito freudiano.  

A Psicanálise se situa em um lugar ímpar no que tange às elaborações sobre o 

sujeito na história da Filosofia. Ela se distancia das concepções cartesianas e, vale 

ressaltarmos, tem influências do modo de pensar hegeliano. Como afirma Garcia-Roza 

(1984/2007), há uma marca hegeliana nesse modo de a psicanálise considerar o sujeito, 

já que Hegel inaugura na Filosofia a consideração do desejo na constituição do sujeito. 

Para Hegel, é o desejo
22

, em sua negatividade, que marca a passagem do ser humano do 

natural ao cultural, a partir de um código que articule essa passagem. Vejamos como o 

desejo se articula à constituição do sujeito na teoria hegeliana. 

A concepção hegeliana de homem é elaborada a partir da consideração de que o 

homem se constitui ao realizar um percurso que vai da Consciência à Autoconsciência e 

seria o encontro com a Autoconsciência, como ele se aparece a si próprio enquanto 

fenômeno existencial, que diria da plenitude do ser humano (Chaves, 2005). A 

Consciência em Hegel diz da consciência do mundo exterior, do homem contemplativo 

em relação ao objeto que lhe é externo. A consideração de Hegel é a de que, nesse 

primeiro momento da dialética da consciência, no estado contemplativo do homem em 

relação ao objeto, não há sujeito, já que o homem é absorvido pelo objeto num estado 

de consciência em si, em que a própria consciência tem lugar de objeto. O segundo 

                                                           
21

 Outras traduções possíveis: Onde estava, devo advir. Onde isso estava, devo advir. Onde estava isso, 

deve advir eu. Onde isso estava, devo tornar-me. (...) Lembremos da sugestão de Lacan: Là où c’était, il 

me faut advenir. Lá onde isso estava, devo (-me) advir. 
22

 É importante destacarmos que, embora a concepção de sujeito elaborada por Lacan tenha forte 

influência da dialética do desejo em Hegel, a dimensão inconsciente do desejo em Lacan é elementar. 

Tratamos desse assunto com mais solidez no capítulo anterior. 
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momento da dialética da consciência diz de um retorno reflexivo à própria consciência, 

para que se chegue à consciência de si. Embora sendo consciência para si, ela não pode 

se eximir do em si, de maneira que se encontra ainda alienada. Para sair da consciência 

ilusória, é necessário que a subjetividade ali instaurada se recoloque como tal 

objetivamente, mediada pela consciência do outro. É a partir desses três momentos 

dialéticos que se constitui o reconhecimento de si pelo outro e do outro por si (Dor, 

1989). Por isso, destacamos que o reconhecimento é instaurado a partir da articulação 

do desejo.  

Na assimilação do objeto, há uma espécie de ruptura entre o interior e o exterior. 

O desejo que está a esse objeto atrelado é destituído de um conteúdo próprio. A natureza 

do Eu torna-se função do objeto desejado. O desejo só irá se humanizar na medida em 

que retornar para outro desejo, de maneira que desejar o desejo do outro, eis o que 

caracteriza o eu como o eu humano nas palavras de Garcia-Roza (1984/2007). A 

condição para que a autoconsciência exista é que ela seja reconhecida pelo outro. Sem 

reconhecimento, ela fica estagnada em sua própria subjetividade. O sujeito só tem 

consciência de si por intermédio do outro, como aponta Dor (1989, p. 134): cada um só 

existe com consciência oposta a ele. E é a partir do desejo que se funda a dialética do 

reconhecimento. Se o desejo é o desejo do desejo do outro, é necessário que toda 

consciência se reconheça no outro na medida em que o outro, também, se reconheça 

nela (Dor, 1989). Nesse sentido, Hegel ilustra o reconhecimento pela dialética do 

senhor e do escravo: para que o homem assuma sua condição de ser social, para além 

do ser de necessidades, é necessário que o desejo se instaure. Para tanto, é preciso que o 

homem encontre outro no qual há, também, desejo. Há, aqui, para Hegel, uma relação 

de servidão. Ou seja, o senhor é reconhecido pelo escravo e sabe de seu 

reconhecimento; e, embora o escravo não se reconheça no senhor, o escravo aspira 

também por reconhecimento que encontrará desfecho em seu trabalho. Dessa forma, o 

desejo do senhor é alienado na consciência do escravo, pois é o reconhecimento pelo 

escravo da sua condição de senhor que o mantém. O que tiramos dessa breve exposição 

é que o sujeito só se reconhece como consciência de si por intermédio do outro. O 

desejo, fundante no sujeito, se articula ao que o outro deseja. Lacan irá, inicialmente, se 

apoiar nessa concepção hegeliana. 

Percebemos que a elaboração psicanalítica sobre a concepção de sujeito é 

traçada a partir de rupturas e reformulações epistemológicas. No entanto, a categoria 
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sujeito não deixa de ser cartesiana, já que é ele quem inaugura a questão da 

subjetividade como uma problemática. Nesse sentido, o enunciado cartesiano 

estabeleceu as condições para se postular o sujeito da Psicanálise. Assim, como 

demonstra Elia (2004), Lacan afirma que o sujeito é uma categoria moderna, bem como 

a ciência, pois, com o advento da ciência e sua separação da Filosofia, desencadeou-se 

um momento de angústia no qual o sujeito aparece. Descartes inaugurou o cogito 

“Penso, logo sou”. Nesse momento, o discurso do saber se volta para o próprio agente 

do saber, permitindo tomá-lo como questão de saber (Elia, 2004). Apesar da afirmação 

de Lacan de que o sujeito sobre o qual a Psicanálise opera ser o mesmo sujeito da 

ciência, a ruptura se dá quanto à consideração do sujeito, como afirma Elia (2004, p. 

15), a subversão própria à psicanálise, em relação ao sujeito que já estava colocado 

pela ciência desde o seu advento como ciência moderna, é ter criado as condições de 

operar com esse sujeito, que, reafirmamos, não é o sujeito do ato do pensamento. Se na 

concepção cartesiana o sujeito é o ato de pensar, na lacaniana o sujeito é o ato de dizer. 

E a condição de se operar com o sujeito lacaniano é, dessa forma, via palavra. 

Como aborda Fink (1998), o sujeito lacaniano não é o indivíduo em si, nem o 

sujeito consciente, pois o sujeito consciente é indistinguível do Eu. O Eu é aquilo que é 

representado pelo sujeito do enunciado, pelo que é dito. O sujeito lacaniano é o sujeito 

do ato de dizer como furo no discurso; o sujeito da enunciação, que só aparece quando 

alguma situação favorável ao inconsciente se apresenta. A esta altura, uma questão 

paradoxal pode ser provocada: como pode, então, o sujeito ser, ao mesmo tempo, o 

sujeito da razão e o sujeito que responde pelo inconsciente? A Psicanálise sinaliza como 

resposta o sujeito dividido entre o consciente e o inconsciente na medida em que nele 

existe tanto o sujeito do Penso, logo sou como o do Sou, onde não penso. É nesse 

sentido que Lacan cunha o $ - sujeito barrado, fendido, dividido, onde há o explícito e o 

implícito. Com a barra (/) do significante é que Lacan propõe a existência do sujeito 

como efeito do significante
23

 na medida em que o próprio cogito é escrito como uma 

cadeia: penso, “logo existo”!  (Andrade Filha, 2013). Ao analisarmos o sujeito na 

instituição CRAS, percebemos que este não é apenas o sujeito consciente. O sujeito que 

procura os serviços socioassistenciais coloca para a instituição algo que ultrapassa a 

                                                           
23

 A escrita do discurso do inconsciente se dá, segundo Lacan, a partir de três elementos, a saber: S1/$ - S2 

de forma que o S1 diz do significante mestre, pelo qual os outros significantes são ordenados. O S2 é o 

saber produzido como efeito da cadeia significante e o $ é o sujeito barrado pelo significante.  
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razão; isto é, a dimensão das necessidades concretas, quando são colocadas situações 

em que a dimensão subjetiva aparece. 

Abordar o que é o sujeito para a teoria psicanalítica implica analisar como o 

sujeito se constitui. No item 2.4 – A relação entre necessidade, demanda e desejo na 

teoria psicanalítica, do capítulo anterior, mencionamos como Freud designa a primeira 

experiência de satisfação como fundante do aparelho psíquico. Esse é o ponto inicial 

para o percurso lacaniano sobre o sujeito. No ensino de Lacan, podemos identificar 

diferentes momentos que dizem da constituição do sujeito. Faremos o esforço de tentar 

situá-los. 

Em sua tese de 1932, Lacan busca conferir, de maneira objetiva, o que é 

subjetividade. Nesse momento, define como funções da personalidade as reações vitais 

que ganham um sentido a partir do meio social. Lacan busca, então, no meio social, a 

determinação do sujeito. A personalidade, nas palavras do autor, se configura pela 

totalidade constituída pelo indivíduo em comunhão com seu ambiente próprio, o que faz 

convergirem o biológico e o social. De forma inaugural e ainda embrionária, Lacan 

postula uma espécie de submissão do indivíduo em relação ao seu meio (Chaves, 2005). 

A partir dessa formulação inicial, esta questão, a saber: a relação do meio na 

constituição psíquica do sujeito, irá atravessar suas formulações posteriores. 

Para Lacan (1938/1987), em um momento inicial de seu percurso teórico, a 

família é uma instituição que tem grande relevância na formação psíquica do sujeito e é 

nela que os complexos se instauram. Sabemos que a família é a primeira instância 

socializadora do ser humano e que por meio dela são transmitidas relações de 

parentesco e autoridade, os valores culturais, a repressão dos instintos e a língua 

materna. Ou seja, no interior do grupo familiar, estão contidos e são articulados os 

protótipos dos elementos que configuram as relações sociais para além dos fatores 

naturais.  

Seguindo a leitura do texto Os complexos familiares na formação do indivíduo: 

Ensaios de análise de uma função em psicologia, de Lacan (1938/1987), é no âmbito 

familiar que os complexos se formam e se revelam de forma mais genuína. Segundo ele, 

o complexo seria a reprodução de uma realidade do meio ambiente em relação ao objeto 

nas diferentes etapas do desenvolvimento. Essa realidade se torna fixada no aparelho 

psíquico e se repete quando determinada experiência faz dela uma exigência (Lacan, 

1938/1987, p. 20). O complexo produz, assim, uma representação inconsciente, a 
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imago, que é articulada a fatores culturais, afastando-se de uma manifestação 

meramente instintiva. Esses complexos dizem tanto de uma formulação psíquica que 

introduz o homem ao encontro com a realidade como de uma relação com a perda, de 

forma que cumprem um papel de organizar o desenvolvimento psíquico que alcança 

fenômenos ligados à personalidade do sujeito. 

O primeiro complexo familiar identificado por Lacan (1938/1987) é o complexo 

de desmame. Ainda que se aproxime de um fato biológico, a lactação, Lacan 

(1938/1987, p. 23) se preocupa em analisar os determinantes psíquicos desse e dos 

demais complexos, como coloca: Há uma regulação cultural que condiciona o 

desmame no ser humano, de maneira que os complexos se revelam na insuficiência dos 

determinantes biológicos
24

. Ao se separar do seio, a criança ainda não se vê como um 

corpo dissociado daquele objeto. No entanto, o rosto, o colo e o seio da mãe inauguram 

a relação do bebê com o que é externo a ele. Nesse processo, há a revelação de como o 

sujeito se relaciona com a alimentação de maneira dependente e produz, a partir da 

contemplação, a imagem do outro correspondente à mãe, a imago do seio materno. A 

condição de desmame deixa um traço psíquico que corresponde à dimensão da perda e 

se revela como um trauma, sendo que o modo como cada um vai responder a essa 

ruptura pode variar entre aceitar a perda (o desmame) como uma mudança ou não. 

Como coloca Lacan (1938/1987, p. 27), o aspecto traumático do desmame remete à 

interrupção mais primitiva do ser humano, o momento do nascimento. Momento esse 

que inaugura a condição de desamparo do homem. É a partir da formação da imago 

materna que se introduz a relação com o grupo social, com o outro, na medida em que 

concluir etapas do desenvolvimento exige do sujeito um “novo desmame”; isto é, o 

encontro com a interrupção de uma relação e o confronto com novas perdas.  

O segundo complexo, Lacan (1938/1987) o nomeia de complexo de intrusão. Se 

no primeiro há a constituição da imago primordial no outro, na mãe, nesse momento, há 

o reconhecimento da presença de um intruso. Ou seja, ele se reconhece na presença do 

outro semelhante, um irmão. Como é pontuado: A imago do outro está ligada à 

estrutura do próprio corpo, e mais especialmente de suas funções de relação, por uma 

certa similitude objetiva (Lacan, 1938/1987, p. 33). Nesse sentido, a ambivalência, ou o 

ciúme fraternal que emerge nesse momento, não é um sentimento eminentemente de 
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 Jaques Allain Miller (2005) observa que essa relação pode ser tomada como suplência de uma falta. Há 

um fundamento biológico nos complexos, mas é justamente na insuficiência vital experienciada que se 

anuncia a ação da regulação de uma função social, articulada e inscrita pelo Simbólico.  
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rivalidade, pois se trata do outro semelhante, que é tomado como objeto de 

identificação. 

 É nesse ponto, onde há identificação com algo do outro que é tomado para si, 

que Lacan introduz o estádio do espelho. Nesse momento, o Eu surge como uma 

cristalização de imagens ideais constituídas daquelas que a criança vê no espelho, 

atreladas às imagens unificadas que tem de seus pais, do outro semelhante. Lacan 

elabora a concepção de estádio do espelho compreendendo-o como processo de 

identificação. Ou seja, que há uma transformação produzida no sujeito quando ele 

assume uma imagem, já que o seu corpo é tido como despedaçado devido à 

prematuração motora. Segundo Lacan (1949/1998b, p. 97), a imagem especular 

manifesta a matriz simbólica em que o Eu se precipita numa forma primordial, antes de 

se objetivar na dialética da identificação com o outro e antes que a linguagem lhe 

restitua sua função de sujeito. É a partir da apreciação do sujeito com a imagem de si 

como outro (imagem especular) que Lacan busca o que há de singular nesse sujeito. Isto 

é, é a presença, primeiramente, dessa imagem que lhe dá a dimensão de sujeito e 

estrutura a sua fantasia
25

, como lemos na definição de Lacan (1953[1954]/2009, p. 96) 

para o estádio do espelho: 

 

É a aventura original através da qual, pela primeira vez, o homem passa pela 

experiência de que se vê, se reflete e se concebe como outro que não ele 

mesmo – dimensão essencial do humano, que estrutura toda sua vida de 

fantasia.  

 

A função do estádio do espelho seria, dessa forma, a de estabelecer uma relação 

do organismo com sua realidade (Lacan, 1949/1998b, p. 100), um organismo ainda 

imaturo que busca no outro uma imagem de um corpo estruturado, totalizado, que ainda 

não é o seu. Ora, a percepção que se cria de si mesmo resulta, primariamente, da 

percepção que se tem do outro a partir da construção de uma unidade mental. O 

momento de conclusão do estádio do espelho inaugura a passagem do Eu especular 

                                                           
25

 Segundo Roudinesco e Plon (1988), o termo fantasia foi utilizado por Freud, primeiramente no sentido 

corrente que a língua alemã lhe confere, o de fantasia ou imaginação. A partir de 1897, Freud o utilizou 

como um conceito. Tal termo é correlato à noção de realidade psíquica e do abandono da teoria da 

sedução. Nesse sentido, designa a via imaginária pela qual o sujeito satisfaz seu desejo, já que uma 

satisfação real exigiria maiores esforços e adiamentos. Lacan, na retomada do conceito freudiano, 

introduz a dimensão defensiva da fantasia na medida em que impede o surgimento de um episódio 

traumático. Apesar da diversidade da fantasia em cada sujeito, Lacan postula a existência de uma 

estrutura teórica ($<> a – o sujeito dividido em função/disfunção com o objeto a) geral da fantasia, cuja 

travessia se dá pelo remanejamento das defesas e numa modificação de sua relação com o gozo.  
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(esboço do Eu) para o Eu social. É nesse momento que há a mediatização pelo desejo do 

outro.  

É nesse período de estruturação psíquica que há espaço para que apareça algo do 

desejo ainda que nesse momento ocorra em termos de alienação. O júbilo exclamado a 

partir da contemplação da imagem refletida está ligado à curiosidade de saber do outro, 

como o outro é, o que o outro faz, o que o outro deseja. O sujeito, então, assume tal 

imagem, em termos lacanianos: Antes que o eu afirme sua identidade, ele se confunde 

com essa imagem que o forma, mas o aliena, primordialmente (Lacan, 1938/1987, p. 

38). É por meio da simbolização que o sujeito conseguirá intervir nessa imagem 

constituída, a imagem de si que é também o outro. 

No registro Imaginário, o estádio do espelho cumpre uma função estruturante 

para o sujeito, o qual se identifica e assume uma imagem de completude a partir do 

outro
26

. Mas Lacan vai dizer que a constituição do sujeito vai ter seu momento 

fundamental a partir da aquisição da linguagem, no registro Simbólico, ou ainda do 

Outro.  

Por fim, Lacan (1938/1987) retoma o Complexo de Édipo para dizer do processo 

de constituição do sujeito mediado pelo Simbólico, sendo o momento do Édipo o que 

demarca essa passagem. Como falamos anteriormente, a família cumpre o papel 

primordial de reprimir as primeiras manifestações da pulsão sexual na criança. Essa 

pulsão fixa na criança um desejo sexual ao objeto mais próximo a ela, seu progenitor do 

sexo oposto. Com o impedimento imediato dessa satisfação, mediado por um terceiro na 

relação, há uma frustração do desejo que coloca em cena um terceiro objeto, o 

progenitor do mesmo sexo. Tal intercessor inaugura no sujeito a lei e inscreve no 

aparelho psíquico o supereu. Paradoxalmente, esse intercessor sinaliza a transgressão 

dessa lei instaurada, já que ele possui o objeto de desejo e inscreve psiquicamente o 

ideal de eu. Há, nesse processo, uma oposição entre identificação e desejo apoiada na 

fantasia de castração
27

. 
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 O outro, para Lacan, é o outro semelhante que se evidencia na imagem especular e tem sua importância 

na constituição do sujeito no registro Imaginário. Já o Outro se trata do condensador da linguagem e diz 

da constituição do sujeito no registro Simbólico. Destacamos no capítulo anterior, “Articulações entre 

Psicanálise e CRAS”, a relação do Outro na constituição do desejo do sujeito.  
27

 O Complexo de Castração na teoria freudiana diz da função que o falo ocupa de preencher uma falta. 

Inicialmente, a criança acredita que todo ser humano é possuidor de um pênis, até descobrir que seus 

semelhantes do sexo feminino não o possuem e, nesse sentido, passa a vê-las como castradas. A criança 

começa, então, a se sentir também ameaçada por essa castração, e o pai é o agente dessa ameaça. O falo 

tem, então, esse caráter de algo que venha a preencher a falta no nível do  registro Imaginário (Garcia-

Roza, 1984/2007).  
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No Seminário 5: As formações do inconsciente, Lacan (1957[1958]/1999) 

articula o Complexo de Édipo em três tempos, que, apesar de não funcionarem como o 

tempo cronológico previsto no modo consciente de pensar o tempo, desenrolam-se em 

uma certa sucessão de maneira lógica, tempos entrelaçados que permitem ao sujeito se 

posicionar perante a Lei. No primeiro tempo, há identificação do sujeito com o objeto 

de desejo da mãe; ou seja, com o falo. Lacan pontua que o falo como objeto de desejo 

da mãe é metonímico, o qual circula entre cadeias significantes. É por isso, portanto, 

que a criança não encontra âncora para a satisfação do seu desejo, colocando-se no lugar 

de objeto de desejo da mãe. A criança deseja o desejo da mãe, e o pai, nesse primeiro 

tempo, não intervém na relação. Ele prossegue velado. Há, aqui, a identificação 

imaginária com o que é objeto de desejo desse outro. 

No segundo tempo, aparece o pai interditor, que faz mediação com o desejo da 

mãe, pois a mãe possui um objeto de desejo, a saber: o pai, detentor do falo. Nesse 

tempo, há o pai atuante que diz não. É a partir dessa interferência que há abertura para 

investimento em outros objetos. Aqui, há o encontro com a mãe, que também está 

assujeitada a uma lei que não é dela, mas do Outro. 

O terceiro tempo é colocado como a passagem para o plano real a partir da 

manutenção da palavra do pai no segundo tempo com a demonstração daquele que tem 

o falo. O pai, detentor do falo, intervém como o objeto de desejo da mãe. Dessa forma, é 

internalizado como Ideal de Eu, pois há aqui uma identificação da criança com o pai. 

Ao se deparar com o pai portador do falo, o sujeito se vê castrado. É o tempo do 

declínio do Édipo a partir da escolha entre ter ou não ter o falo. É a partir do 

atravessamento do Édipo que o sujeito lida com a castração simbólica e se situa na 

linguagem. O papel da metáfora paterna
28

 tem consequências futuras no plano da 

realidade, já que a metáfora institui a ordem significante que marcará a vida do sujeito 

em sua relação com o Outro.  

                                                           
28

 A metáfora paterna diz da metáfora do nome-do-pai; ou seja, da metáfora que instaura esse Nome 

como significante em substituição ao lugar primeiramente simbolizado pela operação da ausência da mãe 

(Lacan, 1955[1956]/1998). A substituição do significante é formulada da seguinte maneira:  

, onde s é o significado induzido pela metáfora, que consiste na substituição de S’ por S e 

o $ é a condição de sucesso da metáfora. Dessa forma, a metáfora paterna é designada pela seguinte 

fórmula: 

. 
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Retomamos a leitura de Os complexos familiares na formação do indivíduo: 

Ensaios de análise de uma função em psicologia (Lacan, 1938/1987), para concluirmos 

que o Complexo de Édipo marca a participação do sujeito na relação com o Simbólico a 

partir da proibição, da lei. A imago paterna, aqui, é essencial na constituição psíquica do 

sujeito no que se refere à sua postura em relação às normas, regulamentos, instituições, 

na relação social, na medida em que ela instaura a interiorização da lei. O pai entra na 

cena edípica como o representante da Lei, o que Lacan formula como sendo o Nome-do-

pai
29

 ou a metáfora paterna; ou seja, a substituição do desejo da mãe por um nome, um 

símbolo. É nesse momento em que a criança se vê separada da mãe que ela toma 

consciência de si como um ser distinto do outro, como sujeito. É por intermédio do 

recalcamento desse desejo primordial que há lugar para outros interesses objetais. Ainda 

que esse texto seja de 1938, Lacan sinaliza um declínio dessa imago paterna, do 

guardião e da imposição das leis, consequência dos efeitos do progresso social e das 

mudanças nos arranjos do núcleo familiar.   

O que podemos tirar desse percurso inicial de Lacan é que o sujeito é constituído 

por sua realidade psíquica em detrimento da realidade que lhe é externa, que o eu não é 

o senhor de sua casa, como afirmou Freud, e que as fantasias desempenham um papel 

crucial nessa constituição. E como destaca Garcia-Roza (1984/2007, p. 175): Só há 

inconsciente se houver simbólico a partir do recalcamento. A capacidade de simbolizar 

o interdito e as perdas diz da estruturação psíquica do sujeito. Quando esse processo se 

dá com falhas, temos aí características de uma estrutura subjetiva psicótica, já que o 

Complexo de Édipo tem uma função normativa na relação do sujeito com a realidade.  

Ao abordar o Outro com O maiúsculo, Lacan aponta para a relação além das 

identificações imaginárias e especulares nas quais o Eu se constitui, que estão no plano 

do outro com o minúsculo, o outro semelhante. Esse Outro é o lugar onde a sua 

existência se articula como um discurso, como demonstra Lacan no Esquema L, 

apresentado no Seminário 3: As psicoses, no Seminário 5: As formações do 

inconsciente, em O seminário sobre a “carta roubada” e retomado em De uma questão 

preliminar a todo tratamento possível da psicose: 

 

                                                           
29

 Nome-do-pai é o termo criado por Lacan em 1953 e conceituado em 1956, que designa o significante 

da função paterna (Roudinesco & Plon, 1988, p. 541). O sujeito encarna o significante do nome-do-pai na 

transição edipiana quando o pai intervém como privador da mãe, sendo, portanto, o referente simbólico 

do interdito. 
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Figura 1: O Esquema L  

Fonte: Lacan (1955[1956]/1988, p. 22). 

 

No Seminário 3: As psicoses, Lacan (1955[1956]/1988) procura mostrar no 

Esquema L que o sujeito (S) depende dos significantes que são articulados ao Outro (A) 

como lugar de guardião dos significantes, onde pode ser formulada a questão de sua 

existência. Entre o sujeito (S) e o Outro (A), estão o a‟ representando os objetos e o a 

representando o Eu. Nesse sentido, é no campo do Outro e mediado pelos objetos que o 

sujeito formula sua questão, articulados através da cadeia de significantes. No 

Seminário 5: As formações do inconsciente, Lacan (1957[1958]/1999) retoma o 

Esquema L e acrescenta que os pontos a, a‟ e A são significantes dados pelos três 

termos subjetivos do Complexo de Édipo e que o S não possui significante próprio; ou 

seja, o sujeito depende justamente do que vem a ocorrer no triângulo edipiano a partir 

do Ideal do eu, do supereu e da realidade frente a esses objetos que o sujeito irá se 

perguntar “o que sou eu nisso?” e formular sua questão a partir desses significantes. 

A linguagem, então, é considerada como fundamental nesse processo. Como 

afirma Lacan (1964/1988), o sujeito se constitui no campo do Outro, que é o lugar dos 

significantes e da fala. Se a psicanálise deve se constituir como ciência do inconsciente, 

convém partir de que o inconsciente é estruturado como uma linguagem (Lacan, 

1964/1988, p. 193). O Outro como lugar da linguagem é o que precede o sujeito. É 

nesse sentido que Lacan vai falar que o sujeito é efeito do significante, como representa 

o seguinte matema: 

 
Figura 2: Discurso do Inconsciente  

Fonte: Lacan (1969[1970]/1992). 

 

Dessa forma,  
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O Outro é o lugar em que se situa a cadeia do significante que comanda tudo 

que vai poder presentificar-se do sujeito, é o campo desse vivo onde o sujeito 

tem que aparecer. E eu disse – é do lado desse vivo, chamado à subjetividade, 

que se manifesta essencialmente a pulsão (Lacan, 1964/1988, p. 193, 194).  

 

Aqui, sujeito e pulsão são situados no mesmo lugar, de forma que as pulsões não 

podem ser representadas com o Outro por inteiro, já que as pulsões são parciais na 

medida em que sempre há perda.  

É por meio da psicanálise que se têm condições de fazer com que o sujeito do 

inconsciente emerja por intermédio da repetição e da transferência. Ao abandonar a 

hipnose e instituir a associação livre, Freud se dirige ao sujeito com a suposição de que 

há um saber dele e que os elementos inconscientes que irão emergir através das falhas 

da fala representam esse sujeito – sujeito do inconsciente. Se o inconsciente é 

estruturado como uma linguagem e é estabelecido a partir da relação entre significantes, 

temos na palavra a sua via de acesso, bem como outras manifestações semânticas, que 

são de ordem simbólica, regidas por significantes verbais. Significante pode ser uma 

palavra, uma nomeação advinda do Outro, do qual o sujeito se apropria e no qual o 

sujeito se aliena. O sujeito do inconsciente é esse efeito do significante, de maneira que 

a cadeia de significantes que constitui sentido na vida do sujeito, o que dá estrutura à 

sua fantasia, é efeito desse significante mestre como uma insígnia recalcada.   

Quando Lacan (1964-1988) se refere à linguagem, ele diz da articulação dos 

significantes entre si a partir da metáfora e da metonímia. Os efeitos da linguagem 

aparecem no discurso por meio de substituição e combinação dos significantes. Dessa 

forma, a metáfora é a substituição de um significante por outro significante e a 

metonímia funciona a partir do deslocamento do significante na linguagem. Esse 

deslocamento do significante é o que proporciona o encadeamento de ideias e palavras 

que se apresenta na associação livre, método genuinamente psicanalítico. É a partir da 

linguagem que podemos ligar o passado ao presente e articular experiências vividas. A 

transferência, também, desempenha importante papel nesse processo, na medida em que 

ela é o modo pelo qual o inconsciente pode se fazer presente, pelo endereçamento de 

uma demanda de saber a um Sujeito Suposto Saber.  

Para a teoria psicanalítica, o sujeito se constitui via linguagem. Nesse sentido, a 

constituição do sujeito do inconsciente é articulada ao plano social por meio de uma 

realidade discursiva. O sujeito se coloca como tal a partir da sua inserção numa ordem 
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social, inicialmente pela família (e seus substitutos), garantida pelo adulto mais próximo 

à criança, o que Lacan vai nomear de o Outro que introduz toda uma ordem simbólica já 

existente na criança. Esse sujeito é alienado na e pela linguagem. Já que a linguagem 

antecede nosso nascimento, um conjunto de significantes é introduzido pelo Outro que 

viabilizará um ato de resposta que se chama sujeito. 

Lacan elabora a falta que marca o sujeito, sendo que esta gira em torno do 

advento do sujeito seu próprio ser em relação ao Outro, pois o sujeito depende do 

significante e este está, primeiro, no campo do Outro. É nesse sentido que, no Seminário 

11, Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise (1964/1988), o autor adianta duas 

operações fundamentais na constituição do sujeito, a saber: alienação e separação. Em 

relação à estrutura lógica da alienação e separação, Lacan (1964/1988) refere-se às 

operações conhecidas como união e interseção na teoria dos conjuntos. A interseção 

isola o que pertence a ambos os conjuntos. Além de existirem dois vels
30

 clássicos, o da 

exclusão e o da união, Lacan inaugura um terceiro vel, que, segundo ele, expressa a 

escolha forçada, em que uma perda já está implicada. 

No que chama de alienação, o sujeito é forçado a escolher por assujeitar-se à 

linguagem. Há, aqui, um efeito de afânise, ou seja, de desaparecimento do sujeito, que é 

representado pelo significante que vem do Outro. Mas o sujeito se aliena a esse 

significante e se separa. Como efeito desse corte, o sujeito aparece. Na separação, há 

um confronto do sujeito alienado com o Outro através do seu desejo (Fink, 1998). Em 

um primeiro momento, a criança é causada pelo desejo do Outro – seus genitores, mas 

eis que surge uma situação na qual tanto o sujeito quanto o Outro estão excluídos e o ser 

do sujeito aparece em forma de desejo. Pelo discurso do Outro, o sujeito encontra ali 

uma falta. Na interseção entre o sujeito e o Outro, existe uma falta no Outro. É ela que 

Lacan (1964/1988, p. 41) chama de desejo na medida em que O desejo do homem é o 

desejo do Outro. Mas esse significante, do qual e no qual o sujeito se aliena, não o 

representa por inteiro. Eis que o sujeito se separa. Na separação, o sujeito não pode ser 

representado pelo Outro, pois há um resto que não se inscreve como “todo”. É a partir 

da experiência com o Outro que o desejo tem a condição de sua gênese e de sua 

inevitável repetição. Tal formulação revela o desejo do Outro como objeto a, objeto do 

desejo, e não da necessidade. 

                                                           
30

 Trata-se de uma escolha exclusiva entre duas partes, o ou/ou. 
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O Outro, para Lacan (1964/1988), ainda é articulado à questão da falta, já que o 

desejo do sujeito se constitui a partir do desejo do Outro (), que é também barrado. O 

Outro é, portanto, o tesouro dos significantes, mas também portador da falta. É nesse 

campo que o sujeito é chamado a falar, sobretudo daquilo que ignora, que lhe é 

estranho, de um saber não sabido.  

No Seminário 11, Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise, Lacan 

(1964/1988) introduz a dimensão Real na constituição do sujeito, de maneira que na 

relação do sujeito com a linguagem, há algo que é impossível de ser simbolizado, mas 

que persiste como uma marca. A dimensão do impossível é permeada pelo não saber 

sobre o desejo. Por isso, o discurso do sujeito tem a marca desse conflito: a dimensão do 

Real vivido e a busca por sua significação. 

Segundo Rosa (2004), as relações discursivas constituem-se a partir da 

circulação de elementos que produzem laços sociais específicos e promovem diferentes 

efeitos ou sintomas que refletem uma organização subjetiva que contém uma mensagem 

e sinaliza processos sociais e particulares de sua forma de advir como sujeito. Nesse 

sentido, um dispositivo útil para a análise da articulação da construção da subjetividade 

aos laços sociais possíveis é destacar o que os enunciados e a enunciação presentes na 

cena social sobre referentes fundamentais da organização social e psíquica elucidam 

sobre o imaginário dos grupos sociais, que atribuem lugares específicos ao sujeito.  

Para Rosa (2004, p. 343),  

 

a escuta psicanalítica é, desde Freud, transgressora em relação aos 

fundamentos da organização social; para se efetivar, implica um rompimento 

do laço que evita o confronto entre o conhecimento da situação social e o 

saber do outro como um sujeito desejante.  

 

Dessa escuta, principalmente quando o sujeito se revela como tal, não se sai 

isento: uma tomada de posição torna-se necessária. 

Acreditamos que essas considerações nos auxiliam a compreender que o termo 

sujeito na psicanálise nos instrumentaliza a operar na instituição CRAS com a hipótese 

do inconsciente. Nesse percurso, é importante colocar em destaque que a questão da 

subjetividade na teoria psicanalítica está associada aos temas correlatos à dimensão do 

inconsciente, ao desamparo fundamental, à alteridade, à pulsão, à ética do desejo, ao 

reconhecimento e à responsabilização. Seguimos a recomendação freudiana de que cada 

caso seja tomado como o primeiro na medida em que ele é único. A psicanálise convoca 



80 

 

 

o sujeito diante da cadeia significante que o constitui, para implicá-lo nos significados 

de sua existência. O reconhecimento do desejo é a via de acesso para um saber singular, 

mas que está permeado pelo não saber a respeito do objeto de desejo, objeto tal que 

causa desejo. A psicanálise reconhece, portanto, o não sabido. Nesse sentido, o sujeito 

pode ser situado em nosso cenário por sua relação com o saber que não é sabido. No 

contexto institucional, a palavra pode cumprir papel revelador desde que uma escuta 

seja ofertada para que se tenha intenção de diálogo.  

  

3.2 O CRAS e a retórica da inclusão 

 

A Política Nacional de Assistência Social vem responder, no contexto de 

redemocratização do Brasil, a uma demanda social de mudança de paradigma na 

Assistência Social que garanta o direito ao acesso às políticas públicas de forma 

universal daqueles que (sobre)vivem em situação de risco social, na qual a extrema 

pobreza é um fato. Nesse ínterim, a política de Assistência Social como direito vai aos 

poucos se efetivando mediante a transferência de renda e os demais programas e 

serviços, ofertados nos aparelhos institucionais municipais, que integram a perspectiva 

de saída dessa população da situação de vulnerabilidade social.  

Como vimos no item 2.1: A instituição CRAS: a casa das famílias, do Capítulo 

II, a instituição CRAS é a unidade de atendimento “porta de entrada” para acesso aos 

direitos, com caráter genuinamente socioassistencial. Ser a instituição que faz o 

primeiro contato e acolhe o público da Política de Assistência Social se traduz em uma 

maneira de operar no CRAS, que deve ir ao encontro da eficácia entre demanda e oferta. 

Essa relação produz nos operadores da Política o sentimento de obrigatoriedade da 

resolução imediata do problema do “usuário”, seja via serviços nela oferecidos que são 

voltados para a solução das questões do direito e da necessidade daqueles que buscam o 

atendimento, seja via encaminhamentos para outros setores da rede municipal. Nesse 

sentido, o objetivo elementar dessa Política Pública é que o público-alvo desenvolva sua 

autonomia a partir do fortalecimento dos laços entre a família e a comunidade por meio 

da perspectiva de inclusão em programas e serviços sociais. Essa é a grande aposta das 

ações realizadas no CRAS, que são ancoradas no pressuposto de que ali existe um 

usuário que precisa restituir sua cidadania; ou seja, que é tomado como sujeito de 

direito.  
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Contudo, o trabalho realizado a partir da teoria psicanalítica no âmbito da 

instituição pública se dá a partir do diverso, imerso em um discurso do comum para 

todos, que leva em conta o trabalho com o sujeito em sua alteridade. Dessa forma, para 

apreendermos o discurso no qual o sujeito está imerso na instituição, propomos uma 

breve análise da instituição CRAS. Para tanto, seguimos a orientação de Dunker (2013, 

p. 63) ao apontar que, quando estamos pesquisando a partir do olhar psicanalítico, 

devemos nos interrogar sobre em que condições um acontecimento é relevante, do ponto 

de vista clínico, para interrogar a teoria psicanalítica. A primeira suposição (suposição 

elementar) apontada por esse mesmo autor é que a esse acontecimento se possa aplicar a 

hipótese do inconsciente e/ou suas possíveis incidências, de maneira que uma possível 

posição na pesquisa em psicanálise vincula a hipótese do inconsciente ao contexto no 

qual ele se aplica. Ao afirmarmos esse vínculo, estamos introduzindo a hipótese do 

inconsciente em um contexto em que ela não está prevista, fora da situação 

tradicionalmente clínica.  

Colocarmos a instituição CRAS na condição de analisante afirma a psicanálise 

não somente como um método de investigação dos processos mentais, mas também 

como um método de investigação que proporciona um nível atento de generalização 

para uma determinada situação a ser analisada. Nesse sentido, Dunker (2013, p. 71) 

aponta três condições para a construção de evidências clínicas no espaço da psicanálise 

aplicada
31

, correlato ao nosso método de pesquisa, a saber: a recordação, a implicação e 

a transferência, de modo que:  

 

A recordação: isto é, um discurso que possa se guiar pela história e pelas 

filiações e contingências que ela implica; A implicação: isto é, um discurso 

que possa se interrogar eticamente sobre as formações de estranhamento com 

as quais se depara; A transferência: isto é, um discurso que se articule em 

relação a uma suposição de saber, que se faça, portanto, pelo menos intenção 

de diálogo.  

 

Assim, a teoria psicanalítica é tomada nesse contexto a partir do momento em 

que analisamos a maneira como o CRAS se articula e como essa articulação tem 

impacto no posicionamento do sujeito que dele necessita ainda que e, sobretudo, seja de 

maneira inconsciente. Tal postura analítica se formaliza por meio de um interlocutor 

                                                           
31

 No texto Ato de Fundação de 1964, Lacan (1964/2003) elabora três seções para a Escola Francesa de 

Psicanálise. Nesse sentido, designa como Psicanálise Aplicada à terapêutica quando se trata de uma 

aplicação a outro campo que não originariamente o campo da psicanálise (na presente pesquisa, o campo 

da Assistência Social) ainda que não deixe de lado a clínica.  
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atento aos estranhamentos que emergem no cotidiano da instituição. A partir de sua 

ética, a Psicanálise pode dar luz aos impasses da prática quando sinaliza a presença de 

diferentes discursos no contexto do CRAS. A psicanálise opera, então, no ambiente 

institucional, que é atravessado por diversos discursos; entre eles, o discurso político 

ideológico e o discurso universitário, que convergem para o discurso socioassistencial.  

Lacan (1969[1970]/1992) caracteriza o discurso como uma estrutura além da 

fala e que tem sua manifestação em quatro estruturas: o Discurso do Mestre, o Discurso 

do Universitário, o Discurso da Histérica e o Discurso do Analista. Tomaremos como 

eixo central para esta análise o Seminário 17: O avesso da Psicanálise com uma 

explanação da teoria dos discursos em Lacan ainda que este a retome em seminários 

posteriores. Não podemos deixar de comentar que tal Seminário foi elaborado em um 

contexto histórico quando a emergência de um movimento no campo universitário 

colocou em questão a relação de poder articulada ao discurso do saber institucional, o 

Maio de 1968. 

Segundo Lacan (1969[1970]/1992), os discursos são formas de uso da 

linguagem que estruturam o laço social a partir da articulação da cadeia de significantes. 

Por meio da elaboração dos matemas, Lacan consolida a teoria dos quatro discursos, na 

qual existem quatro posições permanentes e quatro termos que circulam por um quarto 

de giro nessas posições. Vejamos: 

 

 
Figura 3: Estrutura dos Discursos  

Fonte: Lacan (1969[1970]/1992). 

 

De modo que a posição do Agente é o que organiza o discurso, o Outro é para 

onde o discurso se dirige, a Produção é aquilo que é produzido pelo discurso e a 

Verdade é o que sustenta o discurso. Os termos presentes em cada discurso são 

representados por: S1, S2, $ e a.  

S1 → É o representante do significante mestre do discurso, aquele que o define, o 

significa; 

S2 → Diz do saber que é produzido pelo significante mestre como cadeia de 

significantes;  

$ → Anuncia o sujeito dividido pelo significante; 
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a → Objeto a, objeto perdido e causa de desejo. 

A primeira forma estrutural do discurso é aquela em que um significante (S1) 

representa um sujeito ($) ante outro significante (S2), em que temos o Discurso do 

Mestre: 

 
Figura 4: O Discurso do Mestre  

Fonte: Lacan (1969[1970]1992). 

 

O Discurso do Mestre representa o saber de maneira totalizada como mediador 

do laço social. É a partir da estrutura do Discurso do Mestre que obtemos as demais 

estruturas com um quarto de giro. São essas estruturas que Lacan denominou de quatro 

discursos radicais. Lacan coloca que não é por acaso que ele formaliza primeiro o 

Discurso do Mestre, pois, entre os quatro discursos, é este que representa o sujeito ($) 

frente a outro significante. Ou seja, é ele que o anuncia. É ele que dá estrutura aos 

demais discursos.  

Uma variação desse discurso, de onde pode se originar um $, tem o significante 

mestre (S1) colocado na posição de saber, o significante (S2) na posição de produção, o 

objeto a na posição de verdade e o sujeito ($) na posição de agente, irrompe em uma 

histerização do discurso. Vejamos: 

 
Figura 5: O Discurso da Histérica  

Fonte: Lacan (1969[1970]/1992). 

 

O Discurso da Histérica se estrutura na colocação do sujeito ($) como agente na 

produção de um saber, a partir de uma falta (a) que o sustente, como coloca Lacan 

(1969[1970]/1992, p. 22): o que conduz ao saber é o discurso da Histérica. A estrutura 

desse discurso diz de uma busca por um Mestre que responda à falta (a) do sujeito ($). 

Esse discurso é operado pelo sujeito da falta a partir da suposição do saber no outro. 

Esse modo de operar pela falta, Lacan pontua que o eixo pivô que estrutura o Discurso 

da Histérica é o sintoma, que diz do não sabido. 

Podemos inferir, portanto, que o Discurso do Mestre e o Discurso da Histérica se 

complementam na medida em que não há produção de um saber sem a suposição de 

saber no outro. Isto é, esse trabalho apenas se instaura quando há lugar para um Mestre. 

O Discurso do Mestre tem sua importância, então, na medida em que não há 
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apontamento para o sujeito sem esse lugar de Mestria. Ou seja, o Mestre se posiciona 

como mola na produção de um saber, de forma que o que a histérica quer é um Mestre, 

como afirmou Lacan (1969[1970]/1992). Há, aqui, a posição do sujeito, que, por 

definição, é barrado ($) e que entrega ao Outro a produção do saber sobre si.  

Dessa forma, não há instituição sem esse lugar de Mestre que propulsiona um 

saber. O que pode vir a ser um mal-estar na instituição é a hegemonização do discurso 

amparado na ficção de um saber completo e definitivo e a cristalização desse discurso 

na condução dos casos, em que a possibilidade do sujeito ($) trabalhar em um saber 

próprio fica esvaziada. Não há como desconsiderarmos que o Discurso do Mestre é o 

que faz exigência para o sujeito na instituição. É necessário, contudo, que haja uma 

espécie de afastamento do Discurso do Mestre na forma de se conduzirem os casos no 

CRAS e que dê lugar para que o Discurso do Analista apareça. 

O que estamos evidenciando, aqui, é que o Discurso do Mestre, enquanto 

tomado por si só é o avesso do Discurso do Analista, já que o Discurso do Analista se 

difere desse lugar de Mestria. Nele, o analista ocupa o lugar de semblante do objeto a. 

Isto é, no Discurso do Analista, ele não funciona como Mestre que detém o saber sobre 

o sujeito, mas, sim, como objeto causa de desejo, que leva o sujeito ($) a produzir seu 

próprio saber: 

 
Figura 6: O Discurso do Analista  

Fonte: Lacan (1969[1970]/1992). 

  

Nesse sentido, evidenciamos que essa operação é fundamental para que o sujeito 

($) se desvencilhe dos significantes institucionais aos quais fica alienado. Quando o 

analista acolhe uma demanda endereçada à instituição e a deixa em suspenso, podemos 

dizer que há, aí, um efeito do objeto a como lugar de agente. Esse é o lugar do analista 

que faz operar o desejo.  

Dentre essas possibilidades, detectamos, ainda, a presença de outro discurso no 

contexto das Políticas Públicas e, sobretudo, na política de Assistência Social. Com 

mais um quarto de giro na estrutura discursiva, chegamos ao Discurso Universitário, em 

que o saber (S2) está colocado como agente do discurso de forma a tamponar a falta ou 

o não saber:  
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Figura 7: O Discurso Universitário  

Fonte: Lacan (1969[1970]/1992). 

 

Temos, aqui, uma articulação discursiva que trata o usuário como objeto (S2 → 

a) e produz um sujeito que é evidenciado como agente de transformação de sua 

realidade a partir da Participação Social
32

. Tal necessidade de Controle Social está 

amparada no discurso da conscientização política dos usuários a partir de um saber. 

Essa estrutura discursiva pressupõe um usuário que é agente e capaz de transformar sua 

realidade por meio da cidadania. O sujeito, nesse discurso, fica redutível à qualidade do 

sujeito do conhecimento, que, por essa via, pensa e age! Na maneira de se fazer laço 

nesse discurso, há produção de demandas que não dizem do sujeito singular na medida 

em que a posição de sujeito é deslocada para o cidadão que tem demandas sociais.   

Para exemplificarmos, podemos narrar uma cena. Na VII Conferência de 

Assistência Social
33

 da cidade de São João del-Rei, realizada em 2015, uma usuária do 

CRAS foi convidada para compor a mesa de abertura como representante dos usuários 

dessa mesma cidade como forma de dar ênfase à importância da Participação Social. O 

interessante é que essa pessoa que foi encarregada para tal tarefa não entendia o que 

estava fazendo ali ainda que portasse em sua fala significantes produzidos por um 

discurso, à maneira de uma citação, como ressalta: “Todo mundo tem que participar 

para melhorar o acesso aos nossos direitos” E essa fala é a que vem operando na 

Política de Assistência Social. Como coloca Lacan (1969[1970]/1992), trata-se de um 

enunciado que só se valida na medida em que se articula a esse discurso, mas que não 

tem efeito de sentido para o sujeito, já que não o representa como significante. Não sem 

consequências para o nosso campo, o Discurso Universitário se traduz na produção de 

novas demandas, como melhoria nos equipamentos, efetivação dos profissionais etc.  

É necessário ressaltarmos que, ao retomarmos a teoria dos discursos, colocamos 

em evidência, aqui, a universalidade do discurso que o CRAS nos anuncia ainda que 

                                                           
32

 Baseada na Constituição Federal de 1988 e na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), uma das 

principais diretrizes da Política Nacional de Assistência Social (PNAS) é a Participação Popular, nos 

seguintes termos: Participação da População, por meio de organizações participativas, na formulação 

das políticas e no controle das ações em todos os níveis (Brasil, 2004, p. 32). Nesse sentido, a 

Participação Social é o instrumento de Controle Social, de forma que a população participe na efetivação 

da garantia de direitos fundamentais que se dão de forma privilegiada nos conselhos e conferências nos 

três níveis federativos. 
33

 As conferências têm o papel de avaliar a situação socioassistencial, definir diretrizes para as políticas e 

verificar os avanços ocorridos em um determinado contexto (Brasil, 2004, p. 51). 
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não deixemos de lado as particularidades da enunciação deste. Estamos atentos à 

suposição de que a detenção de um conhecimento que universaliza o objeto arrisca-se 

em apagar a manifestação singular deste. Mesmo que instaurada como instituição 

universal que vem cada vez mais sendo implantado em praticamente todo o território 

brasileiro, não perdemos a dimensão singular da maneira como cada CRAS se institui, 

em uma cidade específica, dentro de um território que tem características particulares, 

com profissionais que trabalham de maneira singular. De maneira ainda que cada sujeito 

que ali endereça sua demanda singular, mesmo que espere dessa instituição uma 

resposta universal que já está prevista, cada sujeito que se utiliza da instituição CRAS a 

significa à sua maneira. Ou seja, a perspectiva da instituição é considerada única para 

cada “usuário” que dela usufrui, de forma que tal instituição não existe sem esses 

sujeitos.  

O que percebemos é que há uma marca que está colocada como significante 

norteador das práticas socioassistenciais ao considerarmos o “usuário” dos serviços um 

sujeito fragilizado, mas que, ao encontro dos seus direitos, pode vir a ser um sujeito 

empoderado, inclinado à completude; isto é, totalizado. Quando o “usuário” chega até o 

CRAS, o acolhimento desse sujeito é realizado de forma a incluí-lo em uma rede que 

envolve a garantia dos direitos: os benefícios. O que norteia as ações realizadas no 

âmbito da Assistência Social converge para a dimensão do acesso ao direito daqueles 

que são excluídos dessa esfera. Ou seja, o que justifica e significa a instituição CRAS é 

o significante mestre do usuário-cidadão, que deve ser incluído em uma rede de 

atendimento, amparado a partir da lei que garante direitos.  

Ao retomarmos a teoria dos discursos em Lacan, percebemos que, quando o 

significante mestre ocupa a posição de agente do discurso, como é no caso do CRAS, 

localizamos, aí, o Discurso do Mestre. Não podemos desconsiderar o Discurso do 

Mestre na instituição, pois é a partir desse discurso que há uma exigência para o sujeito. 

No entanto, temos consequências dessa maneira de articular um saber que se traduz na 

forma de operar no âmbito da Assistência Social. O discurso do direito está atrelado ao 

discurso do dever, o qual se manifesta em prescrições sociais. Sabemos que o sujeito se 

identifica com o significante mestre da instituição, já que ele é representado por um 

significante para outro significante (S1 → S2). O significante do usuário-cidadão que 

opera como significante mestre no CRAS tem influências no modo como o sujeito 

articula seu saber, sua demanda e como esse sujeito faz laço. 
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 Quando imerso nesse discurso, o sujeito não se encontra em posição de produtor 

de um discurso, mas de receptor de um discurso já pronto que o sujeito mantém em 

termos de demandas sociais. Nesse sentido, não raramente ouvimos, nos bastidores do 

CRAS, usuários que, ao se alienarem do discurso da cidadania, manifestam sua falta 

constantemente em demandas sociais, de maneira que essa demanda vai circular em 

diferentes objetos, os diversos benefícios; e, quando na impossibilidade de seu 

desfecho, coloca no outro a culpa por sua frustração. A demanda, quando é localizada 

na identificação com a situação coletiva de exclusão, não se articula ao desejo, que é da 

ordem do individual, do subjetivo. Há, aqui, uma hiância entre os objetos pré-

formulados que aparecem na tentativa de preencher uma falta, e é via esse furo que o 

trabalho começa, na orientação para a produção de um sentido, ainda que obscuro. 

O que estamos sinalizando, aqui, é a possibilidade de um deslocamento 

discursivo do discurso político-ideológico ao discurso do psicanalista. Goldenberg 

(2006) nos lembra que política e psicanálise se divergem no modo como essas duas 

esferas se articulam com as identificações. Enquanto no campo da política há 

manipulação das identificações de maneira a assegurar a dinâmica ideológica 

discursiva, a psicanálise opera ao contrariar essas identificações, em que se fazem 

vacilar os significantes mestres como inclusão, participação, povo e igualdade, com os 

quais o sujeito se identifica. Ainda que o autor se refira a um aspecto específico da 

política, a saber: o político, sua pontuação pode ser aqui considerada como um modelo 

de ideais sociais amparados em um discurso ideológico.   

Não obstante, ao endereçar sua demanda à instituição, o sujeito se depara com a 

resposta desse Outro () institucional que se mostra onipotente, embora também seja 

barrado. Quando percebemos, por exemplo, que alguns usuários recusam certos 

benefícios, ainda que deles necessitem, deparamo-nos com a produção de um saber que 

não se articula com o significante mestre da instituição. A resposta que o sujeito busca 

na instituição, em muitos casos, não pode ser dada. Ela será construída a partir de um 

diálogo. Nesse sentido, quando nos implicamos em analisar os desdobramentos do 

discurso socioassistencial que se revela no CRAS, a interrogação que colocamos nessa 

instituição se dá como questionamento das modalidades pelas quais o discurso instituído 

enquadra os sujeitos, de modo a acolher a singularidade que ali chega às suas 

contingências. Ao nos depararmos com questões que não encontram uma resposta 

pronta, percebemos que é necessário que o técnico, de alguma forma, suporte o 
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distanciamento do saber socioassistencial, para que seja possível um reposicionamento 

desse sujeito que coloca suas questões para a instituição. 

No endereçamento de uma demanda à instituição, há uma suposição de saber 

sobre algo que não é sabido pelo sujeito, algo que explicitamente diz de suas 

necessidades concretas, mas também algo que diz das incidências do seu inconsciente. 

Há, aqui, a ficção de que o saber não conhecido pelo sujeito é localizado nesse Outro, e 

é a partir da formação desse suposto saber que a transferência ali se instaura. Nesse 

contexto, cabe ao psicanalista se diferenciar desse lugar que lhe é atribuído, do 

profissional detentor do saber totalizante sobre o sujeito, para que ali possa se construir 

um projeto de saber.  

A consideração do desejo pode ser a via de separação do sujeito desse 

significante ao qual está alienado. Nesse sentido, no item que se segue, propomos trazer 

um recorte do caso de uma família que utiliza os serviços do CRAS do bairro Tijuco de 

São João del-Rei – MG – como possibilidade de situarmos o sujeito irredutível ao 

discurso socioassistencial ali presente.  

 

3.3 “Ah, bruta flor do querer!”
34

 O caso Rosa 

 

 A fim de analisarmos a demanda que nos é endereçada no CRAS e os impasses 

que os profissionais e o sujeito encontram para seu possível desfecho, trazemos o 

fragmento de um caso, o qual nomeamos teórico-metodologicamente de clínico-social, 

orientado pela escuta psicanalítica. Salientamos que o relato deste fragmento segue as 

regras éticas de preservação da identidade dos envolvidos. Para tanto, usaremos nome 

fictício, a saber: Rosa. 

 Destacamos o caso de uma mulher beneficiária do PBF e frequentadora dos 

serviços ofertados no CRAS do bairro Tijuco de São João del-Rei – MG, que 

nomeamos de Rosa. Trata-se de uma mulher por volta dos 30 anos e mãe de quatro 

filhos (três meninas e um menino). Rosa nos conta que teve sua filha mais velha quando 

era muito jovem. Por causa da gestação, cessou os estudos e amasiou-se com o primeiro 

parceiro. Separou-se do primeiro companheiro, alguns anos depois, e logo se uniu a 

outro, com o qual teve os três últimos filhos.  

                                                           
34

 Trecho do refrão da música O quereres, composta e interpretada por Caetano Veloso em seu disco 

Velô, de 1984. 
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 Rosa, entre pétalas e espinhos, procurou os serviços socioassistenciais, pois seu 

atual companheiro e ela estavam desempregados. Diante de inúmeras dificuldades, 

principalmente financeiras, Rosa foi vinculada ao PBF, que auxilia a família na 

aquisição de produtos básicos de alimentação, vestimentas, material escolar e, ainda, na 

moradia. Um aspecto singular no caso de Rosa nos chama atenção, a saber: sua família 

não se enquadra no perfil do público-alvo do Grupo de Mães, já que a situação da 

família é regular no que tange ao cumprimento das condicionalidades do Programa de 

Transferência de Renda; ou seja, a frequência escolar dos filhos é regular, peso regular 

das crianças e acompanhamento da mãe em gestação. Além disso, a família (mãe e 

crianças) frequenta as atividades ofertadas no CRAS de forma ativa, muitas vezes como 

meio de facilitar a concessão de outros “serviços paliativos”, os benefícios eventuais, 

como a cesta básica. Seus filhos participam de oficinas lúdicas próprias para a faixa 

etária de cada um. No entanto, Rosa procura o profissional em Psicologia do CRAS e 

diz querer participar do Grupo de Mães, já que passa por algumas dificuldades no 

âmbito familiar, segundo ela. 

 Diante de seu pedido, Rosa foi encaminhada para o grupo informativo, mas 

percebemos que, em diversos momentos, essa mulher utiliza o grupo como espaço para 

falar de questões bem singulares, de seu querer. Com o intuito de preservar o sigilo de 

Rosa e de manter o caráter informativo do Grupo de Mães, marcamos momentos 

individuais, para os quais chamamos de “entrevistas”. Foi nesses momentos que Rosa 

trouxe à tona circunstâncias que vivencia, conflitos que precisa resolver, mas que não 

encontra uma saída para tal.  

 Em um determinado dia, Rosa contou que, ao descobrir e compartilhar que 

estava grávida do quarto filho, seus familiares e os profissionais da rede municipal que a 

acompanham reagiram de forma negativa. Como pode Rosa estar grávida de mais um 

filho nas condições em que sua família se encontra? Mas Rosa espera pelo seu primeiro 

filho do sexo masculino ansiosamente.  

 Na iminência da chegada do quarto filho, Rosa recebe conselhos dos operadores 

da Assistência Social para usar métodos contraceptivos e até conseguem marcar para ela 

uma cirurgia de laqueadura pelo SUS. Mas interrogamos: o que quer Rosa? Ela relatou 

não querer fazer a cirurgia, já que, para ela, não havia nenhum sentido não poder ter 

outros filhos, como retrucou de forma decidida: “Se eu me casar com outro homem, vou 

querer dar a ele outros filhos”. Parece que o lugar de mãe que Rosa ocupa é 
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insubstituível. Mesmo que encontre outro homem, ela deixa vazio o papel de mulher, 

pois seu lugar como mulher é o de mãe. O querer “presentear” o parceiro com um filho 

e seus cuidados, de certa forma, ultrapassa suas necessidades mais atuais e concretas. 

 Num segundo momento, Rosa relatou que havia sido incluída no programa 

Minha Casa Minha Vida
35

, em que conseguira uma moradia popular. Nesse momento, 

Rosa se vê inserida em um conflito entre ganhos e perdas. A aquisição da casa ajudaria 

nas questões financeiras, já que Rosa paga o aluguel da casa em que vive com o 

dinheiro do Programa de Transferência de Renda e com o que o seu companheiro 

consegue adquirir por meio de “bicos”. Nas suas palavras, deixaria, ainda, um imóvel 

para seus filhos. Apesar dos ganhos, Rosa resiste em aceitar a proposta. Segundo ela, 

mudar para “as casinhas” implicaria deixar para trás um território onde laços de 

solidariedade foram construídos. Os vizinhos, que a ajudam na educação dos filhos e até 

na alimentação deles quando necessário, seriam deixados. Mas, em outro momento, 

Rosa declarou outro fator, não menos importante para ela, que a faz não querer se 

mudar para “as casinhas”. Segundo ela, lá reside a “ex” do seu atual parceiro e ela não 

queria correr o risco de que eles ficassem tão próximos. 

 Nesse recorte, podemos situar a trama do caso. Imersa em uma diversidade de 

conselhos, prescrições, encaminhamentos e inclusões beneficiárias, uma interrogação é 

colocada à Rosa, e por essa via ela vacila entre tomar para si essas “soluções” e a 

maneira singular de se inscrever no laço social a partir do entrelaçamento dos 

significantes mãe/mulher. Ora, não é isso que Lacan chamou de histerização de um 

discurso totalizante que aponta um saber para que nele se opere? 

 Como efeito desse significante, algo se apresenta como significado em suas 

demandas; ou seja, como o desejo circula em suas questões a partir da passagem por 

esse significante em seu deslizamento em cadeia. E é no nível desse cruzamento que o 

desejo de Rosa encontra o Outro. Ao ser irredutível aos encaminhamentos 

socioassistenciais, Rosa sinaliza um saber que não encontra ponto de amarração com o 

significante mestre da inclusão predominante no CRAS. Nos encontros que tivemos, ela 

pôde ressignificar sua posição a partir da ficção de que a instituição lhe daria uma 

resposta para sua questão. Lembremos que esse Outro () do CRAS também é barrado 

e que o saber que é demandado a ele é suposto.  

                                                           
35 Por meio do Programa Minha Casa Minha Vida, foram construídas 440 casas populares no bairro 

Tijuco, em São João del-Rei/MG. 
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 Algum tempo se passou e Rosa decidiu se muda, não para as moradias 

populares, mas para outro bairro do qual o CRAS não é referência. Dessa forma, essa 

família deixou de frequentar a instituição. Rosa deu à luz o quarto filho e continua 

sendo a mãe que tanto idealiza/deseja, mas com um questionamento do seu lugar em 

relação ao outro, ou a que seu desejo está articulado. Contudo, é imprescindível 

ressaltarmos que o trabalho de elaboração da resposta de Rosa só foi possível na medida 

em que o seu saber foi colocado como enigma, o qual provém de uma enunciação. 

Houve, nesse sentido, uma operação que possibilitou o arranjo de uma 

responsabilização pelo seu desejo, que se deu a partir de um interlocutor. Notemos que 

há aqui um efeito retroativo, já que o sujeito volta a ser aquilo que ele era, mas com uma 

marca. No caso Rosa, a pergunta “O que quer você?” fez retornar para o sujeito o que 

ela esperava de um oráculo. O Outro é solicitado a responder, mas não existe Outro do 

Outro na medida em que ele é também lugar da falta (Lacan, 1949/1998a, p. 827).   

 Quando há abertura para que fale de suas questões, Rosa coloca que tem medo 

de ser “abandonada”. Nesse momento, podemos dizer que a instituição falha ao propor 

o amparo restrito aos direitos socioassistenciais, pois o desamparo que aparece na fala 

de Rosa é de outra ordem. Esse medo da derrelição, como no paradoxal caso da obscena 

senhora D de Hilda Hislt (1982/2011)
36

, aparece nas “contrarrespostas” de Rosa como 

forma de repetição em suas recusas a determinadas prescrições. O que está articulado a 

essa repetição é uma forma de gozo, como nos lembra Lacan (1969[1970]/1992, p. 47-

48): Como tudo nos indica nos fatos, na experiência e na clínica, a repetição se funda 

em um retorno do gozo (...) e nessa mesma repetição, produz-se algo que é defeito, 

fracasso, algo do âmbito da perda. É no lugar dessa perda como resto que se coloca em 

repetição, que aparece a função do objeto a, lugar onde opera o analista. 

Lembremos que Rosa está institucionalmente amparada nas questões de suas 

necessidades, de maneira que existe a demanda e a oferta: quando tem fome, a cesta 

básica; para não engravidar, os métodos contraceptivos; quando não tem casa, a moradia 

popular. Mas na estrutura de sua fantasia, há o desamparo e o medo do abandono. Há 

um resto que diz do desejo de Rosa que não se articula à oferta dada a ela, algo da 

                                                           
36

 D de derrelição, desamparo, abandono. Ou, em linguagem jurídica, “abandono voluntário de coisa 

móvel, com a intenção de não mais a ter para si”. A obscena senhora D é um romance escrito por Hilda 

Hislt em 1982. Para a protagonista desse romance, a “vida foi uma aventura obscena, de tão lúcida”. 
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ordem do não realizado. Nesse sentido, é o querer de Rosa, visto pelos operadores da 

Assistência Social como repetição do capricho, que anuncia a reveladora impotência de 

um Outro que se tenta mostrar onipotente e amparado em respostas universais.  

Algumas questões como essas que foram relatadas aqui são recorrentes nos 

bastidores da Assistência Social. As interferências subjetivas manifestam-se na 

impossibilidade de acordo entre aquele que demanda e a oferta que lhe é oferecida. As 

potencialidades e questões subjetivas muitas vezes não são exploradas como 

potencialidades ou sequer são levadas em conta. Notamos, ainda, certa culpabilização 

desses beneficiários que colocam seu saber em questão nos serviços de Assistência 

Social. São vistos como pessoas inertes que “nada fazem para sair da situação de 

pobreza”. A universalização de respostas deixa de lado questões que dizem de um 

sujeito, de um sujeito que deseja. Nesse sentido, compreendemos que uma escuta 

diferenciada da que está prevista no CRAS possibilita ao sujeito a construção de uma 

resposta para suas questões. E como resultado dessa escuta, no momento em que Rosa 

se depara com o seu querer, ela se questiona sobre o que seria melhor, naquele 

momento, para sua família, e sua decisão foi construída a partir desses pontos.  

Nesse contexto, a escuta analítica possibilita apreender a demanda subjetiva 

apresentada pelo sujeito, que vem, muitas vezes, substituída, por uma demanda material 

por meio, por exemplo, de um benefício eventual. Não raramente, é mediante a 

denúncia socioassistencial que o sujeito pede ajuda para si. Ou, em outros casos, aquele 

que se entende como vítima na denúncia mantém uma posição que alimenta a situação 

da queixa. Os usuários do CRAS, em sua maioria, apresentam pouca instrução, 

condições de moradia bem precárias e outras dificuldades em grande parte devido à sua 

condição de exclusão social. A posição do psicanalista deve ser de pronta escuta do 

discurso. Para atingir tal finalidade, o analista deve guardar relativa distância das 

prescrições institucionais sem que isso signifique que o analista negligencie as questões 

sociais. 

Devemos nos ater não apenas ao cidadão, que procura e necessita dos serviços do 

CRAS, mas também ao sujeito em questão, que anuncia uma demanda, que tem um 

sentido inconsciente, como afirma Lacan (1959[1960]/2008) no Seminário 7, A ética da 

psicanálise. Apostamos em uma escuta que pode levar o sujeito a saber o que fazer com 

essa demanda e se colocar frente ao seu desejo que pode vir a funcionar como uma 

vontade inominável. Ora, nossa presença sustenta a demanda que nos é endereçada, mas 
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ao mesmo tempo a coloca em suspenso. É a partir dessa suspensão que o lugar de vazio 

aparece dando possibilidade para que os significantes que estruturam o desejo em 

questão se articulem. 

O que percebemos nesse contexto é que o indivíduo e sua família constituem o 

público-alvo que recebe ações específicas amparadas pela Política Pública. Partindo daí, 

o CRAS, por meio de serviços sociais e assistenciais, dá abertura ao acesso dos direitos 

sociais essenciais à família, com o objetivo de inseri-las nesse contexto assistencial, 

respeitando seus valores, sua cultura e sua história. Tal proteção, garantida pelo Estado, 

é dada na condição de sujeito de direitos. Embora a atuação do psicólogo seja prevista 

no sentido de considerar e atuar sobre a dimensão subjetiva dos indivíduos, a fim de 

fortalecer as potencialidades dos sujeitos (CFP, 2007), o que acontece é que há o risco 

de reduzirmos nossa prática ao âmbito exclusivamente socioassistencial. No entanto, 

sabemos que, em muitas situações, essas ações não são suficientes, exigindo que o 

profissional intervenha em uma demanda de caráter subjetivo.  

Podemos observar que existe nesse espaço mais que um indivíduo de direitos 

sociais. Nesse contexto, pode surgir o sujeito com uma história de vida e com questões 

singulares que precisam ser escutadas. Assim, é na exigência que o sujeito faz para a 

instituição e que ela não dá conta que surge a oportunidade de entrar o psicanalista.  

Nesse cenário, retomar a característica fundamental do desejo, a saber: que o 

desejo é inconsciente, é relevante na orientação de nossa ação. Dizermos que o desejo é 

inconsciente nos autoriza a formular que ele é inominável, desconhecido e só se 

manifestará na divisão do sujeito: em sujeito do enunciado e sujeito da enunciação. 

Como aponta Garcia-Roza (2007, p. 149): O sujeito do enunciado é o sujeito social, 

portador do discurso manifesto. O sujeito da enunciação não é expresso ou significado 

no enunciado, mas recalcado e inconsciente. 

No discurso de Rosa, ouvimos quereres. É a partir dessa escuta que o psicanalista 

que atua no CRAS pode intervir permitindo, na medida do possível, o aparecimento do 

sujeito da enunciação – do desejo, a partir do sujeito do enunciado – da demanda ou, 

ainda, do querer. Para que a singularidade do caso possa ser acolhida, é necessário 

interrogarmos a experiência e deslocarmos questões. Acreditamos que, mediante essa 

operação, o sujeito possa decifrar sua modalidade de inscrição no laço social, no 

questionamento sobre a sua posição frente à situação em que ele mesmo denuncia, 

naquilo que lhe provoca tanto sofrimento, já que, por nossa posição de sujeito, sempre 
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somos responsáveis (Lacan, 1966/1998, p. 873). Tal responsabilização diz como o 

sujeito se posiciona perante seu sofrimento, assume uma decisão ou não, aceita, recusa 

ou modifica sua situação. 
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À GUISA DE CONCLUSÃO 

 

Na realização desta pesquisa, não tivemos a pretensão de colocar um modelo ou 

uma orientação de condutas a serem seguidas no contexto do CRAS, mas sim de dar 

abertura para discussão de uma das possíveis maneiras de pensarmos eticamente uma 

prática no contexto socioassistencial a partir da articulação com a teoria psicanalítica. 

Em outras palavras, no percurso desta dissertação, exploramos aspectos da Política 

Nacional da Assistência Social atrelados ao que a teoria psicanalítica pode vir a dizer 

em relação a seus furos. Nesse sentido, pensamos que a prática, no contexto 

institucional do qual tratamos, deve permitir que apareçam sujeitos habilitados a 

responder por suas escolhas, por isso a escrita desta dissertação foi realizada pelo 

percurso que vai desde o aspecto macrossocial ao microssocial ou, ainda mais 

intimamente, do usuário ao sujeito.  

Em resposta ao percurso que foi tomado como necessário, passamos, 

inicialmente, pela obra freudiana com o intuito de investigar de que maneira sua teoria 

traça a articulação entre psicanálise e sociedade. Vimos na postura crítica de Freud em 

relação à sociedade denuncia, à sua maneira, que o funcionamento da civilização opera 

justamente por intermédio de restrições ao sujeito, de forma a corroborar o adoecimento 

psíquico. Foi com essa preocupação que Freud sinalizou a importância da ampliação do 

conhecimento e da técnica psicanalítica para o âmbito das instituições sociais.  

Se em O Interesse Científico da Psicanálise, Freud (1913/1996b) colocou que a 

Psicanálise tem valiosas contribuições para outros campos do saber. O ouro a que se 

referia Freud pode ser achado onde os outros campos não dão conta de vê-lo, onde há o 

furo que é inominável. E é nesse mal-estar que a teoria psicanalítica visualiza o que não 

é palpável, a saber: o inconsciente. Ao traçar uma conexão entre desenvolvimento 

psíquico do indivíduo e desenvolvimento da sociedade, Freud (1913/1996b) nos 

esclareceu que tanto indivíduo como sociedade convergem para o alívio das tensões 

geradas por suas necessidades; no entanto, de maneira conflituosa. Nesse sentido, o 

investimento necessário para se construírem instituições e normas em uma sociedade 

impulsiona o sujeito à formação de sintomas. 

Na evidência de que há um conflito imponderável entre sujeito e sociedade, a 

análise freudiana é que há uma inadequação do desejo do sujeito na civilização. Vimos, 

então, que o ideal primordialmente constituído pelo Complexo de Édipo é importante 
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via de socialização e que esse ideal é perpetuado em prol da manutenção da sociedade 

via normas. E, obviamente, essa idealização não deixa de refletir no contexto 

socioassistencial. Para tratarmos do que é subjetivo nos laços sociais, é preciso 

pensarmos na relação entre os pontos em que se entrecruzam os tecidos da rede social 

com a existência e com o desejo do indivíduo singular. Eis o que se faz como questão à 

teoria psicanalítica. Dessa forma, a ampliação da hipótese dos aspectos psíquicos do 

sujeito para o campo das instituições sociais nos direcionou a três aspectos dialéticos 

que conversam com a nossa questão de pesquisa: 

a) a que custo, para o sujeito, uma sociedade se ergue; 

b) a ampliação da hipótese do desenvolvimento psíquico para o campo social 

aponta a necessidade de novas direções para a teoria psicanalítica de acordo 

com as novas formulações institucionais, o que nos leva : 

c) pensar a realidade em que o psicanalista atua. 

Percebemos, neste percurso, que a aposta de Freud dialoga de maneira muito 

atual com o campo das políticas públicas, mais especificamente com os temas laterais à 

Assistência Social. A partir desses apontamentos iniciais de Freud (1918/2006) a 

respeito da possibilidade e necessidade de ampliação do atendimento psicanalítico para 

as instituições públicas, outros psicanalistas seguiram o direcionamento freudiano, 

como Françoise Dolto com seu trabalho voltado para a infância em instituições de 

acolhimento dirigidas à criança e sua família. A necessidade de repensarmos os aspectos 

teórico-clínicos da Psicanálise para além dos moldes tradicionais dos consultórios 

também é uma marca contemporânea no pensamento freudiano. 

Se no primeiro capítulo esboçamos a articulação entre Psicanálise e Sociedade, 

no segundo capítulo nos dedicamos a pensar as contribuições da teoria psicanalítica na 

especificidade da Política Socioassistencial. Para tanto, foi colocada a necessidade de 

voltarmos o olhar ao lugar da prática e da postura do analista em uma instituição voltada 

para a garantia dos direitos. 

A implementação da instituição CRAS em todo o território nacional é uma ação 

estratégica para a garantia dos direitos socioassistenciais em uma ampla perspectiva de 

prevenção do rompimento de vínculos familiares e comunitários com ênfase no 

fortalecimento desses vínculos para enfrentamento da vulnerabilidade social no Brasil. 

Dentro dessa perspectiva, cabe ao profissional em Psicologia intervir nos aspectos 

subjetivos que determinam a situação de risco social das famílias/sujeitos. 
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Diante desse enunciado, voltamos ao que se fez como questão nesta pesquisa: 

interrogar o campo da experiência como colocou Lacan (1964/1988) no Seminário 11: 

Os Quatro Conceitos Fundamentais da Psicanálise. Como operar, então, a partir da 

orientação psicanalítica, em um plano universal que prevê o acesso de todos de forma 

igualitária? O profissional em Psicologia que atua no CRAS é chamado a apontar 

alternativas de trabalho que visem à autonomia do público-alvo a partir de um plano de 

ação que parte do pressuposto que suas demandas são exclusivamente 

socioassistenciais. A Psicanálise, ao interrogar essa experiência, anuncia a necessidade 

da presença de um interlocutor que faça aparecer o desejo desses sujeitos.  

No âmbito da pesquisa, interrogar o campo da experiência a partir da nossa 

orientação diz do questionamento sobre em que condições um acontecimento é 

relevante, do ponto de vista clínico, para interrogar a teoria psicanalítica, como aponta 

Dunker (2013, p. 63). A condição que foi apontada na presente pesquisa foi de que a 

demanda que é endereçada ao CRAS está intimamente articulada ao desejo do sujeito; 

ou seja, que a esse acontecimento se possa aplicar a hipótese do inconsciente e/ou suas 

possíveis incidências, de maneira que uma possível posição na pesquisa em Psicanálise 

vincula a hipótese do inconsciente ao contexto em que ele se aplica. Ao afirmarmos esse 

vínculo, foi introduzida a hipótese do inconsciente em um contexto no qual ela não está 

prevista, fora da situação tradicionalmente clínica. 

Quando escutamos psicanaliticamente a demanda que é endereçada ao CRAS, 

podemos diferenciar o que o sujeito traz como questão: o seu desejo. Sabemos que a 

demanda traz em seu endereçamento o pedido de restituição do objeto perdido na 

primeira experiência de satisfação, de forma que tal objeto nunca será plenamente 

alcançado. Em O seminário 7: A ética da psicanálise, Lacan (1958[1960]/2008) coloca 

que a psicanálise não deve seguir a política da felicidade ou o que ele denominou de 

serviço dos bens. O que temos no plano socioassistencial é que o ordenamento do 

serviço dos bens nem sempre vai ao encontro do homem com o seu desejo. Essa é a 

denúncia de Lacan ao criticar a associação da Psicanálise a qualquer adaptação ao 

sistema social. A garantia de bem-estar no plano da política socioassistencial tem um 

furo ao desconsiderar que o ordenamento dos serviços dos bens implica renúncias 

quando olhamos para a relação do sujeito com o seu desejo.  

Acreditamos que, com este trajeto, pudemos explicitar a dimensão constituinte 

do desejo vinculado a uma falta real de objeto, que emerge no contexto do CRAS sob a 
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forma de demanda socioassistencial. Se há desejo, e não apenas necessidade no âmbito 

da assistência social, isso nos diz que existem sujeitos no CRAS, e não simplesmente 

usuários. Nesse sentido, fizemos a distinção entre a escuta do sujeito de direitos na 

cidadania e a escuta da singularidade no laço social em relação ao sujeito do 

inconsciente na Psicanálise.  

No capítulo três, chegamos, enfim, ao sujeito em questão para nossa pesquisa. 

Esse sujeito, do qual tratamos, se diferencia daquele abarcado no campo da Psicologia, 

que traz a herança epistemológica do modo cartesiano de defini-lo, a saber: o sujeito 

consciente que age via razão. Em nossa experiência, privilegiamos justamente o avesso 

da certeza implicada na razão, quando nos defrontamos com a dimensão do 

inconsciente, com o homem em seu aspecto singular. Ao fazer um retorno a Freud, 

Lacan enunciou que o sujeito é o ato de dizer como furo no discurso. É nesse sentido 

que Lacan cunha o $ - sujeito barrado, fendido, dividido, no qual há o explícito e o 

implícito. 

Vimos que a constituição do sujeito, segundo a teoria lacaniana, se dá 

primeiramente via idealização imaginária pelo outro semelhante. Nesse primeiro 

momento, há constituição de complexos que reproduzem uma determinada realidade em 

relação ao objeto, produzindo uma representação inconsciente. São esses complexos que 

introduzem o homem na dimensão da perda que sempre assolará o sujeito. O sujeito se 

constitui ainda, por intermédio do Simbólico, via Outro, ao ser atravessado pelo campo 

da linguagem, que detém os significantes nos quais o sujeito se aliena. O sujeito se 

aliena, mas é por essa mesma via que formula sua questão. Resta, ainda, a dimensão 

Real na constituição do sujeito, pois há algo que é impossível de ser simbolizado e que 

persiste no sujeito como uma marca. A dimensão do impossível é permeada pelo não 

saber sobre o desejo. Por isso, o discurso do sujeito tem a marca deste conflito: a 

dimensão do Real vivido e a busca por sua significação. 

Nesse sentido, a constituição do sujeito do inconsciente está intimamente 

articulada ao plano social a partir de uma realidade discursiva. O sujeito se constitui 

desde sua inserção numa ordem social, inicialmente pela família (e seus substitutos), 

garantida pelo adulto mais próximo à criança, o que Lacan vai nomear de o Outro que 

introduz toda uma ordem simbólica já existente na criança. 

É importante retomarmos que o Outro, para Lacan (1964/1988), está articulado à 

falta, já que o desejo do sujeito se constitui a partir do desejo do Outro (), que é 
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também barrado. O Outro é, portanto, o tesouro dos significantes, mas também portador 

da falta. É nesse campo que o sujeito é chamado a falar, sobretudo daquilo que ignora, 

que lhe é estranho, de um saber não sabido.  

Por aproximação da formulação de conceitos de um campo ao outro, como 

colocou Lacan (1964/1988) no Seminário 11, Os quatro conceitos fundamentais da 

psicanálise, analisamos que o discurso que permeia a instituição CRAS traz consigo o 

significante mestre (S1) da inclusão e que, por essa via, pressupõe um sujeito que pode 

vir a ser amparado. Mas quando o sujeito endereça sua demanda ao CRAS, ele se 

depara com esse Outro () institucional que se mostra onipotente, mas que também é 

barrado, que porta em si uma falta. Nesse momento, o psicanalista deve se afastar do 

discurso institucional para que o próprio sujeito se posicione perante seu desejo, se 

afastar de uma ótica predominantemente assistencial que orienta a ação do profissional 

que atua no CRAS que prioriza o aspecto material em detrimento das urgências 

subjetivas das famílias/sujeitos.  

Portanto, o sujeito, do qual tratamos em nossa experiência, está associado aos 

temas correlatos à dimensão do inconsciente, ao desamparo fundamental, à alteridade, à 

pulsão, à ética do desejo, ao reconhecimento e à responsabilização. 

Por isso, no terceiro capítulo, trouxemos o caso Rosa, que demarcou como o 

protagonismo do sujeito do qual tratamos aparece exatamente naquilo que os operadores 

da rede social não viram, momento em que o caso sai de uma regulação Simbólica e se 

encontra com o Real, algo difícil de ser suportado pela instituição. O desamparo no qual 

Rosa articula sua fantasia demonstra de maneira certeira um furo no amparo 

socioassistencial no qual o CRAS se apóia. A irredutibilidade de Rosa às ofertas dadas a 

ela tem um preço, pois é tomada no campo socioassistencial como um erro. 

Paralelamente, Lacan (1959[1960]/2008, p. 374) propõe, no Seminário 7, A ética da 

psicanálise, que a única coisa da qual se possa ser culpado, pelo menos na perspectiva 

analítica, é de ter cedido de seu desejo. Ora, o acesso ao desejo tem um preço e é 

preciso pagar com alguma coisa. 

Falarmos em conclusão desta pesquisa pode ser um equívoco, de maneira que 

cada caso não tem um desfecho estagnado, sendo eles entendidos como trajetórias que, 

à maneira do inconsciente, se atualizam. Levamos em conta que, se considerarmos uma 

conclusão como totalizada, deixamos de lado a possibilidade de construção de um saber 

e a potencialidade das invenções cotidianas. No mesmo sentido, a trajetória desta 
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pesquisa, a partir da prática, dos estudos, das orientações e das discussões, não se coloca 

como acabada. O nosso intuito de concluir aqui está amparado, então, no pressuposto do 

não todo, em que o furo já está previsto.  

Cabe salientarmos, aqui, Laurent (1996-1999) nomeia de analista cidadão aquele 

que não se cristaliza na posição do intelectual crítico e que não se contenta em apenas 

colocar em xeque as idealizações que circulam em uma determinada instituição. Nas 

palavras do mesmo autor, ao analista cidadão, cabe silenciar paixões narcísicas. Não 

sem importância para nossa prática em uma instituição em que a idealização é um fator 

norteador, o analista se diferencia desse discurso ao apontar para a diferença que foge 

ao ideal, o furo, como coloca: O analista é o que ajuda a civilização a respeitar a 

articulação entre normas e particularidades individuais (Laurent, 1996-1999, p. 9). 

Ainda, consoante o autor (...) Esta particularidade é esquecida no Exército, no Partido, 

na Igreja, na Sociedade analítica, na saúde mental, em todas as partes (Laurent, 1996-

1999, p. 9), e eu acrescento: na Assistência Social. É preciso recordarmos que não há 

que tirarmos de alguém sua particularidade para misturá-lo com todos no universal por 

algum humanitarismo ou por qualquer outro motivo. É preciso seguirmos escutando 

onde a burocracia cala. Seguimos a proposta de Laurent (1996-1999, p. 10) ao analista: 

Não se limitar a escutar, mas se colocar a tarefa de transmitir a particularidade que ali 

está em jogo, na medida em que tomamos os aspectos analisados no CRAS não como 

um modelo a ser seguido, mas como a transmissão de uma possibilidade de fazer que 

leve em consideração a ética do desejo.  
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