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RESUMO 

Esse trabalho surgiu a partir de uma experiência de 18 meses no CRAS, a qual 

suscitou uma interrogação acerca da escuta da singularidade na atuação do 

profissional Psi no contexto da Assistência Social. A revisão de literatura revelou, 

por um lado, uma série de trabalhos que visam uma discussão acerca do processo 

de inserção profissional dos psicólogos no campo do bem-estar social, propondo 

e/ou analisando práticas direcionadas para o atendimento psicossocial voltadas 

para o grupo e para a asseguração de direitos, formando sujeitos cidadãos. Por 

outro lado, sustentados por uma perspectiva psicanalítica, encontramos trabalhos 

que apontam para a importância da escuta singular, levando em conta a 

subjetividade e os recursos simbólicos daqueles que buscam ajuda na Assistência 

Social Básica. Nessa perspectiva, visamos analisar, no a posteriori, os efeitos da 

oferta de uma escuta singularizada no contexto do CRAS e discutir suas 

implicações para a prática do profissional Psi na instituição social. Trata-se de 

uma pesquisa teórico-clínica, baseada na Psicanálise freudo-lacaniana, na qual 

dois casos clínicos, colocados como impulsionadores da investigação, são 

analisados à luz do conceito de sujeito. Conclui-se que uma escuta singularizada 

permitiu um deslizamento significante e o conseqüente reposicionamento do 

sujeito, em cada caso, frente ao seu sofrimento. Os efeitos colhidos permitiram 

afirmar a importância de uma escuta singular no tratamento dado às demandas que 

surgem no âmbito institucional.  

 

Palavras-chave: subjetividade; CRAS; política social; sujeito; pesquisa 

psicanalítica. 
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ABSTRACT 

This paper emerged from an experience of 18 months in the CRAS – Reference 

Center for Social Assistance – which aroused a question about the listening of the 

singularity in the professional practice of Psi in the context of social assistance. 

The literature review revealed, on the one hand, a series of studies that aim to a 

discussion about of the process of professional integration of psychologists in the 

field of social welfare, proposing and / or analyzing practices directed towards the 

psychosocial assistance directed to the group and for the assurance of rights, 

forming citizen subjects. On the other hand, supported by a psychoanalytic 

perspective, we found studies that point to the importance of the singularity 

listening considering the subjectivity and symbolic resources of those who seek 

help in Basic Assistance Service. In this perspective, we aim to analyze, in a 

posteriori, the effects of offering a singularized listening in the context of CRAS 

and discuss its implications for the Psi professional practice in social institution. 

This is a theoretical and clinical research, based on Freudian and Lacanian 

psychoanalysis, in which two cases, placed as investigation boosters, are analyzed 

in the light of the concept of the subject. We conclude that a singularized listening 

allowed a significant sliding and the consequent repositioning of the subject, in 

each case, front to their suffering. The effects collected allowed us to affirm the 

importance of a singular listening in the treatment of the demands that appear 

within the institutional framework. 

 

Keywords: subjectivity; CRAS; social policy; subject; psychoanalytic research. 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

INTRODUÇÃO 

APRESENTAÇÃO DA PESQUISA 

O interesse em abordar a temática da singularidade nas práticas sociais 

surge a partir da experiência de 18 meses no Centro de Referência da Assistência 

Social – CRAS – no período de setembro de 2009 a março de 2011. Ao assumir o 

direcionamento do grupo socioeducativo com crianças/adolescentes na faixa etária 

de 07 a 14 anos de idade, fui informada de que neste grupo havia um adolescente 

nomeado como “pestinha” por não seguir as regras do CRAS. 

No primeiro dia, o grupo era chamado pelas crianças de “reforço” e se 

dirigiam à Psicóloga/Psicanalista chamando-a de “tia”. Neste instante esclareci 

que não se tratava de um reforço escolar, e que não estava ali para passar tarefas e 

sim para escutá-las. De imediato Fernando
1
, de 13 anos, começa a bater na mesa e 

pede silêncio. Pergunto seu nome, e ele diz: “Dr. Fernando”. Logo digo: “pois não 

Dr. Fernando, o que você deseja?” E o mesmo me responde: “ser escutado”. 

Fernando desenhava muito bem. Muitas vezes ia para o CRAS, mesmo 

sem ser o dia dos atendimentos, e pedia folha e papel para desenhar. Ao perceber 

que um dos alunos do Projovem Adolescente tinha um talento especial para o 

desenho, tomei a iniciativa de convidá-lo para ajudar no aprimoramento das 

técnicas de desenho no grupo de Fernando. 

Seu pai trabalha com esculturas e pintura em gesso, porém Fernando me 

relata que o mesmo nunca o deixou ajudar, afirmando que ele poderia estragar as 

peças: “as peças são caras, meu pai não deixa não!”. 

                                                 
1
 Nome fictício. Fernando é o adolescente que era nomeado como pestinha no CRAS. 
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Em visita domiciliar, na tentativa de ajudar no fortalecimento dos laços 

familiares, conversei a respeito da possibilidade do adolescente ajudar seu pai na 

pintura das peças, visto que o mesmo possuía talento para isto. Fico sabendo, 

então, que, a partir dos desenhos levados para casa, a mãe de Fernando havia 

contratado o adolescente do Projovem, por uma quantia simbólica, para dar aulas 

particulares de desenho ao seu filho.  

No atendimento subsequente, Fernando me agradece pela visita realizada 

em sua casa, dizendo que me amava muito, pois estava pintando panos de prato 

para sua mãe vender. 

O trabalho realizado com as crianças/adolescentes foi, desde o início, não 

na direção de dar um “jeito” no comportamento, e sim de, ofertando a 

possibilidade de escuta voltada para o um a um no contexto do grupo, fazer surgir, 

no lugar do comportamento que aparecia como “desviado”, algo da singularidade 

de cada um deles.  

Assim, trago um outro caso, de uma criança de 09 anos de idade, que 

também é fruto dos acompanhamentos em grupo. 

Kelle
2
 chegou antecipadamente para o grupo. Enquanto eu preparava o 

material para dar início àsatividades ela começou a chorar muito e afirmava sentir 

falta de ar, parecendo angustiada. Pedia para que eu não a deixasse levar para o 

hospital, uma vez que temia morrer ao chegar lá. 

Neste instante, voltei-me para uma escuta da angústia de Kelle, momento 

no qual, relata que na verdade não queria era escutar do médico que ela estaria 

gorda. Ao ser questionada a respeito do que seria estar gorda, a mesma afirma que 

                                                 
2
 Nome fictício. 
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seria estar pesada, cheia, e que ela estava cheia mesmo era dos problemas que 

aconteceram no último ano em seu âmbito familiar.  

Kelle se remete à perda de sua avó como algo doloroso. Esta morrera com 

insuficiência respiratória quando se encontrava internada em um hospital. Falou-

me ainda do medo que possui de perder os seus pais, e do quanto fica nervosa ao 

presenciar discussões na relação familiar. Ao dar lugar à fala do sujeito, foi 

possível proporcionar um alívio da angústia sentida pela criança.  

Este trabalho, voltado para a singularidade do sujeito, em alguns 

momentos era interrogado e confundido, por parte de outros profissionais, com a 

psicoterapia, visto que a prática psicoterápica não é permitida no CRAS. O 

mesmo, no entanto, era desenvolvido em consonância às orientações do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS – que preconiza 

um olhar voltado para a asseguração dos direitos dos usuários, com vistas à 

inclusão social por intermédio da oferta de serviços e benefícios; bem como com 

os encaminhamentos do Conselho Federal de Psicologia – CFP – que apontam 

para um trabalho voltado para o desenvolvimento de potencialidades individuais e 

coletivas, atuando na prevenção de situações de riscos sociais.  

Isto me levou ao seguinte questionamento: na atuação do profissional Psi, 

no CRAS, haveria lugar para uma escuta da singularidade?  
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REVISÃO DA LITERATURA 

 A revisão de literatura a respeito da atuação do psicólogo no CRAS 

revelou, por um lado, uma série de trabalhos que versam sobre o processo de 

inserção profissional dos psicólogos no campo do bem-estar social, propondo e/ou 

analisando práticas direcionadas para o atendimento psicossocial, voltadas para o 

grupo e para a asseguração de direitos, formando sujeitos cidadãos, bem como a 

tentativa de mapeamento da prática do psicólogo, de modo que esta não seja 

confundida com a prática do(a) assistente social (Afonso, 2008; Nóbrega, 

Andrade, Carvalho & Souza, 2009; Ramminger, 2001; Yamamoto & Oliveira, 

2010). 

Encontramos, também, trabalhos que se voltam para as dificuldades 

enfrentadas pelos psicólogos nos serviços de Assistência Social, as quais se 

remetem ao distanciamento entre a formação na Universidade e a prática 

profissional, assim como a falta de capacitações voltadas para uma nova vertente 

da prática Psi, que consiste em sair um pouco do eixo da Psicologia direcionada 

para o atendimento psicoterapêutico no consultório (De Oliveira Cruz, 2009; 

Mota & Goto, 2009). Nessa mesma direção, Teixeira (2010) mostra, a partir de 

pesquisa realizada em vários CRAS, a dificuldade de atuação dos técnicos 

relacionada à falta de recursos humanos e materiais, como também de 

capacitações continuadas e de autonomia frente à gestão municipal. Corrobora, 

ainda, a dificuldade de realização de atendimentos que priorizem o sigilo 

profissional, em função da inexistência de um local adequado para os mesmos.  

Na tentativa de mapear o papel do psicólogo na formação de sujeitos 

cidadãos, Nóbrega, Andrade, Carvalho e Souza (2009), por intermédio de análises 
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de dados do MDS e Sistema Único da Assistência Social – SUAS –chegaram à 

conclusão que a atuação deve ser voltada para a interdisciplinaridade entre os 

membros que compõem a instituição. Trata-se de um trabalho que visa à inserção 

social do sujeito, retirando-o de sua posição de vitimização da situação social, 

tornando-o um sujeito autônomo. Seria uma busca pela elaboração de consciência 

por parte do sujeito e da comunidade. Os autores ressaltam, ainda, a importância 

de o Psicólogo atuar na construção de políticas públicas de assistência social, na 

perspectiva de um agente transformador e executor das Políticas Nacionais da 

Assistência Social. 

Por outro lado, sustentados na perspectiva psicanalítica, encontramos um 

questionamento a respeito das práticas na Assistência Social, nas quais o sujeito é 

percebido apenas como sujeito de direitos, estando o CRAS na posição de torná-lo 

autônomo (Mariano, 2011; Scarparo & Polli, 2008). 

Rosa (2004) lança uma reflexão com ênfase na Psicanálise em extensão, 

voltada para o sujeito e sua relação com os fenômenos socioculturais e políticos. 

Ressalta a importância de uma prática voltada para a escuta do sujeito, afirmando 

que 

O relato em si não basta, dado que pode ser apenas a repetição 

automática que se detém em atualizar o traumático. Também não 

me refiro ao relato que parece feito para saciar a curiosidade do 

outro, que passa mais por uma exposição do sofrimento para o 

deleite do outro, ou da exibição pelo grotesco – como se vê, 

freqüentemente, na televisão. A escuta psicanalítica supõe, retomo 

aqui, a presença do outro desejante, em tudo o que ela implica de 
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resistência do analista, usada também como um contorno, uma 

borda organizadora do gozo sem limites. (p. 344) 

Em se tratando da prática do psicanalista na Assistência Social, Scarparo e 

Polli (2008) afirmam que esta vai muito além de uma asseguração dos direitos dos 

usuários, a atuação “implica em dar lugar a uma via singular àquele que, 

assujeitado à sua história e contexto social, busca encontrar uma via de 

reconhecimento e expressão de uma palavra própria” (p. 61). 

Nesse sentido, tais autoras chamam a atenção para o tipo de escuta 

proposto pela psicanálise. Segundo as mesmas, existe aí uma distinção clara entre 

o processo de escuta do sujeito de direitos e o tipo de escuta da psicanálise que, 

considerando o sujeito do inconsciente, se volta para a singularidade. 

Tal revisão, notadamente na perspectiva psicanalítica, aponta a 

importância da escuta singular na perspectiva de levar em conta a subjetividade e 

os recursos simbólicos daqueles que são assegurados pela Assistência Social 

Básica. Neste sentido, nosso trabalho, menos do que questionar o lugar da 

singularidade no CRAS, lugar este já afirmado na literatura, visa analisar no a 

posteriori, os efeitos da oferta de uma escuta singularizada nesse contexto, bem 

como discutir suas implicações para a prática do profissional Psi na instituição 

social. 
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MÉTODO 

  

Aquilo que é psíquico é tão único e 

singular, que nenhuma comparação pode 

refletir sua natureza. 

(Sigmund Freud, 1918) 

 

 Trata-se de uma pesquisa teórico-clínica, baseada na Psicanálise freudo-

lacaniana. Partimos da experiência clínica, colocada como impulsionadora da 

investigação que (re)funda permanentemente a teoria, para analisar, à luz do 

conceito de sujeito na Psicanálise, os efeitos da oferta de uma escuta singularizada 

no campo da Assistência Social, notadamente no CRAS. 

 O posicionamento de Freud diante da fundação de sua teoria nos remete à 

sua posição de pesquisador, teórico, e transmissor da Psicanálise, a qual ele 

considera como sendo:  

(1) um procedimento para a investigação dos processos mentais 

que são quase inacessíveis por qualquer outro modo, (2) um 

método (baseado nessa investigação) para o tratamento de 

distúrbios neuróticos e (3) uma coleção de informações 

psicológicas obtidas ao longo dessas linhas, que gradualmente se 

acumula numa nova disciplina científica. (Freud, 1923/1996, p. 

253) 

 Neste texto intitulado “Dois verbetes de enciclopédia” é possível perceber 

o avanço de Freud frente a sua experiência clínica e suas reformulações teóricas. 

Ele partiu de casos clínicos para, então, fundar sua teoria, fazendo considerações e 

reformulações baseadas em sua prática profissional. 
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 A exposição e a construção do caso clínico se constituem na transmissão 

da pesquisa em psicanálise, cujo método consiste em, inicialmente, descrever 

para, em seguida, conceituar. Na psicanálise não há necessariamente uma 

separação entre sujeito e objeto, uma vez que a relação estabelecida entre os seres 

falantes e de linguagem é sustentada a partir da transferência enlaçada pelo desejo 

do analista (Nogueira, 2004). 

 É a partir do “fazer funcionar” a linguagem do sujeito, que a pesquisa em 

psicanálise busca ter acesso ao inconsciente, sendo esse acesso possível por 

intermédio das manifestações do inconsciente (sintomas, sonhos, chistes, atos 

falhos, lapsos). Parte-se de algo objetivo – as manifestações – para se ter acesso 

aos conteúdos de cunho subjetivo (Nogueira, 2004). 

De acordo com Rosa (2004), o método utilizado na psicanálise é o de 

escuta e interpretação de um sujeito de desejo. Nesta relação, o saber encontra-se 

do lado do sujeito, saber este que é produzido a partir da relação transferencial 

estabelecida. Assim, o método psicanalítico vai do fenômeno ao conceito, de 

maneira que há uma integração da teoria com a prática e a pesquisa. Nesta 

perspectiva, 

O psicanalista não aplica teorias, não é o especialista da 

interpretação, nem mesmo da fantasia, posto que não é só aí que o 

inconsciente se manifesta; o psicanalista deve estar a serviço da 

questão que se apresenta. A observação dos fenômenos está em 

interação com a teoria, produzindo o objeto da pesquisa, não dado a 

priori, mas produzido na e pela transferência. (Rosa, 2004, p. 341) 
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 Desta forma, o psicanalista atua questionando o saber do sujeito, de modo 

a implicá-lo em sua produção subjetiva. Uma pesquisa orientada pelo desejo não 

se traduz na “curiosidade do analista, não é a preocupação do analista em 

investigar aquilo que está ocorrendo. É um ato que questiona o saber que o 

analisante traz” (Nogueira, 2004, p.91). 

Levando em consideração a especificidade da pesquisa em Psicanálise, 

essa dissertação parte, portanto, de casos clínicos construídos a partir de um 

trabalho realizado no CRAS, analisando, a partir do conceito de sujeito, os efeitos 

de uma escuta singularizada e suas implicações para a prática do profissional Psi 

no contexto da assistência social. 

Para tanto, foram construídos quatro capítulos: 

 O primeiro trata do surgimento da Política de Assistência Social, em nível 

mundial, retratando seu surgimento na Europa Ocidental e enfatizando seu 

desenvolvimento no contexto brasileiro, que se inicia a partir da legislação 

trabalhista, sendo concretizada apenas com a Constituição de 1988, momento em 

que o Brasil passa a pensar em um padrão público e universal de proteção social. 

O segundo versa sobre o CRAS e a subjetividade na Proteção Social 

Básica. Parte-se do levantamento das orientações técnicas das políticas públicas 

do SUAS, caracterizando as ações a serem desenvolvidas pela instituição, e dos 

direcionamentos e orientações do CFP para a prática do profissional Psi no 

CRAS.  

O terceiro aborda o conceito de sujeito na Psicanálise freudo-lacaniana. 

Remetemo-nos ao sujeito intermediado pelo inconsciente estruturado como uma 

linguagem, assim como nos afirmou Lacan, traçando sua constituição a partir dos 
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significantes que vem do Outro e sua estruturação a partir dos três tempos do 

Édipo. 

O quarto e último capítulo discute a singularidade no contexto do CRAS, 

analisando os efeitos de uma escuta singularizada, a partir de dois casos clínicos à 

luz do conceito de sujeito na Psicanálise freudo-lacaniana. É, portanto, a partir dos 

princípios da Política de Assistência Social voltados para o CRAS, que nos 

lançamos a uma reflexão acerca de um trabalho institucional que privilegia a 

singularidade do sujeito, discutindo a interface entre a Psicanálise e a instituição 

social. 
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO DA POLÍTICA SOCIAL 

1.1 A POLÍTICA SOCIAL: SUA CONSTITUIÇÃO E SENTIDO 

A crise do capitalismo, de 1929, contribuiu para o aumento das 

desigualdades sociais. Foi neste momento histórico que o campo econômico 

incorporou as ideias de Keynes baseadas na lógica da lei do mercado, a qual 

assegurava que a oferta era responsável pela criação da própria demanda. Para 

isso, seria necessária a intervenção do Estado na acumulação e reestruturação 

capitalista, apresentando-se o Estado como agente ativo na economia e nas 

políticas sociais. Baseado nesta mesma lógica foi criado na Europa Ocidental, no 

período pós-guerra, o Welfare State
3
 ou Estado de bem-estar social (Couto, 2008). 

Sob a égide do pensamento keynesiano, no qual o Estado intervém 

gerando emprego e maior igualdade social, a implementação de uma política 

social por parte do Estado se constitui como uma das formas de evitar a crise no 

mercado. Dessa forma, sua ação deve se voltar para “gerar emprego dos fatores de 

produção via produção de serviços públicos, além da produção privada; aumentar 

a renda e promover maior igualdade, por meio da instituição de serviços públicos, 

dentre eles as políticas sociais” (Behring & Boschetti, 2010, p. 86). 

Os países mais ricos da Europa Ocidental adotaram esta forma de proteção 

social baseada na igualdade, que consistiu na garantia de bens e serviços ao 

cidadão. A política social foi se desenvolvendo em momentos diferentes, de 

acordo com a realidade e necessidade de cada país. Assim, se generalizou um 

sistema de proteção social no qual o sujeito, diante da perda de sua fonte de renda, 

teria direito a uma suplementação por certo período de tempo advinda do Estado. 

                                                 
3
Para um estudo mais aprofundado do Welfare State, ou Estado de bem-estar, como é considerado 

por alguns autores, consultar Vianna (2000) que, já no primeiro capítulo, traça um levantamento 

bibliográfico de estudos relacionados ao mesmo. 
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O cidadão contribuía com a Previdência, assim como estabelecido em lei, e tinha, 

em troca, o acesso aos serviços e benefícios. Esta é a lógica do Welfare State ou 

Estado do Bem-Estar (Faleiros, 1986). 

Nesse sentido, o Estado se coloca como agente ativo na produção e 

regulação das relações econômicas e sociais. A busca pelo bem-estar ainda 

aparece como sendo uma aquisição individual no mercado, porém pode-se ter a 

intervenção do Estado desvinculada da contribuição previdenciária quando se trata 

de pessoas consideradas incapazes para o trabalho (idosos, deficientes e crianças) 

(Behring & Boschetti, 2010). Este processo passou a enfraquecer os ideais 

liberais, uma vez que estes propunham uma participação mínima por parte do 

Estado no que diz respeito à asseguração dos direitos básicos (Couto, 2008). 

O enfraquecimento desses ideais, e a consequente adoção de uma política 

voltada para o Bem-Estar Social não impediram, entretanto, o desencadeamento 

de uma nova crise no sistema capitalista.  

Essa nova crise do capitalismo, no ano de 1970, gerou abalos nos pilares 

econômicos que davam suporte aos planos estruturados sob a égide keynesiana 

(Estado de Bem-Estar Social). Com isso, os neoliberais passaram a criticar o 

Estado Social, apontando a crise econômica como proveniente do Estado de Bem-

Estar, sendo este o responsável por desestimular os homens para o mercado 

produtivo, visto que escolheriam receber alguma ajuda advinda do aparelho estatal 

à trabalhar (Couto, 2008). Assim, 

A crítica do aparato teórico neoliberal ao Estado social é centrada 

naquilo que é identificado como excessos de poder do Estado, tanto 

em relação ao mercado como à sociedade. É mostrada sua 
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insuficiência e anunciada sua falência e saturação face aos escassos 

recursos para cobrir demandas cada vez mais crescentes, agravadas 

pela crise. (Couto, 2008, p. 69) 

Dessa forma, a teoria neoliberal propõe uma intervenção mínima por parte 

do Estado no que diz respeito ao controle das atividades econômicas e sociais, 

transformando poderes universais da proteção social e particularizando os 

benefícios sociais. A única regulação que poderá advir do Estado é a de gerar 

condições efetivas de funcionamento do mercado (Couto, 2008). 

No entanto, o reconhecimento das desigualdades sociais geradas pelo 

capitalismo produz uma luta pela conquista de direitos sociais, tendo como 

princípio a ideia de igualdade. A concretização desses direitos sociais é pensada 

como dependente da intervenção do Estado, a partir do investimento em políticas 

sociais públicas ligadas às condições econômicas e da base fiscal estatal (Couto, 

2008). 

Os direitos sociais são focalizados nas necessidades reais do homem, os 

quais “são tidos primeiramente como direitos dos trabalhadores, para só depois se 

desvincularem da relação contratual, assumindo um caráter prestacional, seja de 

serviços ou de renda, com estreita relação com o Estado interventor e 

redistribuidor” (Couto, 2008, p. 49). 

É na tentativa de asseguração desses direitos que o Estado passa a criar 

políticas públicas voltadas para a área social. 

O percurso explicitado até aqui, analisado por Demo (1988), define a 

política social a partir de três faces: a socioeconômica, caracterizada por seu 

potencial redistributivo, entrelaçada com um contexto econômico reprodutivo; a 
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assistencial
4
, caracterizada como um espaço fundamental de garantia do direito à 

cidadania para aqueles que não possuem capacidade de se auto sustentarem; e a 

política que é centrada na participação, característica presente na conquista dos 

direitos pela classe laboral, por intermédio de uma organização política 

defendendo seus interesses e ponto de vista. 

De acordo com Behring e Boschetti (2010), para se compreender as 

políticas sociais é preciso levar em consideração as múltiplas causalidades que 

agem sobre as mesmas, de modo a perceber as dimensões histórica, econômica, 

política e cultural, articuladas entre si, como influenciadoras da política social 

desde sua origem.  

Do ponto de vista histórico torna-se necessária uma compreensão dos 

aspectos sociais da época em que surge a política social. No que diz respeito à 

dimensão econômica, é preciso perceber a relação existente entre a política social 

e fatores estruturantes da economia, bem como seus impactos na produção e na 

vida dos trabalhadores. Em sua dimensão política é necessário compreender o 

papel do Estado e sua relação com as classes sociais, identificando as ênfases que 

são dadas na condução da política econômica e social. Já em sua dimensão 

cultural, há uma relação com a política, a partir de uma concepção de que os 

sujeitos políticos são possuidores de valores. É importante advertir que, nessa 

perspectiva, se tomados por uma visão liberal, a tendência da política social será a 

                                                 
4
 É importante ressaltar que a face assistencial deve prover ações e estratégias que levem à 

emancipação das pessoas e grupos, ou seja, a uma inserção no mercado de trabalho, sendo este um 

processo de autopromoção que visa superar as formas assistencialistas de política social. Nessa 

perspectiva, Demo (1998) adverte que não se trata de um assistencialismo, uma vez que este não 

atinge a raiz do problema, servindo apenas para manter a situação de pobreza já existente, a partir 

da oferta de serviços de péssima qualidade e “doação de esmolas”, bem como a dependência por 

parte de quem as recebe. 
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culpabilização do sujeito pela condição de pobreza em que se encontra (Behring 

& Boschetti, 2010).  

A este respeito, Couto (2008) afirma que o sistema de proteção social 

surgiu sob o domínio do Estado, repercutindo em legislações que foram sendo 

criadas por todo o mundo. Fundamentava-se no crescimento da economia e isso 

permitia que o Estado realizasse investimentos em sistemas de políticas sociais. 

Nos mais desenvolvidos, que possuíam força sindical mais organizada e forte, foi 

possível perceber os avanços; já nos menos desenvolvidos, como é o caso do 

Brasil, enfrentou-se dificuldades na constituição de proteção social, enquanto um 

sistema.  

Na tradição europeia houve grande participação do Estado na garantia dos 

direitos sociais, já no Brasil aconteceu diferente. A enunciação dos direitos, em 

sua maioria, encontra-se remetida à legislação trabalhista, o que pode ser 

observado no primeiro governo de Getúlio Vargas, no qual houve a criação do 

Ministério do Trabalho (Couto, 2008).  
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1.2 RESGATE HISTÓRICO DA POLÍTICA SOCIAL NO BRASIL 

 

Mas doutô uma esmola a um homem qui é são 

Ou lhe mata de vergonha ou vicia o cidadão 

É por isso que pidimo proteção a vosmicê 

Home purnóisescuído para as rédias do pudê 

Pois doutô dos vinte estado temos oito sem chovê 

Veja bem, quase a metade do Brasil tá sem cumê 

Dê serviço a nosso povo, encha os rio de barrage 

Dê cumida a preço bom, não esqueça a açudage 

Livre assim nóis da ismola, que no fim dessaestiage 

Lhe pagamointé os juru sem gastar nossa corage 

(Luiz Gonzaga/Zé Dantas, 1953) 

 

O primeiro governo de Getúlio Vargas, que vai de 1930 a 1945, ficou 

caracterizado como um marco na política social. Apesar do caráter assistencialista 

e autoritário, foi dado o primeiro passo em relação aos direitos sociais. Esses, no 

entanto, restringiam-se aos trabalhadores inseridos no mercado formal de 

trabalho. Dessa forma, os trabalhadores rurais ficaram desprotegidos, pois apenas 

os trabalhadores urbanos possuíam direitos sociais, entre eles a aposentadoria, 

considerada um benefício e não um direito. Esse fato fez com que a população da 

zona rural se mudasse para a cidade na busca de melhores condições de vida 

(Couto, 2008). 

No ano de 1933 começou a se organizar um sistema nacional de 

previdência, gerido pelo Estado, a partir dos Institutos de Aposentadorias e 

Pensões – IAPs. Cada um dos seguimentos dos Institutos posicionou-se como 

entidades ligadas ao Estado por intermédio do Ministério do Trabalho e, a partir 

de então, passou a recolher fundos dos empregados e empregadores, tendo como 

fim prover benefícios (como por exemplo, a assistência médica) para os 
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trabalhadores. O Estado monitorava as pessoas que teriam acesso à cidadania 

(Vianna, 2000). Neste sentido, os IAPs 

De um ponto de vista global, representaram a agregação de direitos 

sociais ao conjunto de leis trabalhistas implementado por Vargas, 

como parte de seu projeto de reorganização acumulativo para 

encaminhar preventivamente o conflito entre capital e trabalho. Em 

estreita ligação com a estrutura sindical corporativa montada no 

mesmo período, a Previdência tornou-se um instrumento de 

incorporação controlada, definindo que direitos integravam o 

pacote da cidadania e quem a ele tinha acesso. (Vianna, 2000, p. 

140) 

Cada categoria profissional possuía seu Instituto e o acesso aos direitos 

não se dava em grau de igualdade; dependia da força sindical de cada categoria e, 

ainda, de influência política, chegando até aos sujeitos de forma hierarquizada. 

Assim, “o poder de pressão exercido por cada um dos diferentes grupos sociais 

paulatinamente „atendidos‟ se deu não tanto para demandar benefícios, senão para 

conseguir um esquema de proteção melhor que o dos demais” (Vianna, 2000, p. 

141). Este fato gerou uma competição estimulada pelo Estado entre as categorias, 

respondendo aos princípios do liberalismo, muito atuante no primeiro governo de 

Getúlio Vargas, tendo sob controle a clientela previdenciária (Vianna, 2000). 

No ano de 1937, Getúlio Vargas cria uma nova Constituição, a partir da 

qual o Estado possuía intervenção direta nos direitos, a partir de então controlados 

pelo projeto econômico e social do período ditatorial que ficou conhecido como 

Estado Novo. No tocante ao campo dos direitos sociais, os benefícios são 
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ampliados para a classe pobre de modo que passa a ser de obrigatoriedade estatal 

o fornecimento do ensino pré-vocacional e o educacional. No esteio dessa 

mudança surge, no ano de 1942, a Legião Brasileira de Assistência – LBA, que, 

inicialmente, assistia as famílias das pessoas que foram para a guerra e, em 

seguida, passa a assistir também os mais pobres, principalmente a área materno-

infantil (Couto, 2008). 

Com a destituição de Getúlio Vargas do poder, em 1945, surge, em 1946, 

um Estado que manteve as características liberais, com investimentos de políticas 

dirigidas à educação, de acordo com as exigências do processo econômico 

brasileiro e expansão da indústria. Neste mesmo período, os direitos que haviam 

sido suspensos durante o primeiro mandato de Vargas voltam a ser incorporados 

na Lei, como é o caso do direito dos trabalhadores à greve e à participação em 

associações sindicais (Couto, 2008). 

Este foi o governo de Eurico Gaspar Dutra, que, embora tenha colocado no 

papel a retomada dos direitos suspensos no governo anterior não os fez vigorar, 

incorporando uma política repressora, o que faz com que Getúlio Vargas volte a 

governar (Couto, 2008). 

Em 1951 Vargas volta ao poder com a promessa de que investirá em 

programas voltados para a área social, porém 

O programa do governo Vargas de 1951-54 sustentou-se 

novamente na tentativa de controlar os trabalhadores por meio das 

políticas trabalhistas. A urgência por medidas na área social e as 

imposições sofridas pelos trabalhadores urbanos no seu processo de 

trabalho geraram muitas manifestações públicas, uma vez que a 
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estrutura sindical foi bastante atuante neste período. (Couto, 2008, 

p. 109) 

Após o suicídio de Getúlio Vargas, em 1954, Juscelino Kubitschek ganha 

forte apoio popular. Seu governo tem início em 1955 e vai até 1961, voltando-se 

para a área econômica e para o aceleramento da indústria. Na área social não 

houve muitos avanços, sendo destaque apenas, no âmbito das políticas sociais, a 

aprovação da Lei Orgânica da Previdência Social – LOPS – em 1960, a qual já 

tramitava no Congresso desde 1947. Por intermédio desta lei a Previdência, com a 

unificação do IAPS, foi unificada em relação aos benefícios, chegando “a todos os 

trabalhadores urbanos do mercado formal e apontando sua centralização 

administrativa, o que só foi feito em 1966, por um ato arbitrário da ditadura 

militar, com a criação do Instituto Nacional de Previdência Social - INPS” (Couto, 

2008, p. 111). 

Como podemos observar, no período de 1930 a 1964, os direitos voltados 

para a área social restringiram-se quase que exclusivamente à classe trabalhadora. 

Assim, as políticas sociais se apresentam voltadas para um grupo específico, 

atendendo insatisfatoriamente às demandas (Couto, 2008). 

O período de 1964 a 1985 é caracterizado pelo golpe militar. Militares 

assumem o governo com o apoio da classe média, das forças conservadoras e do 

interesse do capital estrangeiro no Brasil. A promessa de transformar o país numa 

grande potência econômica se baseava em forças repressivas torturadoras. A 

oferta dos benefícios previdenciários era controlada pelo governo, tendo como 

alvo controlar a população beneficiada, sendo a política social voltada para 

aqueles que se apresentavam como merecedores (Couto, 2008). 
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O conceito de cidadania surge atrelado ao mercado de trabalho regulado 

pelo Estado. Nas décadas de 1970 e 1980 a expansão dos programas e serviços 

sociais visava compensar a repressão e o autoritarismo oriundos da ditadura 

militar sobre os movimentos sociais e manifestações sindicais (Silva, Yazbek & 

Giovanni, 2004). 

De acordo com Behring e Boschetti (2010), a política social dos anos 80, 

mais precisamente no governo de José Sarney, possuiu um caráter clientelista, 

com a implementação do Programa do Leite que serviu como instrumentalização 

de associações populares. O que se mantém neste período, é “o caráter 

compensatório, seletivo, fragmentado e setorizado da política social brasileira, 

subsumida à crise econômica, apesar do agravamento das expressões da questão 

social” (p. 144).  

É a partir da Constituição de 1988 que se dá a tentativa de universalização 

dos direitos baseados nas necessidades sociais. Neste período a assistência social 

passa a ser reconhecida como direito. Este processo se deu frente as em função 

das manifestações populares que buscavam melhores condições de trabalho e de 

vida, exigindo que o governo se posicionasse frente às crises econômicas e sociais 

(Couto, 2008). 

A Constituição Federal de 1988 define como um dos objetivos 

fundamentais da República Federativa do Brasil: “erradicar a pobreza e a 

marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais” (Constituição, 

1988/2008, p. 13). O campo dos direitos sociais está referendado nesta 

Constituição e avança, sobretudo, no Art. 194 que rege a asseguração dos direitos 

relativos à assistência social. Para tanto, “os constituintes, além de reconhecerem 
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as desigualdades sociais e regionais brasileiras, impuseram a solução dessas 

desigualdades à ação do país” (Couto, 2008, p. 158).  

O artigo 203 da Constituição Federal de 1988 prevê que terá direito à 

assistência social aqueles que dela necessitarem. Possui como um de seus 

objetivos: “I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e a 

velhice” (Constituição, 1988/2008, p. 135).  

As ações governamentais na área da assistência social, regulamentadas no 

artigo 204, possuem as seguintes diretrizes:  

I - descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação 

e as normas gerais à esfera federal e a coordenação e a execução 

dos respectivos programas às esferas estadual e municipal, bem 

como a entidades beneficentes e de assistência social; 

II – participação da população, por meio de organizações 

representativas, na formulação das políticas e no controle das ações 

em todos os níveis. (Constituição, 1988/2008, p. 135)  

Em se tratando dos direitos assistenciais, ordenados em torno do princípio 

da seletividade e distributividade, são previstos benefícios tanto para as políticas 

de assistência como para as políticas de saúde. No que diz respeito ao caráter 

democrático e descentralizador, a administração deve assumir um caráter 

compartilhado entre o governo, trabalhadores e prestadores de serviço, de modo 

que os cidadãos participem das tomadas de decisão, prevalecendo a 

responsabilidade do Estado sobre a seguridade social (Behring & Boschetti, 

2010). 
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A ampliação dos direitos sociais tendo como princípio a universalização, 

um dos pontos chave na Constituição de 1988, sofreu embate na década de 1990, 

em decorrência da adoção, por parte do Governo Brasileiro, do “chamado 

desenvolvimento econômico, sob a orientação da ideologia neoliberal, na busca de 

inserção do Brasil na chamada competitividade da economia globalizada” (Silva, 

Yazbek & Giovanni, 2004, p. 23).  

Pode-se considerar que o Brasil avançou em relação aos direitos e à 

implementação de política social, sobretudo após a Constituição de 1988 e com a 

aprovação da Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS, que incluiu a 

participação popular na formulação e reformulação desta política, com projetos de 

enfrentamento à pobreza e desigualdades sociais, mesmo percebendo que os 

avanços não são tão significativos como preconizam as leis. 

 A política social no nosso país possui suas origens nas ideias de Estado de 

Bem-Estar, adotado pela Europa Ocidental em decorrência da crise capitalista. O 

investimento na área econômica impulsionou, de certa forma, tanto o aumento das 

desigualdades sociais como a criação de políticas voltadas para aqueles que não 

possuem condições de viver por conta própria (Abranches, 1988). 

 Segundo Demo (1988), a política social, vista como proposta do Estado, é 

caracterizada por um planejamento voltado para a redução das desigualdades 

sociais. Quando remetida aos interessados pela mesma, assume um caráter 

aquisitivo da autopromoção. Desta forma,  

Política social significa o esforço planejado de reduzir as 

desigualdades sociais, quando entendida como proposta do Estado. 

Olhada do ponto de vista dos interessados é a conquista da 



30 

 

autopromoção. Embora esta delimitação possa sempre ser 

questionada, expressa o reconhecimento de que a viabilidade de 

uma sociedade depende da capacidade de reduzir suas 

desigualdades sociais a níveis considerados toleráveis pela maioria. 

(Demo, 1988, p. 06) 

 A política social possui um gancho no direcionamento político das 

relações econômicas, a partir de um processo estatal de alocação e distribuição de 

valores, o qual parte da “combinação específica, imposta pela relação 

predominante de forças, de incentivos à acumulação e ao crescimento, provisão de 

meios de subsistência aos mais carentes e decisões redistributivas visando 

alcançar um patamar de equidade, por aproximações sucessivas” (Abranches, 

1988, p. 49). 

Demo (1988) lança uma crítica em relação à imitação de um Estado de 

bem-estar como forma de levar assistência a um grande número da população, 

sobretudo de caráter emergencial. Acrescenta, ainda, que no Brasil a pobreza está 

remetida a um problema estrutural e não emergencial. Ao ser tratada como 

emergencial apenas reforça o caráter assistencialista. Neste sentido, 

Nos países avançados, pobreza não é maioria, o que permite um 

atendimento bastante razoável, atingindo mais ou menos a todos os 

carentes e sem comprometer somas orçamentárias preocupantes. Já 

em países em desenvolvimento, a pobreza é maioria, o que não 

permite qualquer solução adequada pela via da emergência 

assistencial. (p. 11) 
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Segundo Abranches (1988), “a política social surge no hiato derivado dos 

desequilíbrios na distribuição, que favorecem a acumulação em detrimento das 

necessidades sociais básicas e da igualdade” (p. 50). É aplicada àqueles que não 

possuem condições de viver por conta própria e sustentarem seus familiares. 

Porém a aplicação desta política poderá gerar uma situação de dependência por 

parte de quem a usa. 

Na medida em que a pobreza no Brasil é estrutural, ao optar pelo ajuste 

econômico, o Brasil contribui com o seu aumento, bem como com a instabilidade 

no setor laboral e a queda do valor da renda do trabalho, uma vez que se tornou 

submisso aos interesses globais, deixando um pouco de lado a integridade da 

economia interna e dificultando as conquistas voltadas para a área social, posto 

que a conquista dos direitos sociais e trabalhistas era vista como empecilho à 

adequação da economia ao que era exigido pela economia internacional (Silva, 

Yazbek & Giovanni, 2004). 

Nessa condição, o Estado brasileiro passa a se esquivar da 

responsabilidade social, a qual recai sobre a sociedade que deve se posicionar na 

resolução dos problemas sociais. Nesta perspectiva, há um retrocesso em relação 

ao que foi postulado na Constituição de 1988 que priorizou o caráter universal dos 

direitos sociais básicos apontados como responsabilidade do Estado (Silva, 

Yazbek & Giovanni, 2004). Desta forma, 

Esse Estado, além de privilegiar o trabalhador do setor formal da 

economia, vem cristalizando uma estrutura de benefícios que só 

tem contribuído para manutenção da profunda desigualdade social 

que tem marcado a sociedade brasileira, impedindo a expansão 
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horizontal das conquistas sociais. Tem-se desenvolvido um 

conjunto amplo, embora disperso, desfocalizado, descontínuo e 

insuficiente de programas sociais, com marcas prevalentes de 

traços meramente compensatórios, desvinculando-se as políticas 

sociais da necessária articulação com as políticas de 

desenvolvimento econômico. (Silva, Yazbek & Giovanni, 2004, p. 

26) 

Assim, ao longo dos anos as políticas sociais assumem caráter 

compensatório e surgem em contexto desvinculado das políticas de 

desenvolvimento econômico, mantendo uma economia centrada na informalidade 

(Silva, Yazbek & Giovanni, 2004). 

Para assistir a classe pauperizada, surgem os sistemas de proteção social 

que possuem característica histórica e de consenso político. Estes têm como 

propósito eleger quem seria a população que realmente necessitaria de proteção, 

de que forma seria protegida e o quanto de proteção realmente precisa. Isso forma 

o núcleo das políticas públicas hoje existentes. Os sistemas de proteção social 

implicam numa transferência de recursos sociais a partir do trabalho, de bens e 

serviços ou sob a forma de dinheiro (Silva, Yazbek & Giovanni, 2004). 

Surgem, assim, os Programas de Transferência de Renda, oriundos de um 

debate internacional, vistos como solução para o desemprego e enfrentamento da 

pobreza. Estes podem assumir duas características: uma de caráter 

liberal/neoliberal e outra de caráter redistributivo. A primeira, substituta dos 

programas e serviços sociais que surgem como asseguração da lógica do mercado, 

toma a exclusão social e a pobreza como sendo inevitáveis, e volta-se para a 
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garantia da autonomia do sujeito enquanto consumidor, o que acaba resultando na 

reprodução da classe pobre, impulsionando os sujeitos a sobreviverem no limiar 

da conhecida Linha de Pobreza. A segunda, com o objetivo de oferecer uma vida 

digna para todos, propõe que a oferta de benefícios se volte para a inclusão social 

(Silva, Yazbek & Giovanni, 2004).  

No Brasil, mais precisamente nos anos 90, os programas parecem assumir 

de modo mais marcante a primeira característica, de caráter liberal/neoliberal, o 

que contribui para a manutenção das grandes desigualdades sociais já existentes. 

Nessa perspectiva: “parecem direcionar-se para a criação de um estrato de pobres 

situados num patamar de indigência ou de mera sobrevivência, com impactos 

duvidosos sobre a interrupção do ciclo vicioso de reprodução da pobreza” (Silva, 

Yazbek & Giovanni, 2004, p. 38). 

Após um processo de retomada do crescimento econômico iniciado em 

1993, assume o governo, em 1995, o presidente Fernando Henrique Cardoso. 

Tendo como meta a inserção do Brasil na economia globalizada, assume 

definitivamente uma política neoliberal e dá novos rumos para a questão social, 

especificamente a pobreza, intervindo apenas nos municípios considerados mais 

miseráveis (Silva, Yazbek & Giovanni, 2004). 

O debate e a prática dos Programas de Transferência de Renda, no 

Brasil, representada pelos Programas de Renda Mínima, Bolsa-

Escola e outros, até então, vinha se desenvolvendo numa 

conjuntura em que as questões sociais mereciam, por parte do 

Governo Federal, menos e menos atenção. A principal prioridade 

era a manutenção da estabilidade econômica, orientada pelo 
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entendimento de que a redução da pobreza e o trato da questão 

social são uma variável dependente da economia. (Silva, Yazbek & 

Giovanni, 2004, p. 91) 

No ano de 2001 houve um desenvolvimento dos Programas de 

Transferência de Renda no Brasil, caracterizado pela propagação de programas 

por parte do Governo Federal, e, consequentemente, um significativo 

redirecionamento para a Política Social Brasileira. O Programa Geral de Renda 

Mínima – PGRM – passa a ser “vinculado à Educação – Bolsa-Escola, e a criação 

do Programa Bolsa-Alimentação, entre outros, além da expansão dos programas, 

também nacionais, instituídos em 1996 – Programa de Erradicação do Trabalho 

Infantil – PETI – e Benefício de Prestação Continuada – BPC” (Silva, Yazbek & 

Giovanni, 2004, p. 92). Nesse sentido, é dado o primeiro passo para a criação de 

uma Rede de Proteção Social direcionada para a população pauperizada.  

A partir de 2003, início do governo Luís Inácio Lula da Silva, pôde-se 

perceber mudanças que foram ao encontro da construção de uma Política Pública 

de Transferência de Renda de abrangência nacional. As Políticas Sociais são 

consideradas como importantes instrumentos para o enfrentamento da pobreza, 

procurando atrelá-las a uma Política Econômica que leve em consideração a 

redistribuição de renda, a geração do emprego, a proteção social do trabalhador, 

bem como a inclusão de todos os trabalhadores, formais ou não, em um sistema 

nacional e universal de Previdência Social (Silva, Yazbek & Giovanni, 2004).  

Naquele mesmo ano deu-se início o processo de unificação dos programas 

nacionais de transferência de renda (Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Vale Gás e 

Cartão Alimentação), dando origem ao Bolsa Família, cuja meta é o combate à 
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fome e à pobreza. Em 2004, foi criado o Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome – MDS – com o propósito de unificação do Ministério da 

Assistência Social e o Extraordinário de Segurança Alimentar e combate à Fome 

(Silva, Yazbek & Giovanni, 2004).  

A fim de contextualizar nosso campo de trabalho, realizamos um breve 

percurso histórico. Como podemos perceber a política de assistência social, 

recente no Brasil, foi criada em meio a impasses. Visando interesses econômicos e 

com caráter assistencialista, não conseguiram responder aos interesses da maioria 

da população. Mobilizações políticas e sociais refletiram na criação da 

Constituição de 1988, a qual surge com a proposta de assegurar os direitos de 

todos à cidadania. Porém, os avanços preconizados pela mesma, na prática, não 

foram tão significativos. 

No capítulo seguinte, trataremos de evidenciar os princípios da LOAS, a 

qual surge na tentativa de fazer valer o que estava prescrito na Constituição, como 

também os princípios da Política Nacional de Assistência – PNAS –  

contextualizando o CRAS como instituição responsável pela Proteção Social 

Básica. 
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2. A EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E O 

CRAS 

Apesar dos direitos sociais serem reconhecidos na Constituição de 1988, o 

conjunto de políticas públicas que viabiliza tais direitos somente é posto sob 

forma da Lei, em 1993, através da LOAS, Lei de nº. 8.742 de 07 de dezembro de 

1993. Os primeiros passos para a sua concretização demorarão, ainda, muitos 

anos, com a implementação, em 2004, da Política Nacional de Assistência Social 

– PNAS. 

Em se tratando da organização social, a LOAS, traz em seu Art. 1: 

A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é 

Política de Seguridade Social não contributiva, que provê os 

mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de 

ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o 

atendimento às necessidades básicas. (Lei de nº. 8.742 de 7 de 

dezembro de 1993, p. 1) 

Com isso, a assistência social visa à asseguração dos direitos sociais, 

partindo do âmbito da proteção social básica a crianças, adolescentes, gestantes, 

pessoas com deficiência e idosos, ou seja, tem como foco a proteção da família de 

uma maneira geral, tanto da população rural como urbana, atendendo às 

contingências do social e universalizando os direitos sociais, de modo que os 

sujeitos tenham acesso às Políticas Públicas que lhes são de direito (Lei de nº. 

8.742 de 7 de dezembro de 1993). 

Marcada pelo caráter civilizatório presente na consagração dos 

direitos sociais, a LOAS exige que as provisões assistenciais sejam 
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prioritariamente pensadas no âmbito das garantias de cidadania sob 

vigilância do Estado, cabendo a este a universalização da cobertura 

e garantia de direitos e acesso para serviços, programas e projetos 

sob sua responsabilidade. (Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome – MDS, 2005a, p. 32) 

Em se tratando das diretrizes da organização da assistência social, a LOAS 

prevê que é de responsabilidade do Estado direcionar a política de assistência em 

cada esfera do governo, partindo de uma descentralização político-administrativa 

com a participação da população, por meio de seus representantes, na elaboração 

das políticas e controle para a ação (Lei de nº. 8.742 de 7 de dezembro de 1993). 

Tal política se desenvolve sob o acompanhamento e fiscalização do 

Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS – junto ao MDS. Esse conselho 

tem ainda a função de: “I - aprovar a Política Nacional de Assistência Social; II - 

normatizar as ações e regular a prestação de serviços de natureza pública e privada 

no campo da assistência social” (Lei nº. 8.742 de 7 de dezembro de 1993. p. 5). 

É com a implementação da PNAS que se objetiva materializar as diretrizes 

da LOAS, na perspectiva de implementação do Sistema Único de Assistência 

Social – SUAS (MDS, 2005a). 

O MDS, partindo da proposta de implementação da política de assistência, 

visa garantir o direito à renda, à segurança alimentar e à assistência social. Neste 

sentido, a política de proteção social chegará aos sujeitos independentemente de 

sua contribuição prévia ao fornecimento dessa proteção. Para tanto, torna-se 

necessária uma identificação dos sujeitos que se encontram em vulnerabilidade 
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social, imersos na desigualdade social, de modo a conhecer os riscos e os meios 

favoráveis para uma vida melhor (MDS, 2005a).  

Desta forma, a Política Nacional de Assistência Social possui característica 

socioterritorial: 

Ao agir nas capilaridades dos territórios e se confrontar com a 

dinâmica do real, no campo das informações, essa política inaugura 

uma outra perspectiva de análise ao tornar visíveis aqueles setores 

da sociedade brasileira tradicionalmente tidos como invisíveis ou 

excluídos das estatísticas – população em situação de rua, 

adolescentes em conflito com a lei, indígenas, quilombolas, idosos, 

pessoas com deficiência. (MDS, 2005a, p. 16) 

A PNAS tem como objetivo assegurar ações que se voltem para a 

centralidade familiar, garantindo a convivência familiar e comunitária, bem como 

contribuir com o acesso aos bens e serviços socioassistenciais básicos e coletivos, 

tanto em áreas urbanas como rural, para as famílias, indivíduos e grupos que 

necessitarem (MDS, 2005a). Com isso,  

A Política Pública de Assistência Social realiza-se de forma 

integrada às políticas setoriais, considerando as desigualdades 

socioterritoriais, visando seu enfrentamento, à garantia dos 

mínimos sociais, ao provimento de condições para atender 

contingências sociais e à universalização dos direitos sociais. 

(MDS, 2005a, p. 33)  

Caminhar em direção à proteção social é a finalidade da política de 

assistência. Nesse sentido, ela procura assegurar a todos um padrão mínimo de 
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sobrevivência, de acolhida, voltando-se para os direitos que os sujeitos possuem 

em relação à alimentação, vestuário e abrigo, na intenção de impulsioná-los a 

conquistar sua autonomia em relação a essas necessidades básicas; e, por fim, à 

segurança de convívio ou vivência familiar. Parte do princípio que o 

comportamento gregário é próprio da natureza humana, de que a criação de uma 

identidade e o reconhecimento de uma subjetividade se dá na relação com outro, 

bem como que “a dimensão societária da vida desenvolve potencialidades, 

subjetividades coletivas, construções culturais, políticas e, sobretudo, os processos 

civilizatórios” (MDS, 2005a, p. 32). 

Os serviços de proteção social básica têm a família como unidade de 

referência, e devem ser intermediados pela equipe referenciada pelo CRAS. No 

próximo tópico abordaremos sua função enquanto instituição responsável pela 

Política de Proteção Social Básica, avançando na discussão em relação à 

subjetividade neste âmbito. 
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2.1 O CRAS CONSTITUÍDO 

O CRAS é a unidade responsável pela organização de todos os serviços da 

proteção social básica e pela oferta dos serviços do Sistema Único da Assistência 

Social – SUAS. Para tanto, conta com o Programa de Proteção Integral à Família 

– PAIF – a partir do qual focaliza a prestação de serviços e programas 

socioassistenciais básicos visando o acesso aos direitos da cidadania (MDS, 

2005a). 

A proteção social básica atua na prevenção de situações de riscos sociais e 

familiares, fortalecendo vínculos familiares e comunitários dos indivíduos que se 

encontram em vulnerabilidade social decorrente da pobreza, e/ou fragilização de 

vínculos afetivos provenientes das relações individuais e/ou sociais. Os benefícios 

que estão inseridos na proteção social básica são os Benefícios de Prestação 

Continuada – BPC
5
 e os eventuais

6
 (MDS, 2005a). 

Sendo responsável pela execução da Política de Proteção Social Básica, 

deve partir do princípio que 

O trabalho com famílias deve considerar novas referências para a 

compreensão dos diferentes arranjos familiares, superando o 

reconhecimento de um modelo único baseado na família nuclear, e 

partindo do suposto de que são funções básicas das famílias: prover 

                                                 
5
 “Benefício da Política de Assistência Social, que integra a Proteção Social Básica no âmbito do 

SUAS. Para obtê-lo não é necessário ter contribuído com a Previdência Social. É um benefício 

individual, não vitalício e intransferível, que assegura a transferência mensal de um salário mínimo 

ao idoso, com 65 anos ou mais, e à pessoa com deficiência, de qualquer idade, com impedimentos 

de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com 

diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de 

condições com as demais pessoas. Em ambos os casos, devem comprovar não possuir meios de 

garantir o próprio sustento, nem tê-lo provido por sua família” (MDS, s/d). 

 
6
 “Entende-se por benefícios eventuais aqueles que visam ao pagamento de auxílio por natalidade 

ou morte às famílias cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário 

mínimo” (Lei de nº. 8.742 de 7 de dezembro de 1993, p. 8). 
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a proteção e a socialização dos seus membros; constituir-se como 

referências morais, de vínculos afetivos e sociais; de identidade 

grupal, além de ser mediadora das relações dos seus membros com 

outras instituições sociais e com o Estado. (MDS, 2005a, p. 35) 

Por ser considerado como a porta de entrada para os demais serviços que 

compõem a rede de assistência social, o CRAS assume dois eixos estruturantes do 

SUAS, a matricialidade sociofamiliar e a territorialização (MDS, 2009). 

A matricialidade sociofamiliar é voltada para a proteção social da família, 

percebendo-a a partir de uma contextualização social, cultural e econômica, na 

qual os conflitos devem ser analisados a partir da diferenciação de poder e 

responsabilidade entre os membros: 

Apoiar a família nas suas funções de proteção, socialização, 

aprendizagem e desenvolvimento das capacidades humanas, 

assumindo como pressuposto fundamental que os usuários de seus 

serviços ou benefícios não podem ser desvinculados de seu 

contexto familiar e social. (MDS, 2009, p. 12) 

A territorialização consiste na identificação de situações de 

vulnerabilidade e riscos sociais e no enfrentamento dos mesmos. Envolve as 

relações de conhecimento, afetividade e identidade entre as pessoas que convivem 

em uma determinada comunidade. Os encaminhamentos dos usuários aos serviços 

socioassistenciais necessários são viabilizados pelo PAIF (MDS, 2009). 

A política pública de assistência no âmbito do CRAS norteia e instiga a 

ação em prol do sujeito de direito no contexto social, “considerando as 

desigualdades socioterritoriais, visando seu enfrentamento, à garantia dos 
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mínimos sociais, ao provimento de condições para atender contingências sociais e 

à universalização dos direitos sociais” (MDS, 2005a, p. 33), assegurando, assim, o 

que está previsto na Constituição Federal de 1988 e na LOAS. 
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2.2 REFERENCIAIS PARA A ATUAÇÃO PROFISSIONAL 

Em se tratando da atuação dos técnicos de referência no âmbito do CRAS - 

Assistente Social e Psicólogo - uma das atividades realizadas é a busca ativa, que 

visa chegar aos sujeitos vulneráveis, viabilizando uma ação preventiva, obtendo 

ainda conhecimento sobre a realidade populacional (MDS, 2009). Nessa 

perspectiva, é necessário considerar que qualquer forma de intervenção no grupo 

familiar deve levar em conta a subjetividade, a vulnerabilidade no contexto social, 

como também os recursos simbólicos e afetivos, envolvendo a disponibilidade 

para mudanças e capacidade de dar conta das próprias atribuições (MDS, 2005a). 

O MDS elaborou cartilhas com orientações técnicas voltadas para a 

atuação dos técnicos de referência do CRAS, de modo a concretizar a política de 

assistência social básica, por intermédio de ações que venham a beneficiar e 

garantir o direito à cidadania dos usuários do CRAS, mapeados como vulneráveis 

ou com riscos de vulnerabilidade social. Tais direcionamentos voltam-se para o 

acompanhamento dos sujeitos, a partir de uma prática “diferenciada” que venha a 

contemplar a coletividade. 

De acordo com as orientações técnicas do MDS:  

Os profissionais da psicologia não devem adotar o atendimento 

psicoterapêutico no CRAS. Assim, esses profissionais não devem 

„patologizar‟ ou categorizar os usuários do CRAS nos seus 

atendimentos, mas intervir de forma a utilizar dos recursos teóricos 

e técnicos para: a) compreender os processos subjetivos que podem 

gerar ou contribuir para a incidência de vulnerabilidade e risco 

social de famílias e indivíduos; b) contribuir para prevenção de 
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situações que possam gerar a ruptura de vínculos familiares e 

comunitários, e c) favorecer o desenvolvimento da autonomia dos 

usuários do CRAS. (MDS, 2009, p. 65) 

O Conselho Federal de Psicologia – CFP – traçou algumas reflexões 

acerca da atuação do psicólogo nas práticas sociais. Criou, em 2006, o Centro de 

Referências Técnicas em Psicologia e Políticas Públicas –CREPOP– o qual 

consiste numa sistematização e qualificação da ação dos psicólogos, elaborando 

referências e diretrizes para a prática nas diversas áreas das Políticas Públicas. A 

elaboração destas referências se dá por meio de pesquisas realizadas 

nacionalmente pelos Conselhos Regionais, e a partir da participação dos 

profissionais que estão atuando nos serviços. 

O documento lançado a respeito da inserção da Psicologia na Política de 

Proteção Social Básica aponta para uma atuação que se volte para a prevenção e a 

promoção da vida, valorizando as potencialidades dos sujeitos e seus aspectos 

saudáveis, na tentativa de alterar seu lugar na política de assistência, partindo da 

potencialização de sua capacidade de transformação (CFP, 2008). Nessa 

perspectiva propõe:  

Alterar o lugar do sujeito nas políticas de Assistência Social, 

potencializando a sua capacidade de transformação, envolve a 

construção de novos significados. Para romper com os processos de 

exclusão, é importante que o sujeito veja-se num lugar de poder, de 

construtor do seu próprio direito e da satisfação de suas 

necessidades. No entanto, essa mudança de significados envolve 

também o contexto social que deve re-significar a compreensão 
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sobre como a vulnerabilidade social é produzida. (CFP, 2008, p. 

23) 

De acordo com o CFP (2008), torna-se necessária a valorização da 

experiência subjetiva de cada indivíduo, impulsionando-o para o conhecimento de 

sua identidade e poder pessoal, uma vez que “operando no campo simbólico e 

afetivo-emocional da expressividade e da interpretação dialógica, com vistas ao 

fortalecimento pessoal, pode-se desenvolver condições subjetivas de inserção 

social” (p. 23). Acrescenta, ainda, que é de fundamental importância 

“compreender e acompanhar os movimentos de construção subjetiva de pessoas, 

grupos comunitários e famílias, atentando para a articulação desses processos com 

as vivências e as práticas sociais existentes na tessitura sócio-comunitária e 

familiar” (p. 34). 

O MDS aponta para uma ação que provoque impactos na subjetividade dos 

usuários causando protagonismo e autonomia, na tentativa de garantir os direitos e 

superação das condições de vulnerabilidade social (MDS, 2006). 

 O psicólogo neste contexto deve ter uma prática reflexiva que questione a 

si mesmo e sua visão de mundo. Deve ir ao encontro da conscientização, por parte 

dos indivíduos, sobre suas próprias condições de vida e problemas a serem 

enfrentados de modo a encontrarem soluções, fortalecendo sua potencialidade e 

autonomia, tornando-os protagonistas da própria história. É um trabalho que se 

volta para a conscientização dos problemas existentes, firmando, assim, uma 

atuação comprometida com a realidade social, desenvolvendo uma análise crítica 

histórica da realidade econômica, social, política e cultural. Desta forma, deve 
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atuar na compreensão da dimensão subjetiva de fenômenos sociais e coletivos 

(CEFESS & CFP, 2007). 

 Assim, traçamos os direcionamentos para a prática do psicólogo na 

instituição social, levando em consideração o sujeito de direitos e deveres, o  qual 

é percebido como dotado de potencialidades para a construção da sua autonomia. 

Trata-se, portanto, de uma perspectiva universal, que visa o “para todos”, a qual é 

necessária, no entanto encontra os seus limites no cotidiano dos serviços, tal como 

mostram os casos relatados no inicio desse trabalho, tornando imprescindível o 

diálogo com outros campos de saber e praxis. Aqui a psicanálise encontra o seu 

lugar, na medida em que, partindo de uma concepção de sujeito marcada pelo 

inconsciente, interessa-se pelo particular da estrutura e, em última instância, pela 

singularidade.  

 Inserindo-se nessa perspectiva teórica, elegemos o conceito de sujeito na 

psicanálise freudo-lacaniana como unidade de análise para a discussão dos casos 

acompanhados no CRAS e descritos neste trabalho. 
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3. O SUJEITO NA PSICANÁLISE FREUDO-LACANIANA 

 

O ermo que tinha dentro do olho do 

menino era um defeito de nascença, 

como ter uma perna mais curta. Por 

motivo dessa perna mais curta a 

infância do menino mancava. Ele 

nunca realizava nada. Fazia tudo de 

conta. Fingia que lata era um navio e 

viajava de lata. Fingia que vento era 

cavalo e corria ventena. Quando 

chegou a quadra de fugir de casa, o 

menino montava num lagarto e ia pro 

mato. Mas logo o lagarto virava 

pedra. Acho que o ermo que o menino 

herdara atrapalhava as suas viagens. 

O menino só atingia o que seu pai 

chamava de ilusão 

(O fingidor – Manoel de Barros, 2000) 

 

Falar da concepção de sujeito na psicanálise significa se remeter ao sujeito 

intermediado pelo inconsciente. Assim, faço um retorno ao inconsciente freudiano 

através de Lacan, visto que o contato de Lacan com as formulações de Freud a 

respeito do inconsciente resultou em um avanço da teoria psicanalítica.  

 Freud, ao tratar do conceito de inconsciente, no ano de 1900, em “A 

interpretação dos sonhos”, traz explicações a respeito do surgimento e da causa de 

determinados sintomas. Os conteúdos manifestos nos sonhos são propostos por 

Freud como uma tentativa de realização do desejo inconsciente (Cabas, 2010). 

Assim, “um sonho pode representar um desejo como realizado” (Freud, 

1900/1996a, p. 158), até mesmo quando está ligado ao desprazer, “o que neles se 

realiza é também um desejo inconsciente” (Freud, 1900/1996b, p. 587). 

 Freud encontrou nas manifestações inconscientes, ou seja, nos sintomas, 

nos atos falhos, chistes e sonhos, na maneira como eles tropeçam e aparecem, algo 
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que se manifesta por uma vacilação. Assim, foi por intermédio dos tropeços que 

Freud teve acesso ao inconsciente, uma vez que 

Ali, alguma coisa quer se realizar – algo que aparece como 

intencional, certamente, mas de uma estranha temporalidade. O que 

se produz nessa hiância, no sentido pleno do termo produzir-se, se 

apresenta como um achado. É assim, de começo que a exploração 

freudiana encontra o que se passa no inconsciente. (Lacan, 

1964/2008, p. 32)  

 Neste sentido, o inconsciente se revela como aquilo que vacila em um 

corte do sujeito, no qual o sujeito se extrai de algum ponto inesperado. Assim, 

Lacan, relendo a obra de Freud, articula o conceito de inconsciente freudiano 

àquilo que aponta para o sujeito, ou seja, para a singularidade (Lacan, 1964/2008). 

 As formações do inconsciente anunciadas por Freud são caracterizadas, 

com Lacan, por elementos significantes semelhantes aos significantes da 

linguagem. Tal linguagem está referida ao princípio da investigação do 

inconsciente por intermédio de cadeias associativas produzidas pelo método da 

associação livre (Dor, 1989). 

 Lacan retoma o conceito freudiano de formações do inconsciente a partir 

daquilo que se apresenta como cenas ou palavras que marcam a vida do falante e 

emergem por representações inconscientes que se repetem e não cessam de se 

inscrever. Neste sentido o inconsciente evidencia-se na repetição que permite a 

volta do sujeito sempre ao mesmo lugar, “retorno ao lugar que faz sofrer, retorno 

que não é regido pelo princípio do prazer, mas permeia o mundo simbólico, 

traçando as vias por onde circula o sujeito, demonstrando a incidência da pulsão 
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de morte no inconsciente, que Lacan designa por insistência da cadeia 

significante” (Quinet, 2008, pp. 25-26). 

 Freud fez uso da terminologia „desamparo fundamental‟ para dizer da 

necessidade que a criança possui de ter um adulto próximo exercendo função na 

sobrevivência do ser (Elia, 2007). 

O bebê faminto grita ou dá pontapés, inerme. Mas a situação 

permanece inalterada, pois a excitação proveniente de uma 

necessidade interna não se deve a uma força que produza um 

impacto momentâneo, mas a uma força que está continuamente em 

ação. Só pode haver mudança quando, de uma maneira ou de outra 

(no caso do bebê através de auxílio externo), chega-se a uma 

“vivência de satisfação”. (Freud, 1900/1996b, p. 594) 

 O contato do bebê com o mundo externo já o coloca numa total 

dependência daquele semelhante que é responsável pelos cuidados, por uma ação 

específica. A imaturidade biológica leva o ser vivente a depender do outro, de 

maneira que 

O organismo humano é, a princípio, incapaz de promover essa ação 

específica. Ela se efetua por ajuda alheia, quando a atenção de uma 

pessoa experiente é voltada para um estado infantil por descarga 

através da via de alteração interna. (Freud, 1895/1996, p. 370) 

 Assim, o choro da criança é interpretado por aquele que cuida dela como 

uma demanda e retorna para a criança como uma ressignificação do que foi 

solicitado, ou seja, o ser vivente é atravessado pela cadeia significante produzindo 

efeitos em sua constituição. 
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 A necessidade de satisfação inicial experimentada pela criança, fica 

atravessada por um traço mnêmico que tende a uma busca caracterizada pela 

repetição e vinculada à necessidade. De acordo com Freud (1900/1996b) 

Um componente essencial dessa vivência de satisfação é uma 

percepção específica (a da nutrição, em nosso exemplo) cuja 

imagem mnêmica fica associada, daí por diante, ao traço mnêmico 

da excitação produzida pela necessidade. Em decorrência do 

vínculo assim estabelecido, na próxima vez em que essa 

necessidade for despertada, surgirá de imediato uma moção 

psíquica que procurará recatexizar a imagem mnêmica da 

percepção e reevocar a própria percepção, isto é, reestabelecer a 

situação de satisfação original. Uma moção dessa espécie é o que 

chamaremos de desejo; o reaparecimento da percepção é a 

realização do desejo, e o caminho mais curto para essa realização é 

a via que conduz diretamente da excitação produzida pelo desejo 

para uma completa catexia da percepção. (pp. 594-595) 

 Dessa forma, a imagem mnêmica do primeiro objeto que supre a 

necessidade da criança “será a primeira a ser afetada pela ativação do desejo” 

(Freud, 1895/2006, p. 371). 

 Lacan vai mais além do adulto próximo, do qual falou Freud, de uma 

pessoa física em si, e elege a categoria de Outro (A) e seus estatutos, como uma 

ordem simbólica, significante, que transmite para um bebê, digamos assim, 

elementos de ordem cultural e social, essenciais à constituição do sujeito (Elia, 

2007). 
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 Este grande Outro é a quem o bebê se aliena e se assujeita para sobreviver. 

O Outro, com „o‟ maiúsculo, está para além do outro semelhante, pessoa física, e 

é remetido a um campo existente antes mesmo do nascimento da criança, o campo 

da linguagem (Sirelli, 2010). Desta forma, a criança, antes de nascer, já existe no 

universo linguístico de seus pais, ela já é falada, é neste sentido que ela é 

constituída a partir do Outro da linguagem (Fink, 1998). 

 É nesta perspectiva que Lacan concebe ao Outro o tesouro dos 

significantes, uma vez que se apresenta remetido ao simbólico e à linguagem. “O 

Outro é o lugar em que se situa a cadeia do significante que comanda tudo que vai 

presentificar-se do sujeito, é o campo desse vivo onde o sujeito tem que aparecer” 

(Lacan, 1964/2008, p. 200). 

 Neste sentido, 

O que chega ao bebê através do Outro materno não é um conjunto 

de significados a serem por ele meramente incorporados como 

estímulos ou fatores sociais de determinação do sujeito com os 

quais interagiria, a partir de sua carga genética, na “aprendizagem 

social” de sua subjetividade. O que chega a ele é um conjunto de 

marcas materiais e simbólicas – significantes – introduzidas pelo 

Outro materno, que suscitarão, no corpo do bebê, um ato de 

resposta que se chama sujeito. (Elia, 2007, p. 41) 

 Neste processo há, inicialmente, uma identificação fundamental do bebê 

ao Outro de maneira que, num primeiro instante, as imagens estão fundidas e a 

criança não consegue identificar aquilo que se coloca como pertencente ao próprio 
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corpo e ao corpo do Outro. A fim de formalizar este processo, Lacan teorizou o 

Estádio do Espelho como 

Um drama cujo impulso interno precipita-se da insuficiência para a 

antecipação – e que fabrica para o sujeito, apanhado no engodo da 

identificação espacial, as fantasias que se sucedem desde uma 

imagem despedaçada do corpo até uma forma de sua totalidade que 

chamaremos de ortopédica – e para a armadura enfim assumida de 

uma identidade alienante, que marcará com sua estrutura rígida 

todo o seu desenvolvimento mental. (Lacan, 1949/1998b, p. 100) 

 Assim sendo, a percepção do próprio corpo, inicialmente fragmentado, só 

se dá como uma unidade a partir do espelho do Outro e pela mediação do registro 

imaginário (a – a‟). Nesse primeiro momento do processo de constituição 

subjetiva, o eu não existe sem o símbolo e sem a referência a este Outro. O 

reconhecimento da própria imagem no espelho remete a uma construção da 

unidade corporal e do eu (Lacan, 1949/1998b).  

 É a localização do sujeito no eixo imaginário que permite o processo de 

alienação. Este é o ponto de partida para o que Lacan fala a respeito do 

assujeitamento da criança ao significante, de maneira que “antes de qualquer 

formação do sujeito, de um sujeito que pensa, que se situa aí – isso conta, é 

contado, e no contado já está o contador. Só depois é que o sujeito tem que se 

reconhecer ali, reconhecer-se ali como contado” (Lacan, 1964/2008, p. 28). Seria 

uma alienação ao dito do Outro, para então se constituir no campo deste Outro. 

 A esse processo, Lacan (1958/1999) nomeia como sendo o primeiro tempo 

do Édipo, ou seja, um tempo que é caracterizado como uma identificação da 
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criança ao objeto de desejo da mãe, o falo imaginário. Neste instante, “o que a 

criança busca, como desejo de desejo, é poder satisfazer o desejo da mãe, isto é, to 

be or not to be o objeto de desejo da mãe” (p. 197). Neste primeiro momento a 

criança está submetida à lei da mãe, a de ser o falo, mediada por uma identificação 

especular com aquilo que se coloca como objeto de desejo da mãe. “Portanto, é na 

medida em que a criança assume inicialmente o desejo da mãe – e ela só o assume 

como que de maneira bruta, na realidade desse discurso – que ela se abre para se 

inscrever no lugar de metonímia da mãe, isto é, para se transformar [...] como seu 

assujeito” (Lacan, 1958/1999, p. 208).  

 No segundo tempo do Édipo, o pai intervém, porém é mediado pela fala da 

mãe, trata-se de uma privação, que, neste momento, é refletida na mãe e na 

criança. A privação transmite a não reintegração deste filho pela mãe, havendo 

assim uma troca do objeto de desejo da mãe pela privação paterna, desalojando 

assim, a criança da sua posição de ideal e de trocas satisfatórias entre ela e a mãe. 

Desta maneira, a criança passa a ser submetida a uma lei que não seja a da mãe, e 

sim à lei do Outro. Aqui o pai entra em cena como aquele que priva a mãe de seu 

objeto de desejo, é a castração atestada na mãe. Ou seja, “o pai entra em função 

como privador da mãe, isto é, perfila-se por trás da relação da mãe com o objeto 

de seu desejo como aquele que castra, coisa que digo apenas entre aspas, pois o 

que é castrado, no caso, não é o sujeito, e sim a mãe (Lacan, 1958/1999, p. 191). 

 A manifestação do pai como Outro é refletida na criança, de maneira que 

ela 

É profundamente questionada, abalada em sua posição de assujeito 

[...], é na medida em que o objeto do desejo da mãe é tocado pela 
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proibição paterna que o círculo não se fecha completamente em 

torno da criança e ela não se torna [...] objeto do desejo da mãe. 

(Lacan, 1958/1999, p. 210) 

 O terceiro tempo é caracterizado por um pai que, com sua função 

simbólica, põe à prova sua potência, apresentando-se como aquele que tem e 

promete dar o falo (Miller, 1999). Dessa forma, ele aparece como aquele que 

possui o falo, de maneira que, “se pode produzir a báscula que reinstaura a 

instância do falo como objeto desejado da mãe, não mais apenas como objeto do 

qual o pai pode privar” (Lacan, 1958/1999, p. 200).  

 Assim, “o pai intervém como real e potente [...]. É por intervir como 

aquele que tem o falo que o pai é internalizado no sujeito como Ideal do eu, e que, 

a partir daí, não nos esqueçamos, o complexo de Édipo declina” (Lacan, 

1958/1999, p. 201). 

 Tal declínio faz com que o sujeito, uma vez dividido, se direcione para 

uma nova escolha objetal. Tanto no menino como na menina, dar-se-á a partir da 

angústia de castração e do complexo de Édipo. 

 Assim, podemos afirmar que o sujeito que surge na alienação encontra-se 

prisioneiro à linguagem e à palavra, fato que, como já foi dito, é primordial para a 

sua constituição. Neste instante, nasce o eu no campo do outro semelhante, 

especular, imaginário. Em seguida, quando o eu é cortado pela cadeia significante, 

nasce o sujeito no campo do Outro da linguagem, da função paterna, da Lei contra 

o incesto. 

 Neste sentido, no referencial psicanalítico, o sujeito surge a partir de sua 

articulação ao campo do Outro, numa determinação significante que se opera 
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independentemente do significado (Lacan, 1960/1998a). Desta forma, o sujeito 

lacaniano se constitui como efeito do significante, como articulado na e pela 

cadeia significante, em que cada um se posiciona de acordo com o que consegue 

significar do que apreende do Outro. Com isso, o sujeito é resultado da estrutura 

significante, é a partir da articulação da cadeia significante que ele pode ratear, rir, 

falhar, sonhar, entre outros, havendo desta forma, uma manipulação das 

articulações de linguagem, de discurso (Lacan, 2006). 

 Lacan (1964/2008), afirma que “o inconsciente, são os efeitos da fala 

sobre o sujeito, é a dimensão em que o sujeito se determina no desenvolvimento 

dos efeitos da fala, em consequência do que o inconsciente é estruturado como 

uma linguagem” (p. 147). Nesta perspectiva, o significante adquire mais 

importância do que o significado propriamente dito. 

Um significante é aquilo que representa o sujeito para outro 

significante. Esse significante, portanto, será aquele para o qual 

todos os outros significantes representam o sujeito: ou seja, na falta 

desse significante, todos os demais não representariam nada. Já que 

nada é representado senão para algo. (Lacan, 1960/1998a, p. 833) 

 Na perspectiva lacaniana o significado encontra-se em função do 

significante. A cadeia significante proposta por Lacan ordena-se em dois eixos: o 

sincrônico e o diacrônico. Este implica uma sucessão temporal que tende ao 

infinito e se refere, portanto, ao deslizamento da cadeia. Já o sincrônico, se refere 

ao corte e “articula o que chamamos ponto de basta, pelo qual o significante 

detém o deslizamento da significação, de outro modo indefinido” (Lacan, 

1960/1998a, p. 820). Nesse sentido, como esclarece Pacheco (2012), o eixo 
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diacrônico não é suficiente para a articulação subjetiva, pois ai haveria uma eterna 

fuga de sentido. “Se a estruturação do sujeito fosse única e exclusivamente 

determinada pela sucessão diacrônica, ela excluiria o sujeito do ato que o 

constitui; excluiria, desse modo, o algo de si” (p. 153).  

 Tal teorização nos serve de guia para pensarmos, no próximo capítulo, os 

efeitos da oferta de uma escuta singular no contexto do CRAS, escuta esta que se 

volta para a implicação do sujeito na fala, evidenciando os significantes que 

apontam para a sua verdade. Podemos dizer que o esclarecimento dos elementos 

que dirigem tal escuta se constituem numa das principais contribuições da 

psicanálise para a práxis do profissional Psi no campo da instituição social.  
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4. A SINGULARIDADE NO CONTEXTO DO CRAS 

Ilha não é só um pedaço de terra cercado 

de água por tudo quanto é lado. Ilha é 

qualquer coisa que se desprendeu de 

qualquer continente. Por exemplo: um 

garoto tímido abandonado pelos amigos 

no recreio, é uma ilha. Um velho que 

esperou a visita dos netos no Natal e não 

apareceu ninguém, é uma ilha. Até um 

cara assoviando leve, bem humorado, 

numa rua cheia de trânsito e stress, é uma 

ilha. Tudo na gente que não morreu, 

cercado por tudo o que mataram, é uma 

ilha. Toda ilha é verde. Uma folha caindo 

é ilha cercada de vento por tudo quanto é 

lado. Até a lágrima é ilha, deslizando no 

oceano da cara.  

(Ilha - Oswaldo Montenegro, 2001) 

 

 Em sua prática, o psicanalista deve se abster de decidir por conta própria o 

destino do falante que busca um auxílio, assim como nos afirma Freud 

(1918/2006): “recusemo-nos, da maneira mais enfática, a transformar um 

paciente, que se coloca em nossas mãos em busca de um auxílio, em nossa 

propriedade privada, a decidir por ele o seu destino, e impor-lhe os nossos 

próprios ideais” (p. 178). Assim, na prática psicanalítica, o saber circula, e este 

saber deve pender sempre para o lado do sujeito do inconsciente. 

 Em 1918, Freud vivenciava um período pós-guerra e alertava sobre as 

novas condições que a clínica deveria enfrentar, enfatizando a necessidade de um 

auxílio psíquico àqueles que se encontravam em estado de desamparo. Quando 

remetido aos pobres, salientava que, junto ao trabalho analítico, seria necessário 

um auxílio material, considerando que estes estão mais despreparados para 

partilhar de suas neuroses, “porque a vida dura que os espera após a recuperação 

não lhes oferece atrativos, e a doença, dá-lhes um direito a mais à ajuda social. 
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Muitas vezes, talvez, só podemos conseguir alguma coisa combinando a 

assistência mental com certo apoio material” (Freud, 1918/1996, p. 181). 

 Dessa forma, o Estado se colocaria como responsável pela oferta de um 

trabalho analítico voltado para a sociedade, visto que, a doença mental pode 

acometer qualquer pessoa.  

É possível prever que, mais cedo ou mais tarde, a consciência da 

sociedade despertará, e lembrar-se-á que o pobre tem exatamente 

tanto direito a uma assistência à sua mente, quando o tem, agora, à 

ajuda oferecida pela cirurgia, e de que as neuroses ameaçam a 

saúde pública não menos que a tuberculose [...]. Tais tratamentos 

serão gratuitos. Pode ser que passe um longo tempo antes que o 

Estado chegue a compreender como são urgentes esses deveres. 

(Freud, 1918/1996, p. 180) 

 Menciona neste sentido, que “quando isto acontecer, haverá instituições ou 

clínicas de pacientes externos, para as quais serão designados médicos 

analiticamente preparados” (Freud, 1918, p. 180). Seria a criação de instituições 

de saúde mental voltadas para uma considerável massa da população, o que 

refletiria na necessidade da prática psicanalítica ser adaptada às novas condições, 

sem perder de vista os seus princípios. Como podemos perceber, Freud apontava 

para a importância de que os menos favorecidos tivessem acesso ao atendimento 

psicanalítico. 

 Embora Freud, nesse momento, alertasse para a criação de instituições de 

saúde mental, podemos considerar tal alerta adequado, hoje, para o campo das 

instituições sociais. Constatamos, atualmente, não só a existência de instituições 
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de saúde mental, mas também, de instituições sociais que se voltam para os menos 

favorecidos da sociedade, com o propósito de intervir no seu sofrimento. 

 De acordo com Freud (1930/1996),  

A vida, tal como a encontramos, é árdua demais para nós; 

proporciona-nos muitos sofrimentos, decepções e tarefas 

impossíveis. A fim de suportá-la, não podemos dispensar as 

medidas paliativas. [...]. Existem talvez três medidas desse tipo: 

derivativos poderosos, que nos fazem extrair luz de nossa desgraça; 

satisfações substitutivas que a diminuem; e substâncias tóxicas, que 

nos tornam insensíveis a ela. (p. 83) 

 Assim, podemos perceber que a forma de lidar com o sofrimento 

dependerá da particularidade de cada sujeito. Freud acrescenta, ainda, que “as 

satisfações substitutivas, tal como as oferecidas pela arte, são ilusões, em 

contraste com a realidade; nem por isso, contudo, se revelam menos eficazes 

psiquicamente, graças ao papel que a fantasia assumiu na vida mental” (p. 83).  

 O sofrimento ameaça o ser humano a partir de três dimensões: 

De nosso próprio corpo, condenado a decadência e à dissolução, e 

que nem mesmo pode dispensar o sofrimento e a ansiedade como 

sinais de advertência; do mundo externo, que pode voltar-se contra 

nós com forças de destruição esmagadoras e impiedosas; e, 

finalmente, de nossos relacionamentos com os outros homens. O 

sofrimento que provém desta última fonte talvez nos seja mais 

penoso do que qualquer outro. (Freud, 1930/1996, pp. 84-85). 
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 Nesta perspectiva, este trabalho discute os efeitos de uma escuta 

singularizada a partir de casos clínicos atendidos no âmbito do CRAS, trilhando 

as invenções do sujeito frente ao sofrimento e suas condições sociais. 

 O CRAS é uma instituição social regida pelo Estado, voltada 

especificamente para aqueles que se encontram em risco e/ou vulnerabilidade 

social. Caracteriza-se por ser  

Uma unidade de proteção social básica do SUAS, que tem por 

objetivo prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidades e 

riscos sociais nos territórios, por meio do desenvolvimento de 

potencialidades e aquisições, do fortalecimento de vínculos 

familiares e comunitários, e da ampliação do acesso aos direitos de 

cidadania. (MDS, 2009) 

 Como já mencionado no segundo capítulo desta dissertação, está incluído 

na equipe técnica do CRAS um profissional da Psicologia, o qual deve voltar-se 

para a “atenção e prevenção a situações de risco, objetivando atuar nas situações 

de vulnerabilidade por meio do fortalecimento dos vínculos familiares e 

comunitários e por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições 

pessoais e coletivas” (CFP, 2008, p. 29). 

 Assim, “valorizar a experiência subjetiva do indivíduo contribui para fazê-

lo reconhecer sua identidade e seu poder pessoal” (CFP, 2008, p. 23). 

 No contexto do CRAS, uma das ações a serem desenvolvidas no âmbito 

institucional é o grupo socioeducativo
7
, dispositivo regido pela Política de 

Assistência Social Básica, que, orientado pela ética dos direitos, deve voltar-se 

                                                 
7
 O grupo socioeducativo pode ser desenvolvido por qualquer técnico do CRAS, não é uma 

atividade específica do psicólogo. 
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para a articulação entre a cidadania, vínculos familiares e processos grupais e 

comunitários, promovendo o acesso aos direitos e serviços básicos.  

A experiência de cada um pode ser comunicada e receber novos 

sentidos, as atitudes de cada membro podem ser repensadas e as 

relações novas podem trazer a possibilidade de revisão e superação 

do que foi anteriormente vivido [...]. O trabalho com grupos, 

portanto, tem um grande potencial de mobilização, aprendizagem e 

reflexão, sendo necessária uma coordenação que potencialize e 

colabore com o processo do grupo. (MDS, 2005b, p.24) 

 Ao assumir, como psicóloga, a formação do grupo socioeducativo no qual 

estavam inseridos Fernando e Kelle, a demanda da instituição era a de que eu 

“desse um jeito nas crianças”. Como mencionado na introdução deste trabalho, as 

crianças percebiam o grupo como um reforço escolar, me chamando de „tia‟ nos 

primeiros encontros e solicitando tarefas escolares.  

 Comprometida com a formação psicanalítica, a qual considera que “quer 

se pretenda agente de cura, de formação ou de sondagem, a psicanálise dispõe de 

apenas um meio: a fala do paciente” (Lacan, 1998e, p. 248), voltou-me para um 

trabalho que valorizasse a fala dos sujeitos, dando lugar à sua verdade. 
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4.1 O CASO FERNANDO 

 

Não pense que o mundo acaba 

Ali onde a vista alcança 

Quem não ouve a melodia 

Acha maluco quem dança 

Se você já me explicou 

Agora muda de assunto 

Hoje eu sei que mudar dói 

Mas não mudar dói muito. 

(Mudar dói, não mudar dói muito - Oswaldo Montenegro, 2001) 

 

 

 Retomando o caso de Fernando, caso extraído de um grupo 

socioeducativo, podemos perceber que, inicialmente, fui convocada a dar “um 

jeito no seu comportamento”, visto que o mesmo não seguia as regras do CRAS.  

 Nos acompanhamentos, Fernando muitas vezes solicitava a temática a ser 

„conversada‟ nos grupos. Certo dia, pediu para falar sobre sonhos, ao que me 

relatou que vinha tendo muitos pesadelos, desenhou monstros, e em seguida fez o 

desenho de uma sereia, nomeando-a como “Iara”. Segundo Fernando, “Iara” é 

uma mulher que vive no mar e encanta os homens para, em seguida, matá-los.  

 Fernando, após os acompanhamentos em grupo, passou a solicitar “um 

particular”, escuta individual, para que assim, pudesse falar sobre alguns fatos não 

relatados no grupo por não se sentir a vontade. A partir de então, aponta para 

alguns entraves na relação familiar. Fala sobre o distanciamento existente entre 

ele e seu pai, e sobre o incômodo sentido por perceber que seu irmão mais novo é 

muito querido e protegido por sua mãe. Talvez a inquietação de Fernando se 

configurasse numa busca por um lugar próprio na relação parental. 

 Neste caso, lidamos com duas demandas: a institucional e a de Fernando, 

que é a de ser escutado. A instituição demandou “dar um jeito” no “pestinha”, 

porém em função da formação psicanalítica, percebi que o que se colocava em 



63 

 

jogo não era “dar um jeito” no comportamento de Fernando, adequá-lo ao 

ambiente, e sim, partindo de uma escuta singularizada, fazer circular os 

significantes que impulsionavam o seu comportamento.  

 Como visto, o sujeito na psicanálise se constitui a partir dos significantes 

que vêm do Outro, do que ele apreende deste Outro e de sua articulação na cadeia 

significante. Nesse sentido, a prática orientada pela ética da psicanálise, que 

considera a verdade do sujeito, impulsionada pelo desejo do analista e atravessada 

pela relação transferencial estabelecida, remete a uma escuta que não tome o 

sujeito apenas como detentor de direitos e deveres na instituição social, 

aproximando-o de um enquadramento universal, mas sim a partir de seu 

assujeitamento significante, que implica o sujeito do inconsciente. 

 Assim, 

Há sujeito toda vez que o indivíduo se afasta seja da espécie, do 

gênero, do geral ou do universal. É algo que é preciso recordar na 

clínica quando utilizamos nossas categorias e classes – não para 

descartá-las, mas para manejá-las tendo ciência do seu caráter 

pragmático e artificial. Trata-se de não esmagar o sujeito com as 

classes que utilizamos. (Miller, 2003, s/p.) 

 Desta forma, os efeitos da prática passam a ser evidenciados, quando, ao 

proporcionar a Fernando a possibilidade de se separar do significante advindo da 

instituição, o de ser “pestinha” que não seguia as regras, ele demanda ser 

escutado. Por intermédio da relação transferencial estabelecida, foi possível 

aceder à demanda do sujeito, dando abertura ao que ele teria a dizer sobre a sua 

própria existência. 
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 A demanda faz circular o discurso e é uma via de acesso ao desejo do 

sujeito, ou seja, “é na demanda endereçada ao analista que circula o desejo, [...], é 

na mobilização da fala que cabe ao analista avalizar a presença do desejo” 

(Quinet, 2008, p. 100). 

 Lacan (1960/1998a) formalizou o processo de constituição do sujeito a 

partir da incidência do significante. Utilizou-se do grafo do desejo “para 

apresentar onde se situa o desejo em relação a um sujeito definido por sua 

articulação pelo significante” (p. 819). Assim, antes do encontro do bebê com este 

Outro da linguagem ele se apresenta como um conjunto vazio (Lacan, 

1964/2008). 

 Essas considerações nos ajudam a situar o sujeito no nível da demanda e 

ilustrar o lugar que o analista é convocado a ocupar. Para tanto, lanço-me a 

considerações acerca do que Bernardes (2003) traz em relação a esse grafo 

postulado por Lacan. O esquema a seguir, é referente ao primeiro andar do grafo.  

 

Fonte: Bernardes (2003). 

 Fernando demanda ser escutado, após o esclarecimento de que eu não 

estava ali para dar um jeito em seu comportamento, assim como era demandado 

pela instituição. Nesta relação sou convocada a responder a partir do lugar do 

Outro (A), revestido de onipotência, tendo a palavra como testemunho da verdade. 

Porém, cabe ao analista responder com seu desejo. A partir de então, a escuta não 
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se volta para o “pestinha”, significante advindo da instituição, que congelava o 

sujeito em uma posição que não permitia abertura ao desejo. 

 A demanda de escuta de Fernando, quando endereçado à praticante da 

psicanálise, é transformada em questão. “Assim, o que do desejo se articula nas 

entrelinhas da demanda que ele dirige ao analista, volta para o sujeito como um 

„Che vuoi‟” (Bernardes, 2003, p. 137). De acordo com Lacan (1964/1998a), esta 

pergunta “é a que melhor conduz ao caminho de seu próprio desejo – caso ele se 

ponha, graças à habilidade de um parceiro chamado psicanalista, retomá-la, 

mesmo sem saber disso muito bem, no sentido de um „Que quer ele de mim?‟” (p. 

829). 

 

Fonte: Bernardes (2003). 

Ao endereçar a sua fala ao analista no lugar de A, o sujeito 

transfere aquilo que é para ele o significado do Outro (s(A)), ou 

seja, seu sintoma. Pela não resposta do analista, é possível ir para o 

patamar superior e não ficar circulando no circuito abaixo, que é, 

propriamente falando, o circuito imaginário, do sentido, da 

consciência, do eu do sujeito. (Quinet, 2008, p. 102). 

 Consiste na introdução do enigma do desejo, que faz com que o sujeito se 

implique e retorne ao analista. “Assim, o desejo do analista é capaz de colocar o 
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analisante em posição de trabalhar para construir qual terá sido sua resposta 

subjetiva, sua fantasia ($<>a), para dar conta da falta do Outro, S ( )” 

(Bernardes, 2003, p. 138).  

 

Fonte: Bernardes (2003). 

 Que o analista seja convocado a partir do lugar do Outro faz parte da 

relação transferencial estabelecida, a qual está situada no vetor A -> s(A). A 

escuta do analista irá operar a partir deste lugar de A, pontuando a fala do sujeito, 

porém, é necessário levar em consideração o grafo em sua forma mais completa, 

visto que, “a figura simplificada do ponto de capiton não nos permite a distinção 

entre os níveis do enunciado, consciente, explícito, e da enunciação, inconsciente, 

implícita, em relação à qual a escuta do analista opera” (Bernardes, 2003, p. 136). 

 É no analista enquanto Outro da fala do sujeito que ele acredita que está a 

sua verdade, o suposto saber é inerente a certo endereçamento (Bernardes, 2003).  

O analista tem que estar implicado nisso que ele é suposto saber. É 

preciso que ele não se recuse ao lugar que lhe é outorgado na 

transferência, para ao mesmo tempo, mantê-lo vazio. Em outros 

termos, a significação que o analista é suposto saber é engendrada 

pela sua própria implicação nisso, ou seja, pelo desejo do analista. 

(Bernardes, 2003, pp. 134-135) 
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 Fernando, ao ser convocado a falar, aponta para a busca por um lugar na 

sua relação familiar. Em determinado momento, ao falar de seu amor ao pai, relata 

um passeio de barco, em sua companhia, como sendo o dia mais feliz de sua vida.  

 O significante „arte‟ se encadeia e desliza no cotidiano de Fernando, e é 

por intermédio da arte, utilizada nos grupos realizados no CRAS, que é possível 

dar lugar e intervir na singularidade do sujeito. A arte é a principal ferramenta de 

trabalho de seu pai, Fernando faz uso da arte para trilhar seu lugar na relação 

familiar, pintando panos de prato para sua mãe vender.  

 A prática como psicóloga no CRAS, sustentada pela formação 

psicanalítica, teve como princípio que o saber está do lado do sujeito. Fernando 

sabia o caminho a ser perseguido. Ao invés de dar um jeito no “pestinha” do 

CRAS, voltei-me para a escuta de um sujeito que “pés tinha” para trilhar seu 

caminho. Sempre que necessitava vinha ao CRAS, mesmo sem ser o dia do grupo 

socioeducativo, solicitando „um particular‟ e pedindo o material para fazer suas 

artes, traçar suas invenções. 

 Quando realizada a visita domiciliar na casa de Fernando, fiquei sabendo 

que sua mãe havia contratado, por uma quantia simbólica, um adolescente que 

frequentava o Projovem Adolescente do CRAS, para dar aulas de desenho a 

Fernando. Fato este, que aconteceu depois que eu convidei tal adolescente para 

estar inserido no grupo socioeducativo ajudando as crianças que se interessavam 

por desenho a aperfeiçoarem os seus traços. 

 De acordo com sua mãe, após participar do grupo comigo, Fernando 

passou a dedicar algumas horas de seu dia ao desenho, o que ela aponta como 

positivo, uma vez que este não saia para a rua com tanta frequência e não corria o 
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risco de “se desviar para fazer coisas erradas”, já que Fernando morava em uma 

região na qual existia alto índice de criminalidade, comercialização e uso de 

drogas. 

 Após visita realizada, fico sabendo, por intermédio de Fernando, que sua 

mãe passou a investir nele, comprando panos de prato para ele pintar e ela vender. 

Podemos perceber que acontece algo na relação familiar de Fernando. Nas 

primeiras visitas, seus pais me relatavam não mais saber o que fazer com ele, 

discurso este que muda com o decorrer do acompanhamento. 

 Neste sentido, podemos apontar que a oferta de uma escuta singular 

produz efeitos. Esses efeitos de reposicionamento subjetivo, não só de Fernando 

quanto de sua mãe, não apenas o retiram do lugar de “pestinha”, como também, 

abrem as vias para novas relações familiares e sociais. Portanto, são condizentes 

com aquilo que o MDS preconiza como sendo asseguração dos direitos e 

fortalecimento de vínculos familiares. 
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4.2 O CASO KELLE 

 

Quando há um sujeito falante, não há 

como reduzir a um outro, simplesmente, a 

questão de suas relações como alguém 

que fala, mas há sempre um terceiro, o 

grande Outro, que é constitutivo da 

posição do sujeito enquanto alguém que 

fala. 

 (Jacques Lacan, 1957-58) 

 

 Kelle ao ter uma „crise de falta de ar‟, assim como era nomeada por ela, 

me pede para que não seja levada ao hospital. Mostrou-se angustiada frente ao 

medo de morrer por insuficiência respiratória. Temia estar gorda, afirmando que 

quando chegasse ao hospital o médico iria verificar seu peso e constatar a sua 

gordura, mas ela não queria saber de seu peso.  

 Podemos perceber que Kelle, partindo do significante hospital, encadeia 

outros significantes e traça sua significação. Isto se evidencia quando, ao ser 

interrogada a respeito do que seria estar gorda, ela me afirma: “seria estar pesada, 

cansada”. Em seguida se remete ao peso que carrega por ter perdido sua avó, a 

qual morrera por insuficiência respiratória quando se encontrava internada em um 

hospital. Quando remetida ao cansaço ela afirma: “eu estou cansada mesmo é de 

ver meu pai e minha mãe brigar dentro de casa, e eu me sinto muito mal com 

isso”. 

Assim, “convocar o sujeito a falar, segundo o método introduzido pela 

regra da associação livre, leva a que algo se produza, para além da palavra” (Elia, 

2007, p. 32). 

Neste sentido, ao nomear a angústia sentida, Kelle lança-se a um 

deslizamento na cadeia significante, ou seja, aquilo que se apresenta em seu 
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sintoma está remetido à sua avó, são processos inconscientes intermediados pelo 

Outro, de maneira que “o inconsciente é a soma dos efeitos da fala, sobre um 

sujeito, nesse nível em que o sujeito se constitui pelos efeitos do significante” 

(Lacan, 1949/1998b, p. 126). 

Tal manifestação de angústia sentida por Kelle, de início, pareceu-lhe 

estranha, atrelada ao medo de perda e morte. Freud (1919/2006) afirma que aquilo 

que se coloca como estranho ao sujeito, com sua categoria de assustador é 

remetido ao conhecido, ao familiar. Lacan (2005), ao retomar este texto de Freud, 

o relaciona com a estruturação do sujeito diante de sua imagem especular com o 

Outro. 

 Assim, o que percebemos no caso de Kelle é que os estranhamentos e 

tropeços apontam para a sua implicação com o próprio sintoma. Esta é a via de 

acesso ao inconsciente, o qual é estruturado como uma linguagem e representado 

por significantes que não são, por si só, constituídos de sentido (Elia, 2007). 

 Nesta perspectiva, podemos perceber que “o sujeito é fabricado por um 

número de articulações produzidas e de onde ele caiu como fruto maduro da 

cadeia significante” (Lacan, 2006, pp. 53-54). 

 Assim, nos transpondo para o enunciado „falta de ar‟ de Kelle, percebemos 

que este aponta para a própria dimensão da demanda que não requer um objeto, e 

sim um Outro, considerando que “é no analista enquanto Outro de sua fala que o 

sujeito acredita que está a sua verdade. Ou seja, o suposto saber é imanente a um 

certo endereçamento” (Bernardes, 2003, p. 125). A escuta ofertada abriu, para 

Kelle, uma possibilidade de se encontrar com o significante advindo de sua avó, a 

falta de ar. 
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 A partir do momento em que o sujeito é remetido ao deslizamento da 

cadeia significante há uma construção de saber, saber este que aponta para a 

singularidade. Kelle se vê diante de uma manifestação sintomática que a remete a 

um significante. Ao ser convocada a falar, consegue deslizar na cadeia 

significante, instante em que fala da morte de sua avó. Nesta perspectiva, “do 

ponto de vista do inconsciente, apenas as substituições de significantes são 

decisivas. [...], a relação do sujeito com a cadeia de seu próprio discurso, é, [...], 

uma relação de alienação com o significante e pelo significante” (Dor, 1989, p. 

113). 

 O discurso é norteado pelo inconsciente, o qual, ao ser estruturado como 

uma linguagem, é regido pela cadeia significante. Na cadeia, o significante irá 

permitir ao sujeito, subordinado à linguagem, a produção de significados que 

escapam à sua intencionalidade, mas que apontam para algo da verdade do sujeito, 

isto é, do saber inconsciente. É nesta perspectiva que o analista se volta para “uma 

fala que implique o sujeito. Isso significa que o sujeito assuma certa 

responsabilidade sobre algo que, apesar de lhe parecer alheio e de ser objeto de 

suas queixas, lhe concerne e traduz sua divisão subjetiva” (Bernardes, 2003, p. 

113). 

 Trata-se de permitir ao sujeito um deciframento da articulação significante 

que o leva a uma manifestação sintomática e que o faz sofrer. “O inconsciente, 

enquanto tal, se manifesta através dessa articulação de significante em significante 

– eis por que Freud inventa uma técnica, que tem apenas uma regra, que é a „regra 

de ouro da psicanálise‟: a associação livre” (Quinet, 2008, p. 35). 
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 Estas são questões que surgem com Freud a partir de uma escuta que se 

volta para a verdade evidenciada na fala do sujeito (Lacan, 1953/1998e). A 

verdade do sujeito, que se apresenta no discurso, se coloca como algo que diz 

sobre, que aponta para a singularidade, gerando algum efeito. Portanto, “a verdade 

só começa a se instalar a partir do momento em que há linguagem. Se o 

inconsciente não fosse linguagem, não haveria espécie alguma de privilégio, de 

interesse no que se pode designar, no sentido freudiano, como o inconsciente” 

(Lacan, 2006, p. 38). 

 Ao término da escuta, Kelle afirmou estar se sentido bem melhor, 

apaziguou o choro e não sentia mais falta de ar. 
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4.3 CONSIDERAÇÕES SOBRE A PRÁTICA 

 Por apostar na singularidade, é possível colher, a partir do que é 

demandado, as malhas que levam o sujeito ao sofrimento. Fazendo falar a questão 

que se apresenta, a qual é singular e acolhida no um a um, “uma queixa pode ser 

reformulada [...] uma demanda pode ser construída [...], e, entendida como pedido 

elaborado a partir da existência da falta” (Minatti, 2004, p. 30). Assim, uma escuta 

que leve em conta a singularidade do sujeito, no âmbito institucional, aposta não 

na eliminação do sintoma ou do sofrimento, e sim, em um reposicionamento 

frente a este. 

 Em nossa prática é preciso ir além da demanda, “cabe ao analista fazer 

surgir o desejo como questão, o que ele faz apoiando-se no desejo do Outro do 

sujeito a partir da transferência” (Quinet, 2008, p. 101). 

 Na relação transferencial o analista é convocado a dar sentido à 

sintomatologia do sujeito, a responder de uma posição de saber sobre, porém ele 

responde com seu desejo. Neste sentido, faz surgir “os significantes ligados à 

demanda inconsciente (necessidade significantizada) através dos quais o desejo 

pode se articular” (Quinet, 2008). 

 Para tanto, o psicanalista ocupa um lugar de vazio para que o sujeito possa 

construir um saber inconsciente. Trata-se, de não se prender na tentativa de buscar 

um tratamento ou diagnosticar o sujeito a partir de seu sintoma, busca-se um 

acompanhamento do sujeito baseado na sua relação com o significante, com a 

demanda que se apresenta, e suas implicações com seu dizer (Ciaccia, 2003). 

A arte do analista deve consistir em suspender as certezas do 

sujeito, até que se consumem suas últimas miragens. E é no 
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discurso que deve escandir-se a resolução delas. [...]. Mesmo que 

não comunique nada, o discurso apresenta a existência da 

comunicação; mesmo que negue a evidência, ele afirma que a fala 

constitui a verdade; mesmo que se destine a enganar, ele especula 

com a fé no testemunho. (Lacan, 1953/1998e, p. 253) 

 Assim, no âmbito institucional a psicanálise não terá como objetivo 

modificar ou criar uma política para os sujeitos, o que se coloca em jogo são as 

contribuições da psicanálise dentro dos princípios da política. 

A implementação de uma política pública não pode depender da 

existência de relações transferenciais, mas necessita criar 

dispositivos capazes de possibilitar o estabelecimento dessas 

relações e de facilitar a manifestação do sujeito do desejo; deve 

também propiciar o questionamento das formas instituídas de 

relação que alienam e assujeitam esses sujeitos. (Ribeiro, 2011, p. 

28) 

 Barros (2003b), no texto intitulado “Sem standard, mas não sem 

princípio”, traça uma reflexão acerca da prática psicanalítica institucional. Assim, 

trata o standard como sendo um conjunto de regras que tendem a estabelecer uma 

igualdade universal, isso é o que garante e assegura a instituição. Nesta 

perspectiva, ao fazer uso da psicanálise na instituição, o psicanalista não se orienta 

pelo standard, parte do princípio (o da psicanálise) que aponta para a 

singularidade e criação.  

Na oposição entre standard e princípio em psicanálise, o primeiro 

representa o que se repete sem invenção, a reprodução do mesmo, 
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enquanto o segundo se refere à singularidade, o caráter único e 

irrepetível de um objeto ou ato. (Barros, 2003b, p. 41)  

 Neste sentido, o que se evidencia são os efeitos de uma escuta 

singularizada. Mesmo não fazendo psicoterapia, este trabalho evidencia os efeitos 

produzidos no a posteriori pela escuta particular de cada sujeito. 

 Fernando passa a pintar panos de prato para sua mãe vender. De certa 

forma, este fato pode estar remetido ao fortalecimento de vínculos familiares e 

protagonismo postulado pelo MDS. Porém, este efeito que surge no a posteriori 

foi intermediado por uma escuta que, voltada para a singularidade, intervém em 

seu sofrimento. Tal prática, no entanto, não partiu especificamente de um 

standard, ou seja, tendo o protagonismo como uma meta a ser alcançada. 

 Como a psicanálise leva em consideração o corpo atravessado pela 

linguagem, no caso Kelle, a implicação com o significante inicial – falta de ar – 

possui efeito retroativo. Tal efeito, de acordo com Lacan (1960/1998a), é possível 

a partir da função diacrônica na frase emitida pelo sujeito “na medida em que ela 

só fecha a sua significação com seu último termo, sendo cada termo antecipado na 

construção dos outros” (p. 820). Nesta perspectiva, a “significação advém da 

pontuação devido à lógica temporal que ordena a estrutura. O exemplo mais 

simples disso é que o final da frase dá sentido ao que veio antes” (Bernardes, 

2003, p. 126). 

 No discurso de Kelle, há um deslizamento na cadeia significante que 

implica a decifração do saber inconsciente, fazendo aparecer o sujeito como efeito 

do significante. De maneira que, partindo da pontuação do analista há a produção 
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do sujeito, ou seja, “através de uma pontuação, o discurso comum é transformado 

em manifestação do inconsciente” (Quinet, 2007, p. 52). 

 Nesta perspectiva, estende-se a psicanálise à instituição que é regida pela 

política de assistência, levando em consideração o inconsciente e a verdade do 

sujeito, atento ao excedente da norma, ao que não se enquadra. Assim, “o 

encontro com o analista permite o encontro com a falta-a-ser que não se alia a 

nenhum ideal salvador” (Kruszel, 2003, p. 62). 

 Ao atuar na instituição social, não tive a pretensão de modificar uma 

política já instituída, nem de adequar a psicanálise a determinadas regras, apenas 

fiz uso da psicanálise assegurada por sua ética e desejo de analista. 

 Assim, Ribeiro (2011) considera que “a psicanálise surgiu como uma das 

estratégias possíveis para lidar com os efeitos resultantes das tensões presentes 

nas relações entre os sujeitos singulares e seu universo social” (p. 24). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Se os psicanalistas não querem estar à 

altura do que têm a cargo,nem por isso o 

que têm a cargo deixa de existir ou deixa 

de ter seus efeitos. 

(Jacques Lacan, 1968) 

 

 Este trabalho se iniciou com a seguinte pergunta: na atuação do 

profissional Psi, no CRAS, haveria lugar para uma escuta da singularidade? Tal 

questionamento se construiu em decorrência da minha prática como psicóloga 

nesta instituição, que, quando voltada para a escuta dos sujeitos, era confundida 

com psicoterapia. 

 Porém, a revisão da literatura revelou autores norteados pela orientação 

psicanalítica que propunham um trabalho com ênfase na singularidade, 

privilegiando o inconsciente. Assim, percebemos que haveria, sim, um lugar para 

a singularidade, o que nos levou a um reposicionamento em relação ao foco do 

trabalho. Neste sentido, passamos a evidenciar, no a posteriori, os efeitos de uma 

escuta singularizada. Deixo claro que tais efeitos foram norteados pelo desejo e 

formação de analista. 

 No primeiro capítulo caracterizamos a política de assistência social, desde 

seus princípios até chegar a sua contextualização no Brasil. Vimos que a crise do 

capitalismo, de 1929, contribuiu para o crescimento das desigualdades sociais; 

com isso, países da Europa passaram a incorporar algumas ideias na tentativa de 

sair da crise. As ideias liberais, que visavam à liberdade individual com uma sem 

a intervenção estatal mínima, foram substituídas pela adoção de um Estado de 
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Bem-Estar social, o qual possuiu como princípio a intervenção estatal gerando 

empregos e maior igualdade social. 

 Porém, a adoção de um Estado de Bem-Estar social não impediu que a 

segunda crise capitalista acontecesse, em 1970. Com isso, surgem as ideias 

neoliberais, com intenção de minimizar a ação do o Estado em relação ao controle 

das atividades econômicas e sociais. O Estado deveria intervir apenas na geração 

de melhores condições para o funcionamento do mercado. 

 Esta nova crise impulsionou a criação de políticas que assegurassem, 

inicialmente, os direitos dos trabalhadores, e, posteriormente, o Estado passa a 

criar políticas voltadas para a área social, repercutindo, assim, na criação de 

legislações voltadas para a proteção social. A intenção foi de fortalecer a 

economia, para que, assim, o Estado pudesse intervir investindo em sistemas de 

políticas sociais. 

 Tais medidas foram concretizadas na Europa Ocidental. Diante da crise, 

aqueles que não conseguiam viver por conta própria eram beneficiados pelo 

Estado até que alcançassem um nível socioeconômico estável, se desligando, 

assim, da dependência do Estado. Neste sentido, o benefício tinha caráter 

emergencial, não deixando as pessoas na dependência do Estado por muito tempo. 

 O Brasil, ao sentir também os abalos diante das crises, passou a adotar 

algumas medidas incorporadas pela Europa Ocidental. Porém, a pobreza no Brasil 

não apresentava caráter emergencial e sim, estrutural, o que refletiu em longos 

anos de assistencialismo, causando relação de dependência por parte daqueles que 

eram beneficiados pelo Estado. 
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 Aqui, a criação de uma política que se voltasse para a proteção e 

asseguração dos direitos é iniciada a partir da legislação trabalhista. Possuíam 

direitos apenas aqueles que contribuíam com a previdência. Posteriormente, no 

ano de 1937, com a criação de uma Constituição, os benefícios foram estendidos 

para a classe pauperizada, porém estes eram restritos apenas ao sistema 

educacional. Somente com a Constituição de 1988 é que o Brasil passa a pensar 

na construção de um padrão público e universal de proteção social. A partir de 

então, o reconhecimento dos direitos sociais avançou de modo significativo, 

porém sua efetivação só se dá com a criação da LOAS em 1993, se concretizando 

com a criação da PNAS no ano de 2004. 

 No segundo capítulo abordamos os objetivos da Política de Assistência 

Social Básica, trazendo o CRAS como a instituição responsável pela assistência a 

crianças, adolescentes, gestantes, pessoas com deficiência e idosos, focalizando a 

família de uma maneira geral e universalizando os direitos sociais. 

 Diante das orientações técnicas do MDS, vimos que o profissional Psi 

integra a equipe desse equipamento social. O que se preconiza é uma prática 

comprometida com os direitos da cidadania assegurados na Constituição 

brasileira, de modo a prevenir situações de risco social, fortalecendo vínculos 

familiares e comunitários. 

 As Políticas de Assistência levam em consideração intervenções que 

levem em conta a subjetividade. O MDS indica uma prática que envolva os 

recursos simbólicos e afetivos do sujeito, compreendendo os processos subjetivos 

que possam estar contribuindo para a sua vulnerabilidade social, como também 
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verificar processos que estejam levando à ruptura de vínculos familiares e 

comunitários.  

 À guisa de considerações acerca da singularidade no contexto do CRAS, 

traçamos a concepção de sujeito frente a Política de Assistência Social, a qual 

preconiza uma ação que venha a prevenir e intervir na asseguração dos direitos e 

formação de um sujeito cidadão. O CFP preconiza uma atuação que se volte para 

aspectos saudáveis do sujeito, de modo que seja valorizada a potencialidade de 

cada um e sua disponibilidade para mudança. 

 Neste sentido, observamos que considerações acerca da subjetividade 

foram sendo construídas ao longo dos anos. Hoje percebemos a existência de 

práticas sociais que além de se voltarem para a garantia e asseguração dos 

direitos, levam em consideração também o sujeito em sua particularidade.  

 Nesta perspectiva, partindo de um olhar psicanalítico, trouxemos, no 

terceiro e quarto capítulos, a concepção de sujeito na psicanálise freudo-lacaniana, 

para sustentar teoricamente a análise dos casos, fundamentando, assim, a pesquisa 

teórico-clínica em psicanálise. 

 No caso Kelle, vimos que o atravessamento do sujeito pela cadeia 

significante que vem do Outro, produzindo efeitos em sua constituição, marca, 

também, suas produções discursivas e suas manifestações sintomáticas.  

 É nesta perspectiva que a psicanálise leva em consideração o sujeito 

intermediado pelo inconsciente, que, assim como nos afirma Lacan, se apresenta 

estruturado como uma linguagem. Neste sentido, é pelo desfilamento da cadeia 

significante extraída da fala do sujeito que é possível ter acesso a aspectos que 

marcam a sua vida e dizem de sua singularidade.  
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 Discutimos, ainda, acerca de uma prática voltada para a singularidade do 

sujeito, que está além da esfera da inserção social e asseguração dos direitos dos 

cidadãos. Considera-se a particularidade de cada sujeito e sua implicação com o 

dizer, seja em um processo grupal, seja na escuta individualizada.  

 No caso Fernando, a posição de analista fez emergir o endereçamento da 

fala do sujeito sob relação transferencial. Por intermédio da escuta singularizada 

foi possível ter acesso ao assujeitamento significante, o qual é necessário para sua 

constituição, mas que, em determinados momentos, poderá congelar o sujeito em 

certa posição de sofrimento. Neste sentido, a interpretação da instituição aos atos 

de Fernando, nomeando-o como “o pestinha”, produz uma demanda de “dar um 

jeito” no mesmo. Em contrapartida, a implicação da fala do sujeito, dizendo, 

portanto, de sua singularidade, lhe permite, sob transferência, assumir um “jeito 

próprio de ser” através da arte. 

 Trata-se de uma prática que coloca o sujeito em cena, sem decidir por 

conta própria seu destino, assim como já afirmava Freud. Em ambos os casos, 

orientada pela ética da psicanálise, foi possível escutar o sujeito em sua 

articulação com o significante, fazendo emergir a verdade do sujeito. 

 Mais do que interrogar, problematizar e discutir as dificuldades e 

direcionamentos frente à prática, optamos por apontar os efeitos de uma escuta 

singularizada. Somos remetidos, assim, a pensar a forma de lidar com as 

demandas que surgem no âmbito institucional, como por exemplo, dar lugar à fala 

dos “Fernandos” que, por ventura, venham a demandar “um particular”; à fala das 

“Kelles” que, no seu mal-estar, diz de sua angústia, sem que se pratique a 

psicoterapia propriamente dita. 
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