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Os ninguéns 

As pulgas sonham com comprar um cão, e os ninguéns com deixar a pobreza, que em 

algum dia mágico a sorte chova de repente, que chova a boa sorte a cântaros; mas a boa 

sorte não chove ontem, nem hoje, nem amanhã, nem nunca, nem uma chuvinha cai do 

céu da boa sorte, por mais que os ninguéns a chamem e mesmo que a mão esquerda 

coce, ou se levantem com o pé direito, ou comecem o ano mudando de vassoura. 

Os ninguéns: os filhos de ninguém, os donos de nada. 

Os ninguéns: os nenhuns, correndo soltos, morrendo a vida, fodidos e malpagos: 

Que não são, embora sejam. 

Que não falam idiomas, falam dialetos. 

Que não praticam religiões, praticam superstições. 

Que não fazem arte, fazem artesanato. 

Que não são seres humanos, são recursos humanos. 

Que não têm cultura, e sim folclore. 

Que não têm cara, têm braços. 

Que não têm nome, têm número. 

Que não aparecem na história universal, aparecem nas páginas policiais da imprensa 

local. 

Os ninguéns, que custam menos do que a bala que os mata. 

EDUARDO GALEANO (O LIVRO DOS ABRAÇOS) 
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Resumo 

A pobreza, como uma das manifestações da “questão social”, é elemento constitutivo do 

padrão de desenvolvimento capitalista, extremamente desigual, em que convivem 

acumulação e miséria. Nas últimas décadas, sob a égide do ideário neoliberal, verifica-

se um incremento em políticas de combate à pobreza no Brasil, de caráter focalizado e 

compensatório, tanto por meio de ações diretas de transferência de renda, quanto pelo 

fortalecimento de serviços e programas voltados às populações pobres, com a 

estruturação do Sistema Único de Assistência Social, hierarquizado em proteção social 

básica e especial. A participação do psicólogo nas equipes profissionais do CRAS 

constitui um importante elemento para a discussão da inserção desse profissional no 

campo das políticas sociais no Brasil, considerando os limites estruturais postos pelo 

caráter compensatório dessas políticas, e a construção de estratégias que possam resultar 

em uma mudança efetiva nas condições de vida das camadas mais pobres da sociedade. 

Aliado a isso, por meio do ingresso na política de assistência social, um número 

significativo de profissionais psicólogos passa a atuar em
 
cidades pequenas e médias, 

fora dos tradicionais centros urbanos, constituindo um movimento de “interiorização da 

profissão”. O objetivo do presente trabalho é analisar a ação profissional do psicólogo 

na assistência social no contexto das políticas de combate à pobreza em municípios do 

interior do Rio Grande do Norte. Realizou-se entrevistas semiestruturadas com 

psicólogos atuantes nos CRAS de 17 municípios de pequeno e médio porte do estado. 

As informações foram sistematizadas com auxílio do software QDA Miner v. 3.2. A 

perspectiva defendida neste trabalho refere-se à funcionalidade das práticas psicológicas 

no contexto das políticas de combate à pobreza brasileiras na atualidade, ao reforçar os 

ideais neoliberais de naturalização da “questão social” e responsabilização dos 

indivíduos pela sua condição social, além de, em grande parte, desconsiderar as 

particularidades e singularidades que marcam os territórios de ação. Todavia, é possível 

depreender alguns modos de ação profissional que estão na contramão dos mais 

frequentemente encontrados nesse campo. Esses modos se revelam no cotidiano do 

CRAS como formas diferentes de compreensão do saber fazer profissional, resultados 

de um posicionamento político e de uma formação profissional que buscam romper com 

o tradicionalismo e conservadorismo da Psicologia e do campo da assistência social. 

Palavras-chave: pobreza no Brasil; atuação do psicólogo; proteção social básica. 
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Abstract 

The poverty, as one of the expressions of the “social question”, is a constituting element 

of the capitalist development standard, which is extremely unequal and where 

accumulation and poverty coexist. In the last decades, under the neoliberal conceptions, 

an increasing of the poverty-fighting policies in Brazil could be verified. They have a 

focalized and compensatory appeal and they have been structured through direct actions 

of income transfer and the strengthening of services and programs directed to the poor 

population, like Sistema Único de Assistência Social (SUAS), organized in basic social 

protection and special protection. The psychologist participation in the staff of Centro 

de Referência em Assistência Social (CRAS) represents a relevant aspect for the debate 

of the insertion of that professional into the social policies field in Brazil. That 

participation must consider the structural limits brought by the compensatory 

characteristic of those policies and the implementing strategies which could result in 

effective social changes in the living conditions of the poorest society section. 

Furthermore, a considerable number of psychologists have begun working in small and 

average towns, out the urban centers, in a movement of “profession countryside 

migration”. The objective of this study is analyzing the psychologist professional 

actions at the social work, specifically concerning to the poverty-fighting policies in the 

countryside of Rio Grande do Norte. Semi-structured interviews have been done with 

psychologists who work at CRAS offices of 17 small and average towns. The data has 

been organized through the software QDA Miner v. 3.2. The optic defended in this 

thesis refers to the functionality of the psychological practices dealing with the poverty-

fighting policies in the sense that they reinforce the neoliberal conceptions of the “social 

question” naturalizing and the individuals’ responsibility for their social condition. Most 

of those professionals do not consider particularities and singularities which are part of 

the work territories. Nevertheless, it is possible to notice that some professional models 

are going to the opposite direction of those ones more frequently found in that field. 

Those modes appear daily at CRAS offices as different ways of understanding the 

professional’s know-how resulted from a political position and an undergraduate 

education which seek to overcome the traditionalism and the conservatism of the 

Psychology and of the social work field. 

Keywords: poverty in Brazil; psychologist work; Basic Social Protection. 
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Resumen 

La pobreza, como una de las manifestaciones de la "cuestión social", es un elemento 

constitutivo del modelo de desarrollo capitalista, extremadamente desigual, en lo que 

conviven acumulación y miseria. En las últimas décadas, bajo la égida de la ideología 

neoliberal, verificase un incremento en las políticas para combatir la pobreza en Brasil, 

de carácter específico y compensatorio, tanto a través de acciones directas de 

transferencia de renta, como por el fortalecimiento de los servicios y programas 

dirigidos a los pobres, con la estructuración del Sistema de Asistencia Social Unificada, 

com la jerarquia de la Protección Social Básica y Especial. La participación de los 

psicólogos en los equipos profesionales del CRAS es un elemento importante para la 

discusión sobre la inserción de este profesional en el campo de las políticas sociales en 

Brasil, teniendo en cuenta las limitaciones estructurales que plantean el carácter 

compensatorio de estas políticas, y la construcción de estrategias que puedan resultar en 

un cambio efectivo de las condiciones de vida de los sectores más pobres de la sociedad. 

Aliado a eso, por medio de la entrada en la política de asistencia social, un número 

importante de psicólogos ahora opera en las ciudades pequeñas y medianas fuera de los 

centros urbanos tradicionales, lo que constituye un movimiento de "interiorización de la 

profesión". El objetivo de este estudio es analizar la acción profesional del psicólogo en 

la asistencia social en el contexto de las políticas contra la pobreza en ciudades del 

interior del Rio Grande do Norte. Fueron realizadas entrevistas semi-estructuradas con 

los psicólogos que trabajan en los CRAS de 17 ciudades pequeñas y medianas del 

estado. Las informaciones fueron sistematizadas con la ayuda del software QDA Miner 

v. 3.2. El enfoque adoptado en este documento se refiere a la funcionalidad de las 

prácticas psicológicas en el contexto de las políticas para combatir la pobreza en Brasil 

actualmente, al reforzar los ideales neoliberales de naturalización de la "cuestión social" 

y la responsabilizacíon de las personas por su condición social, además de, y en gran 

medida, omiso de las particularidades y peculiaridades que marcan los territorios de 

actuación. Sin embargo, es posible inferir algunos modos de accíon profesionales que 

están en la contramano de los encontrados con mayor frecuencia en ese campo. Estos 

modos se revelan en el cotidiano del CRAS como las diferentes formas de comprensión 

del quehacer profesional, resultantes de um posicionamiento político y de una 

formación profesional que buscan romper con el tradicionalismo y conservadurismo de 

la Psicología y del campo de la asistencia social. 

Palabras clave: la pobreza en Brasil; el psicólogo; protección social básica. 
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Introdução 

A condição de pobreza e desigualdade das populações marcam de forma 

pungente as sociedades modernas. O desemprego, o trabalho precário, a fome, a 

moradia insalubre, a saúde debilitada, a ignorância, a marginalidade, a invisibilidade 

social, a violência são condições às quais estão submetidos cotidianamente crianças, 

adolescentes, jovens, mulheres, homens e idosos moradores da periferia urbana, do 

sertão nordestino, das ocupações irregulares, dos acampamentos sem-terra, das ruas das 

grandes metrópoles, das prisões, das instituições psiquiátricas, enfim, são aqueles os 

quais a sociedade “evoluída e democrática” quer esquecer, mas que teima em reaparecer 

e “assombrar” o sono tranquilo do moderno e desenvolvido sistema capitalista. 

No Brasil, as propagandas governamentais e a mídia conservadora alardeiam a 

melhora nos índices sociais, especialmente no que se refere à diminuição da população 

em situação de pobreza e pobreza extrema
1
. Por exemplo, comparando os indicadores 

empregados pelo Programa Bolsa Família (PBF) e o do Programa Nacional das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD, 2010), ambos indicam um decréscimo de 55% 

na taxa de pobreza entre 2001 e 2011. Ainda seguindo as medições do PNUD, a meta de 

redução da pobreza extrema até 2015, proposta nos Objetivos de Desenvolvimento do 

Milênio, já foi cumprida pelo país. As razões para tais ganhos sociais residem no 

incremento das ações de transferência de renda e na consolidação das políticas sociais, 

em especial nos benefícios destinados à população pobre, além do aclamado 

crescimento econômico do país. 

                                                 

1
 No capítulo 2, o quadro social brasileiro de pobreza e desigualdade será discutido mais detalhadamente. 
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De forma mais detalhada, os dados sistematizados pelo Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA)
2
, a partir da Pesquisa Anual por Amostra de Domicílios 

(PNAD) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apontam para as 

seguintes mudanças nos índices sociais. Com relação à população pobre
3
, o número 

absoluto de pessoas em situação de pobreza no Brasil caiu em quase 19 milhões no 

período entre 2005 a 2009. A taxa de pobreza
4
, nesse intervalo, passou de 35,17% em 

2001 para 21,42% em 2009. O número de pessoas extremamente pobres
5
 também caiu 

em quase 12 milhões nesse interregno. E a taxa de extrema pobreza
6
, reduzida quase 

pela metade, passou de 15,28% em 2001 para 7,28% em 2009. 

                                                 

2
 Os dados divulgados pelo IPEA a partir da pesquisa do PNAD foram recuperados em 12/09/2011, de 

www.ipeadata.gov.br/Default.aspx 

3
 “Pessoas pobres são aquelas com renda domiciliar per capita inferior à linha de pobreza. A linha de 

pobreza é o dobro da linha de extrema pobreza que considera o valor de uma cesta de alimentos com o 

mínimo de calorias necessárias para suprir adequadamente uma pessoa, com base em recomendações da 

[Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura] FAO e da [Organização Mundial de 

Saúde] OMS” (definição recuperada de www.ipeadata.gov.br/Default.aspx). 

4
 A taxa de pobreza refere-se ao “percentual de pessoas na população total com renda domiciliar per 

capita inferior à linha de pobreza. A linha de pobreza aqui considerada é o dobro da linha de extrema 

pobreza, uma estimativa do valor de uma cesta de alimentos com o mínimo de calorias necessárias para 

suprir adequadamente uma pessoa, com base em recomendações da FAO e da OMS” (definição 

recuperada de www.ipeadata.gov.br/Default.aspx). 

5
 “Número de pessoas em domicílios com renda domiciliar per capita inferior à linha de extrema pobreza 

(ou indigência, ou miséria). A linha de extrema pobreza aqui considerada é uma estimativa do valor de 

uma cesta de alimentos com o mínimo de calorias necessárias para suprir adequadamente a uma pessoa, 

com base em recomendações da FAO e da OMS” (definição recuperada de 

www.ipeadata.gov.br/Default.aspx). 

6
 A taxa de extrema pobreza corresponde ao “percentual de pessoas na população total com renda 

domiciliar per capita inferior à linha de pobreza (ou indigência, ou miséria). A linha de extrema pobreza 

aqui considerada é uma estimativa de uma valor de uma cesta de alimentos com o mínimo de calorias 

necessárias para suprir adequadamente uma pessoa, com base em recomendações da FAO e da OMS 

(definição recuperada de www.ipeadata.gov.br/Default.aspx). 
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Em 2010, o Relatório de Desenvolvimento Humano (RDH), publicado pelo 

PNUD, colocou o Brasil como um país de desenvolvimento humano elevado, ocupando 

a 73
a
 posição, com um índice 0,699. Mudanças na classificação do Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH)
7
 não permitem que se estabeleça um comparativo da 

posição do país em períodos anteriores, todavia, o importante é destacar que, segundo o 

relatório, o país está entre aqueles que apresentam uma trajetória nacional exitosa, pela 

presença de um Estado gestor de conflitos distributivos e capaz de limitar o poder dos 

interesses capitalistas, de modo a manter uma base social sustentável (PNUD, 2010). 

O relatório traz ainda novos indicadores como o IDH ajustado à desigualdade 

(IDHAD) e o Índice de Pobreza Multidimensional (IPM). O primeiro refere-se a uma 

diminuição no IDH no caso da existência de certo nível de desigualdade, tornando-o 

uma medida real do desenvolvimento em contraponto ao desenvolvimento potencial 

característico do IDH. Em 2010, o Brasil possui um IDHAD de 0,509, caindo 15 

posições em relação à posição ocupada no IDH, demonstrando a persistência da 

desigualdade no país. 

O IPM tem por objetivo identificar privações nas mesmas famílias, com relação 

à educação, saúde e ao padrão de vida. Utiliza como fonte de informações os 

microdados dos inquéritos às famílias, classificando como pobre ou não cada membro, 

dependente das várias privações sentidas pela família e, em seguida, agrega os dados 

obtidos dando origem à média nacional de pobreza. Uma família é considerada 

                                                 

7
 “O Índice de Desenvolvimento Humano é uma medida sumária do desenvolvimento humano. Mede as 

realizações médias de um país em três dimensões básicas do desenvolvimento humano: uma vida longa e 

saudável, o acesso ao conhecimento e um padrão de vida digno” (PNUD, 2010, p. 225). 
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multidimensionalmente pobre se sofre privações em pelo menos 30% dos indicadores
8
. 

Segundo o relatório, no Brasil, 8,5% da população vive em pobreza multidimensional, e 

13,1% estão em risco de entrar nessa condição. O país registra também 20,2% dos 

habitantes com ao menos uma grave privação em educação, 5,2% em saúde e 2,8% em 

padrão de vida. 

Outro conjunto de dados utiliza indicadores que medem o grau de desigualdade 

no país
9
. De acordo com a PNAD, a desigualdade de renda vem caindo nos país na 

primeira década dos anos 2000. Entre 2001 e 2011, a renda per capita dos 10% mais 

ricos aumentou 16,6%, enquanto a renda dos mais pobres cresceu 91,2% no mesmo 

período. O Coeficiente de Gini
10

 – um dos indicadores mais utilizados para medição da 

desigualdade de renda de uma realidade específica – também indica uma pequena 

redução entre os anos 2001 e 2009, diminuindo de 0,596 para 0,543. 

Apesar da melhora nos indicadores, o país ainda se mantém entre os 15 mais 

desiguais do mundo e, segundo projeções, levaria pelo menos mais 20 anos de 

crescimento elevado para atingir níveis mais igualitários (IPEA, 2012). Além disso, é 

importante considerar que o incremento na renda dos mais pobres tem como base 

                                                 

8
 São dez os indicadores que formam o IPM: nutrição e mortalidade infantil – saúde; anos de escolaridade 

e crianças matriculadas – educação; gás de cozinha, sanitários, água, eletricidade, pavimento e bens 

domésticos – padrões de vida (PNUD, 2010). 

9 Embora considerados fenômenos distintos, que podem ser alvo de medidas distintas e até mesmo 

conflitantes, a pobreza e a desigualdade social não podem ser considerados de forma independente, uma 

vez que interagem historicamente e estruturalmente, podendo um reforçar o outro, em medida variável no 

tempo e no espaço (Abranches, 1989). 

10
 O Coeficiente de Gini mede o grau de desigualdade na distribuição da renda domiciliar per capita entre 

os indivíduos. Seu valor pode variar teoricamente desde 0, quando não há desigualdade (as rendas de 

todos os indivíduos têm o mesmo valor), até 1, quando a desigualdade é máxima (apenas um indivíduo 

detém toda a renda da sociedade e a renda de todos os outros indivíduos é nula). Série calculada a partir 

das respostas à Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) – informação recuperada de 

http://www.ipeadata.gov.br/ 
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valores muito aquém dos elencados pelos organismos econômicos como a quantia 

mínima necessária para o acesso a uma condição digna de existência. As linhas de 

pobreza são baseadas também em indicadores extremamente baixos e ao serem 

utilizadas como critério para a inclusão de segmentos populacionais nas ações de 

combate à pobreza selecionam os mais pobres entre os pobres. Ou seja, embora muito se 

discuta sobre o incremento das ações de combate à pobreza, o fato é que essa e a miséria 

permanecem como uma questão central na sociedade contemporânea. 

Diante deste quadro, as ações empreendidas no campo da assistência social 

destacam-se como uma das principais estratégias de enfrentamento à pobreza e miséria 

na atualidade. Campo conflituoso, marcado por avanços e retrocessos ao longo da 

história, é resultado de disputas entre os diferentes interesses de classe dos quais 

decorrem pactuações e, especialmente, concessões por parte da classe burguesa levadas 

a cabo, principalmente, por ações do Estado. 

Em âmbito nacional, os avanços no texto da Constituição Federal (CF) de 1988 

possibilitam um alargamento, embora lento e gradual, dos direitos sociais
11

 no Brasil. A 

proposição da Seguridade Social – baseada no tripé Saúde, Previdência e Assistência 

Social – representa uma inflexão no desenvolvimento de políticas sociais públicas no 

país que saem da lógica dos programas pontuais e desarticulados, ancorados nos 

princípios assistencialistas e paternalistas (Oliveira, 2008). Ganha força, então, a 

                                                 

11
 Os direitos sociais ganham força apenas no século XX, compondo a terceira geração de direitos (após a 

instituição dos direitos civis e políticos, nos séculos XVIII e XIX, respectivamente), assentados no ideal 

da igualdade, em que a intervenção do Estado é fundamental para a garantia do acesso aos bens 

socialmente produzidos, de modo a promover o equilíbrio e a coesão social. Assim, são resultado dos 

conflitos entre o Estado Capitalista e as reivindicações do movimento sindical; portanto, a prevalência e o 

grau de efetivação desses direitos dependem de condições históricas e sociais específicas que marcam a 

diversidade de continentes e regiões do globo (Couto, 2008). 
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compreensão da política social como direito, da política pública não contributiva, 

voltada para todos que dessa precisem. 

Diante disso, na última década, o campo da assistência social tem se ampliado e 

consolidado, conjugando dois campos de ação principais. Um deles refere-se aos 

programas de transferência de renda, em especial o PBF, que tem mudando o cenário 

brasileiro de combate à pobreza. Desde a sua implantação em 2003, é inegável o avanço 

do Bolsa Família na ampliação da cobertura e no quantitativo de recursos federais 

investidos no programa. Em 2003, 3,6 milhões de famílias eram beneficiadas, 

totalizando um investimento de R$ 4,3 bilhões de Reais. Após três anos, em 2006, o 

programa já estava presente em 99,9% dos municípios brasileiros, com um total de mais 

de 11 milhões de famílias beneficiárias. Atualmente, o programa atende mais de 13 

milhões de famílias em todo o território nacional, e no orçamento de 2010 o pagamento 

dos benefícios representou aproximadamente 0,4% do Produto Interno Bruto (PIB) 

brasileiro, o que significa um gasto de R$ 11,4 bilhões. Como resultado, cerca de 4,3 

milhões superaram a linha de extrema pobreza do programa (Marques & Mendes, 2007; 

Silva e Silva, Yasbek, & Giovanni, 2008; Yasbek, 2012). A transferência de renda 

continua sendo foco do combate à pobreza no governo da presidente Dilma Rousseff, 

com o lançamento do Plano Brasil Sem Miséria (MDS, 2012a), que propõe incrementar 

as ações voltadas à pobreza extrema no país. 

Em paralelo, outro conjunto de ações dirigiu-se à implementação do Sistema 

Único de Assistência Social (SUAS), deliberado em 2003 na IV Conferência Nacional 

de Assistência Social, é regulamentado pela Norma Operacional Básica NOB/SUAS, de 

2005, a partir dos conteúdos e definições contidas na Política Nacional de Assistência 

Social (PNAS), lançada no ano anterior. De acordo com a NOB/SUAS (Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate a Fome [MDS], 2005a) “o SUAS é um sistema 
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público não contributivo, descentralizado e participativo que tem por função a gestão do 

conteúdo específico da assistência social no campo da proteção social brasileira” (p. 

13). 

Neste momento são estabelecidas as diretrizes para o funcionamento da proteção 

social que consiste no conjunto de ações, cuidados, atenções, benefícios e auxílios 

ofertados pelo SUAS para redução e prevenção do impacto das vicissitudes sociais e 

naturais ao ciclo da vida, à dignidade humana e à família como núcleo básico de 

sustentação afetiva, biológica e relacional (MDS, 2005a). 

Em termos organizativos, a proteção social foi divida e hierarquizada em 

proteção social básica e proteção social especial. A proteção social básica destina-se à 

população que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, 

privação e/ou fragilização dos vínculos afetivos e fica sob a responsabilidade dos 

Centros de Referência da Assistência Social (CRAS). 

No CRAS, destaca-se a oferta do Programa de Atenção Integral à Família 

(PAIF) que consiste no atendimento às famílias vulneráveis em função da pobreza e de 

outros fatores de risco, especialmente as beneficiárias do PBF em descumprimento de 

condicionalidades (MDS, 2004). Além do PAIF, o CRAS é responsável pela oferta de 

serviços e ações específicas e vinculadas à garantia de convivência e fortalecimento de 

vínculos familiares e comunitários, além da gestão territorial da proteção social básica. 

A proteção social especial objetiva prover atenção socioassistencial a famílias e 

indivíduos em situação de direitos violados e situações de risco já instaladas. Os 

serviços de média complexidade têm como alvo os casos de direitos violados e 

marginalidade, mas que ainda mantêm preservados os vínculos familiares e 

comunitários. A unidade de referência desse nível são os Centros de Referência 

Especializado da Assistência Social (CREAS), que ofertam serviços de orientação e 
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apoio sociofamiliar; plantão Social; abordagem de rua; cuidado no domicílio; serviço de 

habilitação e reabilitação na comunidade das pessoas com deficiência; e medidas 

socioeducativas em meio aberto (MDS, 2005a). 

Já nos casos em que os vínculos familiares e comunitários foram quebrados ou 

em casos de ameaça em que é preciso a retirada do indivíduo do seu núcleo familiar ou 

comunitário, são ofertados serviços de alta complexidade, que inclui proteção integral, 

por meio da oferta de moradia, alimentação, higienização e trabalho protegido. 

Destacam-se: atendimento integral institucional; Casa Lar; República; Casa de 

Passagem; Albergue; Família Substituta; Família Acolhedora; Medidas socioeducativas 

restritivas e privativas de liberdade; e Trabalho protegido. 

Conforme estabelecido pela NOB/RH, de 2006, tanto os CRAS quanto os 

CREAS devem contar com equipes de referência, compostas por profissionais de nível 

superior e nível médio. Os de nível superior são os assistentes sociais e psicólogos, 

obrigatoriamente no CREAS e preferencialmente no CRAS (MDS, 2006b). 

Desde o início da implantação do SUAS, verifica-se uma progressiva expansão 

da rede. No final de 2012, 98% dos municípios brasileiros possuíam equipamentos de 

assistência social. No total são 7.446 unidades de CRAS e 2.216 unidades de CREAS, 

espalhadas em 5.460 municípios brasileiros
12

. 

É importante mencionar que o volume de recursos e investimentos tem crescido 

ainda mais nos últimos dois anos. Em 2011, a presidente Dilma Rousseff, do Partido 

dos Trabalhadores (PT), dando continuidade ao modelo de política social instituído nos 

anos de governo Lula (também do PT), lança o Plano Brasil sem Miséria, que pretende 

retirar da pobreza extrema os 16 milhões de brasileiros que ainda sobrevivem com 

                                                 

12
 Dados recuperados em 20/07/2013, de http://www.mds.gov.br/saladeimprensa/noticias-

1/2013/julho/suas-completa-8-anos-e-avanca-para-universalizar-protecao-social 
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menos de R$ 70,00 mensais. Para tanto, o plano propõe incrementar a transferência de 

renda, priorizando famílias com crianças de 0 a 6 anos, gestantes e nutrizes – de acordo 

com o IBGE, esses são os segmentos populacionais mais atingidos com a condição de 

pobreza extrema (MDS, 2012a). Segundo publicações oficiais, o plano consiste em um 

esforço do Estado brasileiro para efetivar melhores condições de bem-estar e melhores 

oportunidades para uma parcela vulnerável da população brasileira. É uma iniciativa de 

caráter nacional, intersetorial e intergovernamental, e tem como principal estratégia a 

Busca Ativa, a partir da composição de equipes de assistência social volantes, de modo 

a incluir no Cadastro Único (CadÚnico) aquelas famílias que até o momento não 

conseguiram ter acesso aos benefícios sociais
13

. 

O Plano Brasil Sem Miséria possui três eixos: a) a garantia de renda; b) a 

inclusão produtiva; e c) o acesso aos serviços sociais. Após quase dois anos de 

implantação, algumas ações já foram implantadas. No primeiro eixo, destaca-se: 

reajuste de 45% dos benefícios do PBF para crianças e adolescentes; aumento da 

quantidade de benefícios variáveis de três para cinco; inclusão de pagamento de 

benefícios para gestantes e nutrizes; retirada de 2,7 mil crianças da pobreza extrema por 

meio da complementação da renda per capita das famílias beneficiadas para um valor 

acima de R$ 70,01. Na inclusão produtiva, tem-se a implantação do Programa Nacional 

de Acesso Técnico e Emprego (PRONATEC), com a oferta de cursos de formação 

inicial e continuada, além do microcrédito produtivo e das ações voltadas para o 

desenvolvimento rural. No último eixo, acesso aos serviços sociais, tem-se a focalização 

das ações nas regiões mapeadas e que apresentam deficiência de serviços (MDS, 

2012a). 

                                                 

13
 Informações disponíveis em www.mds.gov.br 
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É neste cenário que um grande número de profissionais psicólogos passa a atuar 

compondo a rede de assistência social, em equipes multiprofissionais nos equipamentos 

da rede socioassistencial. Dentre esses serviços, destaca-se o CRAS como aquele que 

mais diretamente articula-se à política atual de combate à pobreza e miséria no Brasil, 

mormente porque volta suas ações, prioritariamente, para o público beneficiário do 

PBF. 

Assim, as equipes de referência do CRAS, cuja maioria possui psicólogo, são 

responsáveis pelo desenvolvimento das ações e a oferta de serviços prioritários de 

combate à pobreza, bem como a operacionalização e o acompanhamento das políticas 

de transferência de renda. Portanto, os psicólogos são convocados, de forma inédita no 

país, a desenvolver ações diretamente voltadas para as populações pobres e 

extremamente pobres, tornando-se um profissional de referência na principal estratégia 

de combate à pobreza nos dias de hoje. 

Diante disso, a participação do psicólogo nas equipes profissionais que 

compõem os CRAS e, mais recentemente, nas equipes volantes de assistência social 

constitui um importante elemento para a discussão da inserção desse profissional no 

campo das políticas sociais no Brasil, considerando os limites estruturais postos pelo 

caráter compensatório dessas políticas, mas, principalmente, apontando para 

possibilidades de construção de estratégias que respondam às demandas da população 

atendida e que possam resultar em uma mudança efetiva nas condições de vida das 

camadas mais pobres da sociedade. 

É importante ressaltar que a possibilidade de atuação no campo social na 

profissão se consolida a partir da década de 1980, como uma reserva de mercado 

atraente para os profissionais, considerando a falência do milagre econômico brasileiro 

e a consequente retração do mercado clínico privado. Aliado a isso, a ocupação das 
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principais entidades de classe por psicólogos envolvidos politicamente com movimentos 

de esquerda leva a profissão à necessidade de engajamento em trabalho de cunho social. 

Todavia, a inserção no campo do bem-estar social, embora tenha significado a 

abertura de um espaço institucionalizado, contínuo e atraente em termos de mercado de 

trabalho e garantia de remuneração para os psicólogos, não ocorreu de forma tranquila 

no que se refere à adequação dos modelos de atuação às propostas das políticas, às 

demandas dos usuários e ao desenvolvimento de um arsenal teórico-técnico capaz de 

subsidiar práticas inovadoras nesses espaços. Dessa forma, apesar de assumir cada vez 

mais um discurso de uma profissão comprometida socialmente e indispensável no 

campo das políticas públicas, alguns estudos revelam a inadequação ou, até mesmo, 

precariedade da atuação profissional no campo social
14

. No entanto, é inconteste que 

esse cenário tem apresentado mudanças, embora ainda não expressivas o suficiente para 

revelar uma grande tendência de mudança na prática profissional. 

Somada à ampliação do setor social como campo de trabalho para o psicólogo, a 

inserção na proteção social básica revela outro elemento fundamental para a Psicologia, 

como ciência e profissão no Brasil. Por meio do ingresso no campo da assistência 

social, um número significativo de profissionais passa a atuar em
 
cidades pequenas e 

médias, fora dos tradicionais centros urbanos, constituindo um movimento que se 

denomina, neste trabalho, de “interiorização da profissão”. 

Historicamente, a Psicologia tem voltado seu olhar quase que exclusivamente 

para a população urbana. Os habitantes das grandes cidades têm sido alvo privilegiado 

da intervenção psicológica, além de tornarem-se objetos de estudo acerca dos mais 

diferentes fenômenos psicológicos. Dessa forma, a Psicologia constitui-se e desenvolve-

                                                 

14
 Sobre esta temática, destacam-se os seguintes estudos no campo da saúde pública: Boarini, 1996; 

Carvalho e Yamamoto, 1999; Dimenstein, 1998; Oliveira et al., 2004. 
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se produzindo saberes e aplicando seus conhecimentos em contextos específicos da 

realidade brasileira, negligenciando realidades existentes em um país de dimensões 

continentais, com especificidades culturais, sociais e econômicas. 

Diante do exposto, propõe-se neste trabalho discutir os desafios postos à 

profissão com a inserção dos psicólogos na proteção social básica da assistência social, 

especialmente no que diz respeito ao enfrentamento à pobreza no contexto das pequenas 

cidades do interior nordestino. 

Neste caminho, o objetivo geral deste trabalho é analisar a ação profissional do 

psicólogo na assistência social no contexto das políticas de combate à pobreza em 

municípios do interior do Rio Grande do Norte (RN). 

Como objetivos específicos, tem-se: 

a) Reconstruir o movimento histórico de mudanças no campo social que 

permite a abertura de espaço para o profissional de Psicologia nas políticas de 

combate à pobreza no Brasil; 

b) Analisar o processo de interiorização da profissão por meio da inserção do 

psicólogo no CRAS; 

c) Discutir os condicionantes macroestruturais e políticos da prática 

profissional do psicólogo na assistência social nas cidades pequenas do interior 

do RN. 

Diante disso, o presente escrito é composto de duas partes. Na primeira, que está 

dividida em três capítulos, são apresentados os fundamentos e os referenciais teóricos 

que nortearam a construção da tese. 

Em linhas gerais, o Capítulo 1 refere-se à análise teórica e crítica do conceito de 

pobreza. Para tanto, apresenta-se a evolução histórica do quadro de pobreza e 

desigualdade brasileira, bem como a diversidade de conceitos e definições sobre o 
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fenômeno, questionando, em especial, aquelas que igualam a compreensão da pobreza à 

sua medição. Em seguida, expõe-se a compreensão proposta no trabalho que toma como 

base a obra marxiana, em que a pobreza surge como uma das manifestações da “questão 

social”, a ser tratada pelo Estado, por meio de políticas sociais. 

Em seguida, no Capítulo 2, discute-se o campo do Bem-estar Social nos marcos 

da sociedade capitalista, com destaque para as particularidades assumidas no contexto 

de desenvolvimento capitalista brasileiro. Além disso, é empreendido um resgate da 

assistência social e sua trajetória de desenvolvimento no Brasil, de modo a identificar os 

determinantes políticos, históricos e sociais da prática do psicólogo nesse campo. Por 

último, tem-se nesse capítulo uma seção dedicada a analisar mais de perto o contexto 

das cidades do interior nordestino, especialmente a das cidades pequenas, que 

expressam as dualidades entre o rural e urbano e são fundamental na consecução da 

política de assistência social, sob a perspectiva do território. 

No Capítulo 3, serão trabalhados os desafios encontrados na inserção do 

psicólogo na assistência social, a partir da compreensão do seu desenvolvimento 

histórico como ciência e profissão e do seu caráter eminentemente urbano, com especial 

destaque para a construção de um discurso acadêmico-profissional que credencia a 

Psicologia como profissão capaz de atuar para transformar a sociedade. Além disso, 

serão analisadas as diretrizes que orientam a prática do psicólogo na rede 

socioassistencial a partir da leitura dos documentos de referência do campo. 

Na segunda parte do trabalho, estão descritos no Capítulo 4 os procedimentos 

metodológicos, incluindo o percurso investigativo e as estratégias de análise, além do 

cenário de pesquisa. 

Em seguida, no Capítulo 5, os resultados obtidos na consecução da pesquisa são 

apresentados e analisados, a partir do referencial teórico já exposto. 
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Ao final, tem-se as considerações finais, que retomam a tese defendida ao logo 

do escrito, indicando as principais tendências na conformação da prática psicológica no 

campo da assistência social, especialmente no que diz respeito aos limites e 

possibilidades da atuação do psicólogo no CRAS. 
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Capítulo 1 – Os caminhos da pobreza no capitalismo contemporâneo 
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Em termos teóricos e analíticos, abordar a pobreza e suas consequências para 

quem a vivencia não se trata propriamente de nenhuma novidade. A literatura sobre o 

tema é farta. Um grande número de produções, das mais diversas áreas do 

conhecimento, filiadas a diferentes correntes político-ideológicas ou mesmo político-

partidárias, está disponível, além dos relatórios e materiais de divulgação produzidos 

pelas inúmeras agências de pesquisa vinculadas ao Estado ou a organismos 

internacionais que analisam, por meio da construção de indicadores sociais, a condição 

de pobreza, miséria e desigualdade dos países. Há, portanto, uma vasta discussão acerca 

de quem são os pobres e o que é a pobreza. 

Por outro lado, é inegável que se verifica atualmente, em âmbito nacional e 

internacional, um incremento no número de pesquisas e programas de intervenção 

levados a cabo por alguns desses organismos, como o Banco Mundial (BM) e a 

Comissão Econômica para América Latina e o Caribe (CEPAL). De um modo geral, 

esses estudos apontam para a necessidade de retirada da pobreza e miséria parcelas da 

população mundial, em especial aquelas que vivem em condição de pobreza extrema. 

Nesse caminho, destaca-se o PNUD, que lança, no ano de 2000, os “Oito Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio”, a partir de um compromisso firmado por 189 nações, em 

que o primeiro deles é erradicar a pobreza extrema e a pobreza até 2015
15

. A partir daí, 

diversas ações são empreendidas por Estado e sociedade civil em busca do alcance da 

meta proposta. 

Tal preocupação e mesmo o aumento no volume de pesquisas, programas e 

recursos destinados à retirada da população da condição de pobreza ou pobreza extrema, 

                                                 

15
 Informações detalhadas sobre os Objetivos do Milênio encontram-se disponíveis em 

www.pnud.org.br/ODM.aspx 
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não reduz a gravidade da questão e sua persistência no cotidiano de grande parte da 

população mundial. 

Ao contrário, de acordo com Mauriel (2011), o volume crescente de publicações 

que medem e caracterizam a pobreza é resultado de movimento intelectual americano 

que toma corpo na década de 1990 e passa a influenciar os organismos internacionais e 

os países a esses submetidos, dentre os quais, o Brasil. Ao privilegiar a caracterização 

da pobreza em detrimento das suas causas, essa perspectiva termina por desviar a 

atenção das questões fundamentais sobre emprego e proteção social, servindo de 

sustentação para as medidas focalizadas no alívio da pobreza. 

Assim, em que pese a importância dos indicadores que dispõem sobre o nível de 

pobreza e indigência de um país para o conhecimento da realidade e construção de 

políticas de combate à pobreza, é preciso ir além, tanto do ponto de vista teórico, como 

para a aproximação do cotidiano marcado por desigualdade, pobreza, violência e falta 

de acesso a bens sociais de grande parte da população brasileira. 

Ademais, com base nas contribuições de Kosik (2002), pode-se afirmar que os 

indicadores constituem uma forma fenomênica da realidade, habitando o mundo da 

pseudoconcreticidade, encobertos por um véu que impede chegar à sua essência, 

compreendendo os processos e determinações essenciais do fenômeno. Portanto, é 

fundamental aproximar-se teoricamente da pobreza de modo a delimitar a concepção 

aqui assumida e indicar os caminhos analíticos da tese acerca da problemática de 

pesquisa. 

 

1.1. Olhares sobre a pobreza: da conceituação à medição 

O estudo da pobreza toma diferentes e tortuosos caminhos a depender das 

influências teórico-metodológicas utilizadas. São diferentes pela diversidade de leituras 



35 

existentes e das classificações daí decorrentes. E também tortuosos pelo fato de 

tornarem-se, em muitos casos, mais falseadores que propriamente reveladores da 

realidade. A crítica a tais concepções não advém apenas de preciosismo acadêmico ou 

simples posicionamento político; as diferentes concepções e medições da pobreza 

podem, em grande parte dos casos, deturpar as ações para seu enfrentamento, limitar 

resultados e, o que é mais grave, restringir o acesso de grande parte dos pobres as já 

limitadas ações de combate à pobreza, visto que há uma íntima relação entre as 

concepções de pobreza e as estratégias de enfrentamento adotadas em diferentes 

períodos históricos. Em outras palavras, diferentes explicações e concepções resultam 

igualmente em diferentes respostas políticas (Alcock, 2008). 

Ademais, embora travestidas de rigor e neutralidade científica, a definição de 

pobreza envolve sempre um julgamento social, por vezes moral, que reflete o contexto 

histórico e social em que são produzidas representações sobre quais sejam as 

necessidades de um indivíduo. Além disso, retratam escolhas políticas – a maioria 

influenciada por interesses das classes dominantes, hegemônicas nos meios oficiais de 

produção de conhecimento, em especial dos organismos internacionais que, na 

atualidade, assumem papel central na definição local das políticas sociais e econômicas. 

Nas palavras de Ridge e Wright (2008), “defining poverty is not just a scientific 

mensure but also a political act”
16

 (p. 3). 

Sem a pretensão de resgatar todos os estudos e teorias a respeito do tema, tarefa 

já devidamente cumprida pela literatura disponível
17

, mas com o intuito de demarcar o 

                                                 

16
 Tradução livre: definindo pobreza não apenas como medida científica, mas um ato político”. 

17 Yasbek (2012) indica três conjuntos de pontos de vistas aos quais se vinculam as abordagens 

conceituais sobre a pobreza. O primeiro refere-se às análises empreendidas a partir de determinados 

fundamentos teórico-metodológicos, como os positivistas (funcionalistas e estruturalistas) e marxistas. 
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terreno conceitual necessário a delimitar o posicionamento aqui assumido, recorrer-se-á 

a apresentação de alguns movimentos teóricos que marcam o campo em análise. 

Inicialmente, destaca-se o conjunto de concepções advindas da construção de 

indicadores que definem, no conjunto da população, quais indivíduos ou famílias devem 

ser considerados pobres. Portanto, parte-se de uma compreensão relativamente simples 

de pobreza, qual seja aquela situação em que uma pessoa ou família não tem condições 

de viver segundo padrões socialmente estabelecidos em um dado período histórico 

(Stotz, 2005). Deste conjunto, destacar-se-ão três problemas ou limitações teórico-

metodológicas, a saber: medição versus concepção, limites da análise e problemas 

metodológicos internos às medições. 

Sobre o primeiro, entende-se que o fato de, por meio da construção de dezenas 

de indicadores, definir que determinado estrato da população encontra-se em condição 

de pobreza ou pobreza extrema, não significa a construção de um campo conceitual em 

que sejam consideradas suas determinações e vinculações com outros fenômenos 

sociais. De forma simples, significa responder apenas à questão de quem são os pobres, 

deixando de lado outras mais importantes em que se questiona como a pobreza é 

produzida, quais os seus determinantes, como a pobreza se apresenta e suas implicações 

no cotidiano das populações que a vivenciam. 

Assim, ao reduzir as respostas sobre a pobreza à definição de quem são os 

pobres, evidencia o segundo problema concernente aos limites da análise, pois ao retirar 

                                                                                                                                               

Em seguida, as concepções decorrentes do desenvolvimento histórico, social e político da sociedade 

capitalista com relação aos princípios que regem o Estado Liberal e o Estado Social. E, por último, e não 

menos importante, as definições formuladas a partir de indicadores regidos por medidas monetárias ou, 

mais recentemente, as chamadas multidimensionais, que incluem o acesso a determinadas condições que 

afetam o bem-estar dos indivíduos. 
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do conceito o seu potencial explicativo, naturaliza-se o fenômeno da pobreza, uma vez 

que pouco interessa como ela é produzida e reproduzida no cotidiano da sociedade. 

A medição assume o lugar privilegiado de análise, empobrecendo o espectro de 

compreensão da realidade e limitando as ações de enfrentamento à questão. Conforme 

Ribeiro (2005), os estudos apoiados em técnicas estritamente quantitativas sobre a 

pobreza retiram de cena as análises históricas das relações sociais de produção e 

também o contexto social que permitiriam a compreensão das singularidades assumidas 

pelo fenômeno. 

Por último, têm-se os problemas resultantes do próprio processo de construção 

dos indicadores
18

. Por utilizar diferentes parâmetros acerca do nível de renda necessário 

para sobrevivência ou de quais os itens ou serviços essenciais para viver em condição 

digna, existem medidas diferentes e mesmo conflitantes para definição da pobreza. De 

acordo com Schwartzman (2004), dependendo do tipo de estudo, os números de pobres 

e indigentes no Brasil podem variar de 8 a 64 milhões. Essa diversidade tem como 

consequência a existência de dados diferentes e, até mesmo, incompatíveis, acerca da 

pobreza. Aliado a isso, verifica-se que a redução da maioria dos indicadores à questão 

da renda não permite uma aproximação maior das reais condições de vida da população, 

visto que um mesmo nível de renda pode significar condições de vida diferentes 

(Barros, Henriques, & Mendonça, 2001; Troyano, Hoffmann, & Ferreira, 1990), além 

de não abarcar a medição da renda não monetária advinda, por exemplo, de ajudas 

                                                 

18
 A maioria das medições sobre pobreza toma como referência os conceitos de pobreza absoluta e 

pobreza relativa. O primeiro refere-se à incapacidade de indivíduos ou famílias em acessar os meios 

necessários para a sobrevivência. Já a relativa classifica aqueles que estão com um nível baixo de 

rendimentos em relação à sociedade em que vivem (Alcock, 2008; Schwartzman, 2004). 
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familiares ou auxílios governamentais, que representa boa parte da sobrevivência das 

famílias pobres (Schwartzman, 2004; Soares, 2001). 

Como alternativa surgem, mais recentemente, estudos denominados de 

multidimensionais que integram outros elementos, de forma a ampliar a sua 

compreensão para além da insuficiência de renda. Neste sentido, um teórico de destaque 

é Amartya Sen, que articula o termo pobreza ao de capacidades envolvendo a liberdade 

individual de exercício e busca de direito, além da busca e análise das diferentes formas 

de acesso e distribuição de bens e recursos (Kerstenetzky, 2000). 

As concepções multidimensionais têm influenciado os institutos de pesquisas e 

os organismos internacionais que passam a adotar critérios mais amplos de medição da 

pobreza, como o IDH ou, mais recentemente, o IPM – ambos já definidos acima. O 

problema é que tais concepções, embora travestidas de novidade ou de alternativas para 

uma compreensão analítica mais ampla da pobreza, acabam por servir a uma lógica 

extremamente restritiva e residual de trato à pobreza. 

É sabido, por exemplo, que o BM, em conjunto com o Fundo Monetário 

Internacional (FMI), tem sido um dos principais formuladores dos receituários 

econômicos e políticos a que estão submetidos os chamados países periféricos. Pois 

bem, a partir dos anos 2000, o BM passa a utilizar a noção de “privação de capacidades” 

de Amartya Sen para embasar seu receituário de práticas contra a pobreza. Segundo Ugá 

(2004), o BM tem pautado suas ações em uma concepção que divide e classifica os 

pobres entre competitivos e incapazes. Os primeiros, embora possam estar 

temporariamente fora do mercado de trabalho, têm capacidade (capital humano) para 

uma reinserção rápida, sem o auxílio do Estado. Somente os incapazes devem ser alvo 

temporário do Estado, pois precisam adquirir competitividade para a inserção no 

mercado. 
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Em outros termos, o Estado deve focar sua atenção somente naqueles indivíduos 

que, incapazes, não conseguem galgar seu espaço na sociedade. Para eles será ofertada a 

oportunidade de desenvolver suas capacidades, o que permitirá ampliar a sua liberdade. 

Em um processo natural, o aumento da capacidade e a liberdade individual promoverá o 

bem-estar coletivo (Mauriel, 2011; Ugá 2004). É o velho liberalismo de mercado, que 

ganha força com o Estado mínimo do neoliberalismo, travestido de nova teoria social
19

. 

Nesses termos, a questão continua sendo tratada de forma desvinculada dos seus 

determinantes políticos e estruturais. Mesmo que implicitamente, a pobreza é explicada 

prioritariamente como fenômeno natural no sistema social vigente, determinada por 

questões de cunho individual e relacionada às capacidades e habilidades pessoais. Os 

pobres são culpados por sua condição, uma vez que não conseguem se adequar às novas 

necessidades sociais e de mercado. Daí provém tanto o processo de criminalização da 

pobreza
20

, quanto os programas assistenciais focalizados de combate à pobreza 

(Oliveira, 2010). 

Assim, o problema não reside somente em considerar a renda ou dimensões 

específicas relacionadas como fatores principais de definição, mas tratar a pobreza 

como entidade isolada da forma de estruturação das sociedades. O que parece estar 

subjacente é a impossibilidade de se tomar a pobreza como um fenômeno único, 

fechado e separado da realidade social contemporânea. Dessa forma, propõe-se entender 

                                                 

19
 Os ideários liberal e neoliberal serão discutidos no Capítulo 2, bem como a forma como influenciaram 

e influenciam as políticas de combate à pobreza. 

20
 O tema da “criminalização da pobreza” advém dos estudos de Louis Wacquant em que o “Estado 

Penal” sobrepõe-se ao “Estado do Bem-Estar Social”, a partir de uma repressão generalizada sobre as 

“classes perigosas” compostas fundamentalmente pelos pobres, “desempregados estruturais” e 

trabalhadores informais (Netto, 2012). 
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a pobreza como totalidade histórica, em que é impossível separá-la das suas condições 

de produção e que se articula com a forma de organização societária vigente. 

 

1.2. Pobreza e “questão social”: novas facetas e velhos dilemas na sociedade 

capitalista contemporânea 

A concepção de pobreza aqui assumida confronta as tendências dominantes que 

automatizam a questão do movimento da sociedade como um todo. Referenciada na 

obra marxiana
21

 e em analistas marxistas do campo das Ciências Sociais e do Serviço 

Social
22

, propõe-se analisar esse fenômeno a partir da compreensão acerca das leis sobre 

as quais se assenta o modo de produção capitalista, situando-a no momento atual de 

transformação pela qual vem passando a sociedade, e sua estruturação na realidade 

específica brasileira (Soto, 2003). 

Para tanto, a pobreza será tratada como umas das manifestações da “questão 

social” que, segundo Mészáros (2002), foi, ao longo do último século, intensificada com 

a invasão e subjugação do capital em todos os campos do nosso planeta. Portanto, é 

fundamental articular a pobreza às condições histórico-sociais de desenvolvimento e 

consolidação da sociedade capitalista e, consequentemente, do surgimento da “questão 

social”. 

Antes, é importante ressaltar que, não obstante a análise priorizar aspectos 

específicos da sociedade capitalista, existem elementos concretos na história que 

                                                 

21
 Por marxiana compreende-se o conjunto da obra de Marx de autoria individual ou em parceria com 

Engels. 

22
 Dos autores que serão referenciados, destacam-se Iamamoto (2007) e Netto (2001), que, ao articularem 

a discussão da “questão social” ao exercício profissional do assistente social, oferecem elementos de 

análise interessantes para situar a relação entre Psicologia e pobreza, um dos eixos de análise deste 

trabalho. 
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explicitam que a pobreza não é condição exclusiva desse sistema social. No feudalismo, 

por exemplo, durante a Idade Média, os camponeses, ou vassalos, que viviam sob a 

“proteção” dos senhores, precisavam trabalhar, a maior parte do tempo, no cultivo das 

terras do feudo. Apenas uma pequena parte do seu trabalho era destinada à produção 

para o seu próprio consumo, o que muitas vezes era insuficiente para dar conta das 

necessidades de toda a família, levando-os a viver em condições de extrema pobreza 

(Huberman, 1986). 

No entanto, é com o advento do capitalismo que a pobreza e a miséria tomam a 

sua forma mais perversa. Ao contrário de períodos anteriores, o quadro de destituição de 

grande parte da população não resulta somente de condições climáticas ou períodos de 

escassez generalizada; antes, é consequência da própria capacidade das forças 

produtivas em acumular mais riquezas. Desse modo, de acordo com Netto (2001), o 

capitalismo, como modo de produção gerador de riqueza, mantém um contingente 

expressivo de trabalhadores em situação de miséria, de forma que em nome do acúmulo 

de capital, a pobreza cresce na razão direta em que aumenta a capacidade social de 

produzir riquezas. 

Tal fato é observado já no início do processo de desenvolvimento da indústria 

moderna, em que o proletário nascente vive tempos de penúria, contrariando as 

promessas de ascensão social da revolução burguesa. Engels (1895/1985), em sua obra 

A situação da classe trabalhadora na Inglaterra, ilustra bem as condições de vida do 

proletariado: 

A maneira como a sociedade atual trata os pobres é verdadeiramente revoltante. 

Atraem-nos para as grandes cidades, mas respiram uma atmosfera muito pior do 

que na terra natal. Designam-lhes bairros cuja construção torna o arejamento 

muito mais difícil que em qualquer outro local [...] Constroem-lhes casas onde o 
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ar viciado não pode circular. Dão-lhes roupas esfarrapadas, alimentos 

adulterados ou indigestos. Expõem-nos às mais vivas emoções, às mais violentas 

alternativas de medo e de esperança; perseguem-nos como caça, nunca os 

deixando descansar, não os deixam gozar uma existência tranquila [...] E se isto 

não bastar, se resistirem a tudo isto, são vítimas de uma crise que os transforma 

em desempregado e que lhes retira o pouco que até então lhes tinha deixado. 

(Engels, 1895/1985, p. 117) 

Em outro estudo de caráter histórico, Hobsbawm (2010) retrata as condições as 

quais estava exposta a emergente classe trabalhadora e as problemáticas sociais daí 

decorrentes. O crescimento da embriaguez e o ressurgimento de grandes epidemias de 

doenças contagiosas, aliados aos sinais de desmoralização, tais como o infanticídio, a 

prostituição, o suicídio e a demência, atingiam parcelas cada vez mais significativas da 

população europeia naquele momento, em uma escala crescente e acompanhando o 

próprio processo de desenvolvimento e expansão territorial da sociedade capitalista. 

É inconteste, portanto, que a trajetória de emergência, consolidação e 

desenvolvimento da sociedade capitalista esteja intimamente atrelada à persistência de 

parcelas significativas da população em situação de pobreza e miséria, mesmo que os 

números variem, a depender do grau de desenvolvimento das sociedades capitalistas e 

dos períodos de crise estrutural do sistema. Em outras palavras, mesmo que 

historicamente seja possível verificar uma melhora nas condições de vida da população 

em relação ao processo de pauperização absoluta característica do momento nascente da 

sociedade capitalista, tal melhora é apenas relativa se considerado o total de riqueza 

produzida na sociedade. 

O modo de produção capitalista ao produzir e reproduzir as relações sociais que 

mantém em polos opostos o trabalhador que vende a sua força de trabalho e os 
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detentores dos meios de produção permite a continuidade do processo de acumulação, e 

independente das características particulares das economias nacionais, sempre resulta na 

polarização entre riqueza e pobreza. Nas palavras de Marx (1890/1998), 

A acumulação ocasiona uma acumulação de miséria correspondente à 

acumulação de capital. A acumulação da riqueza num pólo, é portanto, ao 

mesmo tempo, a acumulação de miséria, tormento de trabalho, escravidão, 

ignorância, brutalização e degradação moral no pólo oposto. (p. 210) 

De acordo com a análise marxiana, em que pesem as transformações históricas e 

os diferentes padrões de desenvolvimento das economias nacionais que alteram os 

patamares de relação entre pobreza e riqueza, a existência de uma superpopulação 

relativa ou de um exército industrial de reserva é condição estrutural imprescindível 

para a manutenção do modo de produção capitalista. Embora não resulte de uma 

intenção consciente da classe detentora dos meios de produção, essa condição serve aos 

seus objetivos de forçar o valor do salário para baixo, além de ter o poder de manipular 

estrategicamente o volume de desempregados, aumentando, por exemplo, a jornada de 

trabalho (Netto & Braz, 2009). 

Aqui, é necessária uma ressalva: de modo algum há na compreensão acerca da 

permanente presença de uma superpopulação ativa uma ideia de estabilidade ou 

imutabilidade. A inclusão ou exclusão de um maior ou menor número de trabalhadores 

do mercado dependerá das circunstâncias concretas e necessidades do capital 

decorrentes dos momentos de crise e/ou expansão, das reinvindicações e da pressão dos 

movimentos dos trabalhadores, além das políticas governamentais voltadas para a 

questão (Oliveira, 2010). No entanto, é inconteste a existência de um quadro 

permanente de desempregados, compondo um exército industrial de reserva, sempre 

disponível para vender a sua força de trabalho. Tal fato, mesmo que em volume 
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variável, significa uma piora, em maior ou menor grau, nas condições de vida de parte 

da população. Segundo Marx (1890/1998), 

Mas, a verdade é que a acumulação capitalista sempre produz e na proporção de 

sua energia e de sua extensão, uma população trabalhadora supérflua 

relativamente, isto é, que ultrapassa as necessidades médias da expansão do 

capital, tornando-se, desse modo, excedente. (p. 731) 

Além de demonstrar a constância e permanência do exército industrial de 

reserva, Marx estudou também a sua composição. Para ele, a superpopulação relativa 

manifesta-se de formas variadas. A primeira manifestação é denominada de flutuante 

por ser formada por aqueles trabalhadores que ora estão desempregados, ora 

empregados, a depender das variações e necessidades da acumulação. A segunda, 

latente, constituída por trabalhadores que continuam morando no campo, mas que a 

qualquer momento serão expulsos, em função, por exemplo, da introdução de novas 

tecnologias agrícolas, ou mesmo, migrarão espontaneamente para os centros urbanos em 

busca de melhores oportunidades. Por último, estão os que mais sofrem com a miséria e 

o pauperismo, seja porque há muito não conseguem se inserir no mercado de trabalho 

embora possuam capacidade para tal ou porque determinadas condições dificultam o 

ingresso no mercado, como, por exemplo, órfãos, filhos de indigentes, mutilados, 

viúvas, idosos, etc. (Netto & Braz, 2009; Oliveira, 2010). 

É preciso lembrar também que, além da pobreza e miséria decorrente do 

desemprego, os trabalhadores ativos, formalmente inseridos no modo de produção 

capitalista, sofrem com o processo de pauperização decorrente da essência exploradora 

do capital. Na obra marxiana, é possível distinguir os conceitos de pauperização 

absoluta e pauperização relativa. A pauperização absoluta, já mencionada acima, ocorre 

quando há uma degradação geral das condições de vida da população trabalhadora. É o 
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que se verifica especialmente no período de emergência e consolidação da sociedade 

capitalista até finais do século XIX. A pauperização relativa resulta de um processo de 

melhoria nas condições de vida da classe trabalhadora, mas, se comparado ao acúmulo 

geral de riquezas, ainda persiste o elevado grau de exploração do trabalho, além de 

expropriação no acesso à riqueza produzida. 

Desde o século XX até os dias atuais, a pauperização relativa tem mais relevo 

que a absoluta, o que não significa a erradicação da última, apenas indica que a própria 

sociedade capitalista, no seu movimento contraditório, foi criando estratégias para 

limitar ou reverter o quadro de pauperização absoluta, graças, especialmente, ao papel 

das políticas sociais (Netto, 2001; Netto & Braz, 2009). 

Assim, apesar de a discussão da pobreza não ser elemento central de sua obra, 

Marx consegue demonstrar que a articulação do desenvolvimento da indústria moderna 

com a necessidade de criação de um exército industrial de reserva, bem como o 

processo de pauperização da população (relativa ou absoluta) são elementos intrínsecos 

ao processo de acumulação do capital. Desta forma, a despeito das enormes 

transformações e mutações na sociedade capitalista, os elementos fundamentais 

continuam a constituir-se como essenciais para a compreensão da sua lógica de 

produção, mesmo que não se negue a existência de outros fatores que influem e 

modificam a forma de organização da sociedade. 

Em linhas gerais, é com o descortinar da sociedade capitalista e sua lei geral de 

acumulação capitalista, que é possível vislumbrar a pobreza como elemento constitutivo 

do seu desenvolvimento (Netto, 2001). Portanto, a pobreza é 

uma das manifestações da questão social e dessa forma como expressão direta 

das relações vigentes na sociedade, localizando a questão no âmbito de relações 

constitutivas de um padrão de desenvolvimento capitalista, extremamente 
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desigual, em que convivem acumulação e miséria. Os “pobres” são produtos 

dessas relações, que produzem e reproduzem a desigualdade no plano social, 

político, econômico e cultural, definindo o lugar dele na sociedade. (Yasbek, 

2012, p. 289) 

A expressão “questão social”
23

 surge na terceira década do século XIX, em 

resposta ao processo de pauperização da classe trabalhadora e os conflitos sociais daí 

decorrentes. A “questão social” ganha força política e reconhecimento por parte do 

Estado Capitalista quando se vincula aos movimentos reivindicatórios de classe em 

busca de melhores condições de trabalho e vida, e transforma-se em uma ameaça real às 

instituições vigentes (Netto, 2001). 

A “questão social” consiste, portanto, no conjunto de problemas políticos, 

sociais e econômicos postos pela emergência da classe operária no processo de 

constituição da sociedade capitalista (Cerqueira Filho, 1982). Para Iamamoto e Carvalho 

(1990), é “a manifestação, no cotidiano da vida social, da contradição entre o 

proletariado e a burguesia” (p. 77). 

Logo, compreender a pobreza como uma das manifestações da “questão social” 

tem duas implicações neste trabalho. Uma primeira diz respeito a um esforço analítico 

necessário que dê conta da atualidade do tema, sem desconsiderar o componente 

estrutural e estruturante da problemática. Outro ponto refere-se aos limites postos às 

ações destinadas ao combate à pobreza, considerando que somente a superação da 

sociedade burguesa conduz a supressão da “questão social”. 

                                                 

23
 O uso das aspas justifica-se pelo caráter mistificador assumido pelo conceito, a partir do final do século 

XIX, em que os ideólogos capitalistas passam a empregá-lo para designar ações de caráter reformista nos 

marcos da sociedade capitalista (Netto, 2001). 
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Sobre o primeiro, verifica-se que, a partir da década de 1970, surge uma 

tendência em analisar a “questão social” como uma “nova questão social” que se 

diferenciaria de momentos históricos precedentes e, por isso, demandaria uma 

intervenção distinta da utilizada até aquele momento. As mudanças no mundo 

capitalista representariam o fim das lutas de classes, o que resultaria na falência do 

marxismo como modelo explicativo para a nova realidade. A “nova questão social” 

estaria ancorada na ideia de exclusão social
24

, e possibilitaria ir além da “velha” luta de 

classes entre proletários e burgueses
25

. 

Tal análise é falaciosa se considerado que, em que pese a existência de 

diferentes versões da “questão social” nos diferentes estágios capitalistas, há traços que 

perduram no decorrer da história e são resultado das contradições e antagonismos de 

classe, mas que revelam as especificidades históricas de cada formação socioeconômica. 

Assim, adentrando no segundo ponto, como a “questão social” nasce no seio do 

desenvolvimento da sociedade capitalista, a partir de suas formas de estruturação, mas 

também de suas próprias contradições, a possibilidade da morte de uma velha “questão 

social” e a consequente emergência de uma nova seria resultado da supressão da 

                                                 

24
 O conceito de exclusão social surge na literatura francesa por volta das décadas de 1950 e 1960, a partir 

da constatação dos autores com relação ao aumento da pobreza e da incapacidade do Estado para 

responder a uma demanda crescente de intervenção no campo social (Demo, 2002). Desde então, o termo 

é usado como conceito sociológico que trata dos problemas das camadas populares, consequência da 

exclusão do mercado de trabalho, da proteção do Estado ou do acesso e permanência na escola. Tal 

conceito traz distorções para a compreensão da pobreza seja pelo seu caráter funcionalista (entende a 

pobreza como uma disfunção da sociedade), resultando em ações que objetivam tão somente a adequação 

dos pobres à ordem social, além de ser marcada por uma imprecisão conceitual, pois o fenômeno da 

exclusão está, na verdade, incluído na própria lógica de produção e reprodução capitalista (Pastorini, 

2004; Ribeiro, 1999). 

25
 Segundo Pastorini (2004), os principais autores que discutem a existência de uma “nova questão social” 

e que propõem novas formas de enfrentamento, diferentes das gestadas durante a experiência do Estado 

de Bem-estar Social, são Rosanvallon, Castel, Heller e Féhér. 
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sociedade burguesa, o que não aconteceu até o momento. Além disso, ao constatar-se 

que a supressão ou modificação radical da “questão social” resultaria somente da 

construção histórica de uma nova ordem social, limita sobremaneira a potencialidade 

transformadora das políticas sociais, que assumiriam apenas o caráter remediativo e, 

portanto, minimizador de conflitos sociais (Netto, 2001; Pastorini, 2004). 

Diante disso, o que importa atentar aqui são as transformações pelas quais vem 

passando o capitalismo contemporâneo, e as consequências para as novas expressões da 

“questão social” na atualidade. Netto e Braz (2009) indicam três elementos que 

compõem esse quadro de transformação, são eles: a reestruturação produtiva, a 

financeirização e a influência da ideologia neoliberal na organização dos Estados e na 

economia de mercado. Tais processos integram as estratégias de restauração do capital 

que buscam sanar a recessão generalizada, instalada nos países centrais e de periferia, a 

partir de meados da década de 1970. 

A crise inicia com o fim dos chamados “anos dourados” do capital, pós-Segunda 

Guerra Mundial, cuja combinação entre o taylorismo-fordismo e o keynesianismo, 

permitia um mercado em expansão, assegurado pela a intervenção de um Estado 

regulador de crises. A diminuição drástica das taxas de lucro, associada ao 

reflorescimento do movimento sindical e à emergência dos movimentos sociais de 

categorias específicas, como negros e mulheres, que elevam consideravelmente o valor 

da força de trabalho, além de acontecimentos no campo econômico como a 

desvinculação do dólar/ouro pelos Estados Unidos da América e o aumento do preço do 

petróleo, levam o capitalismo a uma recessão generalizada entre 1974 e 1975. Após esse 

período, a chamada onda longa expansiva do capital é substituída pela onda longa 

recessiva, em que as crises são dominantes e retornam constantemente (Netto & Braz, 
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2009). Como resposta, o capital inicia seu processo de restauração tomando novos (e 

velhos) rumos de forma a garantir a sua necessária reprodução. 

No plano da acumulação, é introduzida uma série de mudanças, tais como: 

inovações tecnológicas, automação, robótica e microeletrônica; flexibilização da 

produção; introdução do modelo toyotista; desregulamentação e flexibilização dos 

direitos do trabalho e a consequente substituição, ou mesmo, eliminação dos direitos 

historicamente conquistados pelos trabalhadores; e, por último, o controle dos 

trabalhadores passa da coerção para o envolvimento manipulativo, a partir de processos 

participativos nas empresas (Antunes, 1995). 

Em escala mundial, o capitalismo exacerba o processo de concentração e 

centralização da economia, promovendo também a concentração do poder político que 

influencia os caminhos decisórios nos países centrais e periféricos, especialmente a 

partir dos ditames dos organismos internacionais (BM, FMI, entre outros), além de uma 

crescente financeirização em que o capital fictício, que incrementa os lucros do 

capitalista rentista, toma cada vez mais o lugar do capital produtivo. 

Neste contexto, toma corpo o neoliberalismo
26

 como um conjunto de teses que 

legitimam ideológica e politicamente as estratégias de expansão e reprodução em curso. 

A agenda neoliberal inclui a flexibilização e desregulamentação das relações de 

trabalho, a elevação das taxas de juros, a privatização de empresas estatais que, em 

geral, passam a ser controladas por capitais internacionais, controle e repressão do 

movimento sindical, corte dos gastos sociais, sustentado pela centralidade do livre 

                                                 

26
 O neoliberalismo passa a ser defendido a partir dos anos 1940 do século XX, com ideias de Hayek. 

Toma corpo no final da década de 1970, com a implementação da política de ajuste econômico no 

governo Thatcher, na Inglaterra e, nos Estados Unidos, no início dos anos 1980, com a chegada de 

Reagan ao poder (Anderson, 2000). 
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mercado e no estabelecimento de um “Estado mínimo para o trabalho e máximo para o 

capital” (Netto & Braz, 2009, p. 227). 

O capitalismo contemporâneo coloca, portanto, lado a lado, um pequeno núcleo 

de trabalhadores qualificados e polivalentes, que desfrutam da estabilidade do emprego 

formal ainda com algumas garantias sociais, ao lado de uma grande massa de 

trabalhadores submetidos a formas precárias de emprego ou a empregos de tempo 

parcial. Aliado a isso, a retração do trabalho industrial e fabril, aliada à flexibilização 

das novas formas de contrato de trabalho (terceirização, contratos temporários, entre 

outros), incrementou sobremaneira o número de desempregados e daqueles passíveis de 

serem expulsos a qualquer momento do mercado de trabalho (Netto & Braz, 2009; 

Pastorini, 2004; Telles, 2001). Ao transformar o desemprego em um fenômeno 

permanente e corriqueiro, há uma “exponenciação da ‘questão social’” (Netto & Braz, 

2009, p. 220), em que à naturalização já conhecida é acrescida a criminalização, 

revelada no aumento da repressão aos pobres e no crescimento exacerbado da população 

carcerária mundial. 

Assim, de acordo com Pastorini (2004), aqui residiria a novidade, uma vez que 

os segmentos populacionais antes não afetados por essa condição passam a vivê-la 

intensamente, imprimido uma nova face da pobreza sem, no entanto, excluir suas 

determinações e implicações arraigadas à estruturação da sociedade capitalista. Aliado a 

isto, tem-se a flexibilização ou, mesmo, a anulação dos direitos sociais historicamente 

conquistados pelos trabalhadores. O movimento sindical perde força ou centra as que 

restam em reivindicações puramente corporativas, uma vez que o fantasma sempre 

presente das demissões reduz a força de reinvindicação por melhores condições de 

trabalho – esta substituída por uma tentativa constante de manutenção dos postos já 

existentes, seja quais forem as suas condições. Ademais, a informalidade e a 
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subcontratação a que está submetido um maior número de trabalhadores retira deles a 

possibilidade de serem protegidos, mesmo que parcialmente, por políticas sociais 

garantidoras dos direitos conquistados (Pastorini, 2004). 

Assim, mesmo com novas facetas, a pobreza, como uma das manifestações da 

“questão social” continua marcando o cotidiano e invadindo todas as esferas da vida 

social, de modo que fenômenos como violência, falta de moradia, desemprego, 

precarização do trabalho, fome, fadiga, trabalho infantil, analfabetismo, entre outras 

sequelas, caminhem ao lado e de mãos dadas com o aumento constante do volume de 

riquezas produzido pelo modo de produção capitalista. 

A proposta deste capítulo é contribuir com algumas reflexões acerca do debate 

conceitual em torno da pobreza para consecução dos objetivos da tese. Para tanto, é 

importante retomar sinteticamente dois pontos principais que serão utilizados como 

vetores analíticos nos capítulos seguintes e, especialmente, na apreciação dos 

resultados. 

Um primeiro ponto a destacar refere-se às concepções de pobreza que sustentam 

as políticas macroestruturais e práticas ofertadas à população no domínio dos serviços e 

programas de combate à pobreza. Na política, isto pode ser verificado, por exemplo, na 

introdução recente das compreensões multidimensionais de pobreza, pelos organismos 

internacionais. Se, por um lado, tais concepções representam um avanço ao ampliar os 

horizontes de compreensão do fenômeno, por outro servem para justificar análises 

individualizantes do fenômeno, cuja consequência é a proposição de políticas de caráter 

compensatório e focalizado. 

Além disso, no âmbito dos serviços e programas destinados à população pobre, 

as distintas concepções também sustentam ou subvertem a forma como operam os 

trabalhadores sociais. Em outros termos, as ações voltadas para a população pobre, 
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sustentadas em determinadas concepções que significam a pobreza de um modo ou de 

outro, imprimem conteúdos, formas e objetivos diferentes, alterando significativamente 

o impacto dos serviços no cotidiano da população. 

Este ponto é fundamental porque fornece subsídios que auxiliam na 

compreensão tanto dos caminhos assumidos pelas políticas de combate à pobreza no 

Brasil, em destaque os programas de transferência de renda e a construção da rede de 

assistência social, quanto propicia uma análise crítica dos rumos tomados por uma 

prática profissional específica neste contexto, qual seja a do psicólogo. 

Um segundo ponto diz respeito ao referencial analítico aqui adotado, que 

compreende a pobreza como uma das manifestações da “questão social”, fenômeno 

inerente e constitutivo do capitalismo, sendo a sua superação condicionada à abolição 

do próprio modo de produção. Tal análise pode levar à conclusão apressada de que é 

inútil a defesa de qualquer ação de enfrentamento à pobreza no domínio do capital. 

Longe disso, ao invés de simplesmente confrontar as políticas adotadas pelo Estado 

capitalista, as utiliza como espaços políticos de embate, que ao pautar-se em uma leitura 

macroestrutural, coloca no horizonte das ações possibilidades de ruptura e 

enfrentamento da questão. 

No que concerne à análise da ação do psicólogo, esse referencial permite dotá-la 

de um real entendimento dos determinantes macroestruturais que impõem limites à 

prática profissional, bem como permite enxergar e produzir caminhos distintos reais que 

provoquem fissuras na formação acadêmica e, principalmente, no cotidiano dos serviços 

prestados por esse profissional. 

Diante do exposto, é preciso adentrar em outro terreno que compõe este campo 

de debate, a saber, o trato à “questão social” na sociedade capitalista contemporânea e, 
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mais especificamente, as ações empreendidas para o combate à pobreza. É o que será 

abordado no capítulo seguinte. 
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Capítulo 2 – O trato à “questão social” e as políticas de combate à 

pobreza no capitalismo contemporâneo 
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Já foi indicado no capítulo anterior que a “questão social”, desde o seu 

reconhecimento até os dias atuais, tem sido alvo de políticas sociais, resultado das 

estratégias de intervenção do Estado, em geral de forma limitada, fragmentada e 

compensatória, para lidar com os problemas sociais nos marcos da sociedade capitalista. 

Cabe agora debruçar-se mais especificamente sobre esta questão. 

O conceito de política social, tal qual o de “questão social” e dos problemas a ela 

relacionados, sofre da heterogeneidade decorrente de distintas concepções
27

 afiliadas a 

diversas perspectivas epistemológicas e políticas, resultando em um arsenal de 

definições formadas por ideologias, valores e perspectivas muitas vezes competitivas 

entre si (Pereira, 2008). 

O conhecimento desse arsenal, embora interessante e importante do ponto de 

vista acadêmico e intelectual
28

, pouco ajuda na aproximação de elementos que, 

considerando a perspectiva teórico-metodológica aqui assumida e em relação aos 

objetivos da tese, são fundamentais para a compreensão do papel da política social na 

sociedade, seus limites e possibilidades de ação frente à “questão social” e os caminhos 

tomados pelas ações de combate à pobreza, dos quais a assistência social é parte 

integrante e fundamental. 

Dessa forma, ao invés de perder-se na polissemia do conceito, optou-se por 

apresentar a concepção aqui eleita e os elementos de análise e determinantes a ela 

                                                 

27
 Não é objetivo deste trabalho esmiuçar as diferentes concepções de política social. Para tanto, o vasto 

referencial bibliográfico sobre a temática pode ser consultado em Behring e Boschetti (2006) e Pereira 

(2008). 

28
 Pereira (2008) indica que o termo “políticas sociais” envolve dois conjuntos de reflexões. O primeiro 

refere-se à política social como disciplina acadêmica em que competem os posicionamentos em defesa da 

especificidade do campo ou transversalidade da temática a todas as áreas do conhecimento. Outro 

conjunto prioriza o termo política, ascendendo o debate sobre as escolhas e decisões definidas na arena 

conflituosa do poder. 
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relacionados. Como ponto de partida, adota-se a posição de Abranches (1985) em que, 

como política, a política social é por natureza conflituosa, e caracteriza-se por ser um 

campo de oposição e contradição de interesses em torno de decisões acerca da alocação 

e distribuição de valores. Santos (1987) acresce que a política social envolve escolhas – 

em suas palavras – “trágicas”, por ser embasadas em critérios de justiça, variáveis no 

tempo e no espaço. 

Das duas definições decorrem algumas implicações para a análise das políticas 

sociais. A primeira é que, embora muitas vezes travestidas pelo manto acadêmico da 

cientificidade, a mera descrição de como e em que intensidade as políticas sociais são 

levadas a cabo em determinada época ou local, não revelam os conflitos aí envolvidos 

tanto na sua construção, quanto nos caminhos tomados no cotidiano da ação. Segundo, 

de modo algum as decisões acerca dos caminhos assumidos pela política são neutras e 

desvinculadas dos determinantes macro e microestruturais do modo de produção 

capitalista. Ao contrário, as escolhas decorrem de decisões políticas em que concorrem 

concepções sobre justiça, igualdade e bem-estar social, além dos limites impostos pelas 

necessidades de produção e reprodução do capital. 

Assim, entende-se que a concepção proposta por Behring e Boschetti (2006), na 

qual “as políticas sociais como processo e resultado de relações complexas e 

contraditórias entre Estado e sociedade civil, no âmbito dos conflitos e lutas de classe 

que envolvem o processo de produção e reprodução do capitalismo...” (p. 36), auxilia na 

tarefa de empreender uma análise que se não esgote, ao menos traga à tona os principais 

elementos que determinam este campo. 

Para tanto, é necessário abordar três pontos na análise das políticas sociais. O 

primeiro diz respeito à natureza do capitalismo, seu desenvolvimento histórico e as 

estratégias de acumulação adotadas. Em seguida, tem-se o papel do Estado na 
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regulamentação e implementação das políticas sociais. E, por último, o papel das classes 

sociais, representado na luta de classes que, ao longo do tempo, tem protagonizado os 

avanços e retrocessos na conquista dos direitos – referência nas escolhas políticas que 

envolvem as políticas sociais. É importante ressaltar que embora estejam separados de 

modo a facilitar a compreensão, os pontos indicados só podem ser abordados de forma 

articulada, na perspectiva da totalidade, e compondo o movimento do capital (Behring 

& Boschetti, 2006). 

Logo, é condição sine qua non para a compreensão das políticas sociais entendê-

las como parte das respostas do modo de produção capitalista às necessidades postas 

pelo processo de reprodução do capital ao longo do tempo. Optar-se-á, portanto, por 

percorrer o desenvolvimento histórico das políticas sociais e o papel determinante da 

acumulação, do Estado e da luta de classes. 

Antes disso, considera-se fundamental abrir um parêntese para explicitar a 

compreensão aqui assumida acerca do Estado
29

, uma vez que esse é figura central na 

oferta de políticas sociais, bem como na consolidação dos direitos conquistados pelos 

movimentos organizados dos trabalhadores. 

O Estado somente pode ser compreendido a partir da sua materialidade e 

historicidade necessária a real compreensão da sua funcionalidade e do seu caráter de 

                                                 

29
 No campo da teoria política, autores variados e filiados as mais diferentes correntes epistemológicas se 

debruçam na construção de teorias sobre o Estado. Algumas delas, apesar de formuladas em período 

anterior à emergência da sociedade moderna, possuem alguns elementos fundamentais para desvelar a 

funcionalidade do Estado Moderno na contemporaneidade. Destacam-se os chamados contratualistas 

(Hobbes, Locke e Rousseau), que, embora possuam diferenças teóricas significativas, concebem a 

importância do Estado como garantidor da vida e da propriedade, ou seja, dos interesses privados. Para o 

Estado Moderno, garantidor da liberdade individual e da realização plena da propriedade privada, tais 

princípios serão fundamentais para uma justificação lógico-racional da necessidade do Estado em 

resguardar os interesses privados (Montaño & Duriguetto, 2010). 
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classe na sociedade capitalista. Marx e Engels invertem a relação Estado-sociedade civil 

encontrada em Hegel
30

. Se neste, o Estado seria a esfera da universalização, 

transcendendo a sociedade como uma coletividade idealizada, naqueles o Estado 

emerge das próprias relações de produção. Nesta perspectiva, a compreensão do Estado 

não aparece como abstração ou ideia de um ente ideal e isolado da sociedade, mas em 

sua relação intrínseca na constituição da sociedade burguesa, sendo, portanto, marcado 

por duas determinações fundamentais. 

A primeira refere-se à compreensão do Estado como produto das relações de 

produção. Sob esta perspectiva, o Estado “é parte integrante da ordem burguesa e não 

externa a ela. É uma instituição desenvolvida e comandada pela ordem que o funda, 

portanto, um Estado inserido e produzido pela sociedade capitalista” (Montaño & 

Duriguetto, 2010, p. 143). 

Outro ponto importante, decorrente do primeiro, é o seu caráter de classe. Tal 

concepção vai de encontro às construídas por autores de outras filiações teóricas em que 

o Estado seria defensor de interesses universais. O que Marx propôs foi compreender 

que se o Estado é produto das relações de produção e se, na sociedade capitalista, estas 

são marcadas pela hegemonia de interesses da classe dominante (a burguesia), esses 

interesses irão atravessar o Estado e nortear a sua ação na sociedade. Desde a sua 

gênese, portanto, o Estado foi imposto às classes subordinadas de modo a garantir e 

sustentar as relações de poder já estabelecidas (Mészáros, 2002). 

                                                 

30
 Na esteira dos autores que constroem uma teoria sobre o Estado, Hegel oferece uma interpretação da 

formação social moderna após as revoluções burguesas. Já está presente neste autor uma descrição do 

Estado burguês nos marcos do desenvolvimento e consolidação da sociedade capitalista. Para Hegel há 

uma distinção entre o Estado Político e a sociedade civil. Esta última seria a esfera das relações 

econômicas, jurídicas e administrativas, reino dos interesses privados. No Estado prevaleceriam os 

interesses públicos e universais, o ideal de vida e ética a ser atingido (Montaño & Duriguetto, 2010). 
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Engels (1884/1995), ao analisar a dissolução das sociedades gentílicas entre os 

povos gregos, romanos e germanos, em sua clássica obra A origem da família, da 

propriedade privada e do Estado, defende que o Estado aparece como necessidade 

indispensável da sociedade de classes: 

o primeiro sintoma de formação do Estado consiste na destruição dos laços 

gentílicos, dividindo os membros de cada gens em privilegiados e não 

privilegiados, e dividindo estes últimos em duas classes, segundo seus ofícios, e 

opondo-se uma às outras. (Engels, 1884/1995, p. 122) 

Além do surgimento da divisão de classes na sociedade ser condição sine qua 

non para a gênese do Estado, este representa sempre a classe dominante, que muda a 

depender das organizações sociais específicas. Segundo Engels (1884/1995), o Estado 

Antigo representava os senhores de escravo; o Estado Medieval, a nobreza; e Estado 

Moderno serviria de instrumento para a exploração do trabalho assalariado no capital. 

“A forma de coesão da sociedade é o Estado, que, em todos os períodos típicos, é 

exclusivamente o Estado da classe dominante e, de qualquer modo, essencialmente uma 

máquina destinada a suprimir a classe oprimida e explorada” (Engels, 1884/1995, p. 

199). 

Em A Ideologia Alemã, Marx e Engels (1846/2007) já têm como horizonte o 

Estado burguês estabelecido. A sua funcionalidade aos interesses privados da classe 

burguesa fica evidente em diversas passagens do escrito. 

o Estado se tornou uma existência particular ao lado e fora da sociedade civil, 

mas esse Estado não é nada mais do que a forma de organização que os 

burgueses se dão necessariamente, tanto no exterior como no interior, para 

garantia recíproca de sua propriedade e de seus interesses. [...] O Estado é a 

forma pela qual os indivíduos de uma classe social dominante fazem valer os 
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seus interesses comuns e que sintetiza a sociedade civil inteira de uma época. 

(Marx & Engels, 1846/2007, p. 75) 

Na obra O Manifesto Comunista, Marx e Engels descrevem o Estado como o 

“comitê para administrar os negócios coletivos de toda a classe burguesa” (1848/1998, 

p. 7). Em que pese o caráter panfletário e político da obra em questão, tal afirmação 

parece expor os elementos que permitiam a Marx, naquele momento, uma análise do 

Estado já presente desde 1843/2010, em Sobre a Questão Judaica, em que é 

apresentada a relação entre a sociedade civil (relações econômicas) e a sociedade 

política (o Estado). 

Longe da pretensão de resgatar teoricamente a concepção de Estado na obra 

marxiana, o intento aqui foi apenas demarcar o território no qual serão tratadas as 

questões das ações desenvolvidas pelo Estado no âmbito das políticas sociais. É 

importante entender a que se propõe, a quem se direciona e com quais objetivos são 

empreendidas ações pelo Estado na sociedade capitalista. Compreender as bases de 

sustentação do Estado Moderno, o seu caráter de classe e sua funcionalidade na 

sociedade capitalista ajudam a desvelar o véu que encoberta os reais interesses que 

permeiam as ações do Estado, em especial no campo social. 

Ianni (1986), ao discutir as funcionalidades das intervenções específicas do 

Estado no campo social, afirma que, embora muitas vezes atribuídas à benevolência ou 

caridade do Estado, tais ações são fundamentais para a manutenção e a reprodução das 

classes trabalhadoras e, portanto, imprescindíveis ao modo de produção capitalista. 

Todavia, é inegável que a intervenção no campo social também tem significado o 

atendimento ou, melhor dizendo, a concessão por parte do capital, em resposta a 

determinadas demandas das classes trabalhadoras, resultado de movimentos 

organizados que pressionam por melhores condições de vida e de trabalho. 
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Destarte, não se pode deixar de lado o papel que as forças sociais tiveram na 

proposição e oferta de políticas sociais. É interessante a análise feita por Faleiros (2000) 

ao discutir quais seriam os limites postos para o avanço dos direitos sociais, e para a 

criação e implementação de políticas sociais. Segundo esse autor, o limite mínimo seria 

o atendimento das necessidades da classe trabalhadora que garantisse a sua reprodução 

como força de trabalho. Por outro lado, o máximo estaria situado na fronteira da 

transformação da sociedade capitalista em outro tipo de organização societária, o 

socialismo, visto que o atendimento pleno dos direitos dos trabalhadores seria 

incompatível com a reprodução do capital. As variações entre os limites dependeriam de 

forças sociais que ora tenderiam ao atendimento mínimo, ora ao máximo possível. 

Partindo dessa concepção de Estado e entendendo o papel definidor e 

estruturante da luta de classes, retoma-se agora o processo histórico de surgimento e 

desenvolvimento das políticas sociais no âmbito do Estado. 

É somente com o reconhecimento da “questão social”, datada do último quartel 

do século XIX, na transição do capitalismo concorrencial para o monopolista que as 

políticas sociais tomam corpo e ganham espaço definitivo na sociedade capitalista, 

especialmente na sua fase mais tardia, no período pós-Segunda Guerra Mundial (Netto 

& Braz, 2009). 

Antes disso e até o final do século XIX, o campo social é marcado 

prioritariamente por ações caritativas privadas e pela filantropia. Algumas experiências 

pontuais ocorrem neste período, especialmente na Inglaterra, e são consideradas por 

muitos autores como “protoformas das políticas sociais”. As mais comumente citadas 
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são as chamadas leis dos pobres inglesas
31

, que nascem na tentativa de conter eventuais 

desordens em função da situação de miséria a que estavam submetidos os trabalhadores 

(Pereira, 2008). De caráter punitivo e repressivo, impunha o trabalho como condição 

fundamental de sobrevivência, sem importar as condições em que seria exercido. Os 

pobres deveriam, a qualquer custo, submeter-se a atividades insalubres e degradantes 

para acessar os recursos a sua subsistência. Àqueles que eram comprovadamente 

incapazes de trabalhar, mas moralmente merecedores de “ajuda”, era oferecida 

assistência mínima, com critérios extremamente restritivos e seletivos (Behring & 

Boschetti, 2006). 

Em um caminho um pouco diferente, a Lei de Sppenhamland, de 1795, tem um 

caráter menos repressor ao oferecer um complemento ao salário pago pelo capitalista, 

baseado no valor do pão. É, no entanto, com a Nova Lei dos Pobres, de 1834, que o 

direito à assistência é revogado e se assume o primado liberal do trabalho, relegando aos 

pobres a assistência filantrópica. Influenciada pelas ideias de Malthus
32

, essa política 

assume radicalmente os princípios liberais de centralidade do mercado. 

À época, os princípios que regiam as intervenções do Estado advinham do 

liberalismo que, sob a influência de David Ricardo e Adam Smith, afirma a liberdade 

                                                 

31
 Fazem parte deste conjunto de leis: o Estatuto dos Trabalhadores, de 1349; o Estatuto dos Artesões, de 

1563; as leis dos pobres elizabeteanas, entre 1531 e 1601; a Lei do Domicílio, de 1662; a Sppenhamland 

Act, de 1795; e, a Nova Lei dos Pobres (Poor Law Amendment Act), de 1834. Para maiores detalhes sobre 

os princípios e características das leis, ver Schons (2003) e Sposati, Falcão e Fleury (2008). 

32
 Malthus defende a ideia de que a produção de alimentos cresce em progressão aritmética, enquanto a 

população cresce em progressão geométrica. Assim, aliada a algumas medidas preventivas de controle de 

natalidade, por exemplo, Malthus condenava qualquer assistência aos pobres, uma vez que, segundo ele, a 

ajuda acomodaria o pobre que não iria mais produzir, contribuindo para a escassez de alimentos (Sposati 

et al., 2008). O interessante é que muito dessas ideias datam do século XVIII e influencia, até hoje, 

muitos posicionamentos acerca da assistência aos pobres – como será discutido mais adiante neste 

trabalho. 
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irrestrita do mercado, capaz de autorregulação, cabendo ao Estado a menor intervenção 

possível no mercado; esta deveria ocorrer apenas para a manutenção da base legal e 

necessária para o perfeito funcionamento da sociedade capitalista. Ademais, o 

liberalismo prima o individual em detrimento do coletivo. Neste caso, o sujeito é apenas 

portador de direitos civis, que lhe garantem a liberdade de ir e vir, além de adquirir e 

comercializar produtos (direito fundamental para garantir a existência da propriedade 

privada). A partir desta “liberdade”, o indivíduo pode buscar competitivamente e sem a 

ajuda do Estado, o seu bem-estar individual garantindo, assim, o bem-estar coletivo 

(Behring & Boschetti, 2006). 

Sob esta perspectiva, a pobreza e a miséria são vistas como fenômenos naturais 

decorrentes da imperfeição humana e, portanto, ainda sob a influência das ideias 

malthusianas, não se deve atender todas as necessidades humanas sob o risco do 

crescimento demasiado da população. O Estado deve atuar apenas para assegurar a 

liberdade individual, a propriedade privada e o livre mercado. E as políticas sociais não 

devem ser estimuladas porque produzem o ócio e o desperdício, restando apenas como 

paliativo um pequeno auxílio às crianças, aos idosos e aos deficientes que, por 

condições naturais, não conseguem o seu sustento (Behring & Boschetti, 2006). 

Não obstante a própria história comprovar a limitação e inadequação do 

liberalismo às próprias necessidades do capital – como se verá a seguir –, os princípios 

liberais são retomados até hoje, travestidos de inovação pela agenda neoliberal. A 

primazia do individual e a liberdade do mercado ainda são exaltadas no cotidiano e 

servem de argumento para o desmonte de direitos sociais historicamente conquistados. 

No entanto, é fato que alguns acontecimentos histórico-sociais enfraqueceram as 

bases de sustentação do liberalismo. Em primeiro lugar, o crescimento do movimento 

operário, fortalecido pela alternativa socialista posta pela Revolução Russa de 1917, e o 
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aumento do poder coletivo dos trabalhadores com o advento do fordismo. Outro 

processo fundamental é a concentração e monopolização do capital, demolindo a utopia 

liberal do indivíduo empreendedor, enterrada de vez com a Crise de 1929. Neste 

momento, tem-se também a emergência de alternativas teórico-metodológicas, como o 

keynesianismo, que defende a intervenção do Estado na política econômica e o 

incremento da política social (Behring & Boschetti, 2006). 

Com o final da Segunda Guerra Mundial e o início da chamada era de ouro do 

capitalismo, em que este assume patamares máximos de desenvolvimento na Europa, 

possibilitando o pleno emprego, assiste-se à construção do chamado Estado de Bem-

Estar Social ou Welfare State, em que há a expressão máxima da garantia dos direitos 

sociais no capitalismo (Oliveira, 1988). 

De acordo com Netto (2001), os Estados de Bem-Estar Social estariam, ao lado 

da experiência de socialismo real na União Soviética, como uma das alternativas postas 

nas últimas décadas do século XX para as contradições do capital. Assim, o Welfare 

State surge como possibilidade de o capitalismo fazer frente ao socialismo, por meio da 

concessão, por parte do Estado, de alguns direitos sociais, via reconhecimento das 

desigualdades geradas na sociedade capitalista, que de alguma forma podiam se 

aproximar dos direitos garantidos no mundo socialista. Além disso, esse modelo de 

intervenção social surge de um pacto entre conservadores e progressistas, com o 

objetivo de proporcionar a expansão capitalista livre de obstáculos, em um momento de 

amplo desenvolvimento, no qual estavam presentes as condições de crescimento 

econômico e de pleno emprego nos países desenvolvidos. 

No entanto, com a crise do capitalismo na década de 1970, resultado das duas 

grandes crises do petróleo (1973 e 1979), da pressão inflacionária e da crise de 

consumo, o Estado de Bem-estar Social é colocado em xeque. O crescimento 
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econômico que havia sustentado a construção do aparato político-institucional do 

Welfare State entra em ruínas, ao lado da longa onda recessiva do capitalismo. Aliado a 

isso, tem-se a crise do socialismo real, com a desarticulação dos estados que 

compunham o bloco socialista, simbolicamente representado com a queda do Muro de 

Berlim, em 1989 (Netto, 2001). Desse modo, surgem novas estratégias de 

enfrentamento à crise, abrindo espaço para a ortodoxia liberal e sua crença irrefutável 

no individualismo e na liberdade de mercado. 

A partir daí vem à tona as ideias neoliberais, cujo berço encontra-se na obra de 

Friedrich Hayek (1944/1977), O Caminho da Servidão, em que, a partir do ataque ao 

Estado Intervencionista e de Bem-estar, o autor defende a extinção de qualquer 

limitação aos mecanismos de mercado. Entre as décadas de 1970 e 1980, o ideário 

neoliberal é posto em prática como política de ajuste econômico, na Inglaterra, no 

governo Thatcher, e, pouco depois, nos Estados Unidos da América, com a chegada de 

Reagan ao poder (Anderson, 2000). 

Os principais pilares do neoliberalismo já foram devidamente expostos no 

capítulo anterior, mas, cabe destacar aqui o impacto da agenda para o campo das 

políticas sociais. O que se percebe na prática é o ataque ofensivo a todo o aparato legal-

institucional construído sob os auspícios do Estado intervencionista. Como resultado, 

tem-se a particularização dos benefícios sociais, implantada a partir da necessidade 

urgente de redução dos gastos fiscais – grande vilão, segundo os ideólogos neoliberais, 

do déficit fiscal dos Estados (Fernandes, 2000). 

De acordo com Boschetti (2012), nos países europeus (berço do Welfare State), 

assiste-se, desde a década de 1990, mais especialmente no início dos anos 2000, uma 

série de medidas que corroem o sistema de proteção social por meio do ataque aos seus 

princípios fundantes – universalidade, qualidade e proteção ampla – expressos na 
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redução da abrangência dos direitos, seleção e focalização das prestações públicas, 

perda de qualidade e introdução do setor privado como fornecedor de serviços. 

Aos países da América Latina, que nem sequer alcançaram um modelo de 

Estado de Bem-Estar Social, resta seguir o receituário neoliberal, expresso nas cartilhas 

do BM e do FMI, que ao introduzir a preocupação com o quadro social dos países em 

desenvolvimento, agregaram o combate à pobreza às medidas de ajuste econômico. Ao 

invés de políticas universais estruturadas sob a ótica da proteção social, propõe-se a 

urgência da gestão da pobreza, por meio de políticas específicas de caráter 

compensatório e focalizado. Em outros termos, o enfrentamento à “questão social” 

passa a configurar o combate à pobreza, como medida individual e destituída do seu 

caráter de classe (Mauriel, 2011). 

Além disso, a responsabilidade pelas sequelas da “questão social” deixa de ser 

exclusividade do Estado, para ser “dividida” com dois outros setores da sociedade: o 

mercado e a sociedade civil ou “terceiro setor”. Desse modo, os serviços passam a ter 

qualidade diferenciada: “a lógica geral passa a ser algo como: (a) estatal-gratuito-

precário; (b) privado-mercantil-boa qualidade e (c) filantrópico-voluntário-qualidade 

questionável (e virtual ausência de controles)” (Yamamoto, 2007, p. 33). 

Tomando como ponto de partida este cenário em que concorre a defesa das 

políticas sociais como garantidora dos direitos sociais historicamente conquistados e o 

ataque feroz do neoliberalismo que acusa o Estado de ineficiência na resolução dos 

problemas sociais, recorrer-se-á à reconstrução do desenvolvimento das políticas sociais 

brasileiras de modo a lançar luz sobre as particularidades aqui assumidas, fundamentais 

para a compreensão da assistência social brasileira. 
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2.1. Políticas sociais brasileiras: da universalização desejada à focalização 

praticada 

O evolver das políticas sociais no Brasil acompanha e reflete as especificidades 

que marcaram o processo de emergência e consolidação do modo de produção 

capitalista no país, de caráter periférico e dependente. Não cabe aqui uma análise 

profunda sobre as condições particulares do desenvolvimento capitalista brasileiro, 

empreendimento já devidamente realizado, o que importa no escopo deste trabalho é 

destacar algumas características que impactaram e impactam até hoje a conformação 

das políticas sociais brasileiras. 

Fernandes (2006) afirma que, ao contrário do caminho clássico percorrido pelas 

sociedades capitalistas europeias, especialmente a partir do século XVIII, a burguesia 

brasileira não protagoniza uma revolução econômico-social com as características 

assumidas do outro lado do oceano. 

A aliança com a oligarquia (velhos poderes) e o uso do Estado para a garantia 

dos interesses particulares nascentes fazem com que o poder político assuma, em um 

primeiro momento, o lugar do poder econômico, protagonizando a lenta, frágil e 

heterogênea passagem do Brasil agrário para o Brasil industrial-exportador. Assim, 

ainda conforme Fernandes (2006), o poder da burguesia no Brasil de modo algum 

rompeu, ao contrário, deles fez uso, com os procedimentos autocráticos herdados do 

passado, que impuseram, por meio de velhos métodos adaptados, uma nova ordem 

social, no qual os conflitos foram devidamente reprimidos pela força ou, mais 

tardiamente, cooptados e corrompidos pelo Estado. 

Em linhas gerais, no Brasil, assiste-se a um processo tardio de construção de 

uma nova ordem sob a égide do capital, mantendo as mesmas bases de sustentação 

política (as oligarquias dos grandes proprietários de terra) aliadas ao uso particularista 
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da máquina estatal, dependente em todas as fases de expansão do capital estrangeiro, 

com forte repressão do movimento sindical. 

O liberalismo, base política/ideológica do capital nascente, encontra aqui um 

terreno árido e, ao mesmo tempo, fértil para enraizar-se. Tal terreno é formado pela 

dualidade entre uma cultura política escravocrata, que resiste à abolição e continua 

marcando o cotidiano das relações de trabalho, e os novos ares do liberalismo 

proclamado pelos intelectuais apologéticos da nova ordem social. É o que Schwarz 

(2000) denomina de “as ideias fora de lugar”, em que, apesar da importância do 

liberalismo para “abrir as portas e estender o tapete vermelho” ao capital, toma aqui 

formas diferenciadas em função de uma “espécie de torcicolo cultural” marcado pela 

centralidade do favor e do clientelismo na garantia dos privilégios da classe dominante. 

Essas características marcam sobremaneira a construção das políticas sociais no 

país, em especial no que diz respeito aos arranjos políticos engendrados, no âmbito do 

Estado, para o atendimento dos interesses das classes dominantes, ao subjugar suas 

ações a interesses privatistas das velhas e novas oligarquias. É claro que este campo é 

permeado de conflitos e disputas de poder, em que entram em jogo também as forças de 

oposição que, especialmente a partir da década de 1930, põem em xeque as condições 

postas pela nova ordem social, resultando em um lento e tortuoso processo em busca da 

garantia de direitos por parte dos trabalhadores, concomitante à implantação de políticas 

sociais no país. 

Entretanto, é importante destacar a fragilidade da luta de classes brasileira que 

pautou as políticas sociais no país, consequência histórica das marcas do escravismo, da 

informalidade e, especialmente, da fragmentação e frequente cooptação dos 
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movimentos reivindicativos
33

. Desse modo, percebe-se que as políticas sociais foram 

avançando lentamente no país, marcadas pela instabilidade, pela fragmentação e, 

especialmente, pelo distanciamento entre os direitos estabelecidos por lei e a 

implantação da política. Ademais, ao acompanhá-las cronologicamente, percebe-se que 

houve avanços e retrocessos a depender dos diferentes interesses das classes 

dominantes, expressos nos caminhos assumidos pelos governos de características mais 

ou menos conservadoras. 

O fato é que somente a partir da terceira década do século XX, os problemas 

sociais, herdados do passado escravista excludente e renovados pelas novas faces do 

pauperismo nacional, tornam-se “questão social”. Até então, as ações destinadas aos 

pobres vinham prioritariamente da Igreja Católica, instituindo o modelo caritativo de 

assistência, que recolhia dos ricos e distribuía em forma de esmolas aos pobres, além 

dos serviços ofertados nas Santas Casas e nos asilos destinados à assistência aos pobres. 

A partir de 1930, portanto, são registradas as primeiras respostas efetivas do 

Estado à “questão social” por meio da construção de um aparato legislativo com o 

intuito de regular a relação capital-trabalho. Fazem parte deste período a expansão das 

Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPs), a criação dos Institutos de Aposentadorias 

e Pensões (IAPs), a regulação do salário mínimo e da jornada de trabalho, a 

Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), entre outras iniciativas (Couto, 2008). 

                                                 

33
 Uma interessante tese sobre a particularidade da “questão social” no Brasil e o desenvolvimento das 

políticas sociais pode ser encontrada em Santos (2012), para quem o mercado de trabalho emergente na 

década de 1930 já tinha características da denominada acumulação flexível, a saber: 

flexibilidade/precariedade do trabalho, ausência de regulação, alta rotatividade nos postos de trabalho, 

informalidade, subemprego, etc. Este quadro implicaria no padrão de proteção social brasileiro que não 

contou com a alavanca do progresso econômico e do pleno emprego. 
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Segundo Cohn (2000), neste momento, se estabelece uma separação entre a 

“questão” dos trabalhadores e a “questão” dos pobres, em que a primeira é alvo 

prioritário do Estado e de todo o arcabouço político-legislativo-institucional construído, 

ao passo que aos pobres continua restando a filantropia, uma vez que se tratam apenas 

de problemas sociais, que, embora indesejáveis, a sociedade os tolera. É o que Santos 

(1979) denomina de “cidadania regulada”, em que o acesso às políticas sociais depende 

de uma ocupação formal no mercado de trabalho, ou seja, apenas os trabalhadores 

urbanos formais serão reconhecidamente portadores de direitos. 

Isto significa que as políticas sociais levadas a cabo neste momento excluem 

uma parte significativa de trabalhadores que, por integrarem o exército industrial de 

reserva, ou estarem submetidos à informalidade do trabalho, ou, ainda, por trabalharem 

no campo, são alijados do acesso a qualquer tipo de proteção, ficando à mercê da 

caridade e da filantropia. E, embora posteriormente – como se verá a seguir –, 

presencie-se um alargamento do escopo da proteção social, incluindo aqueles não 

integrados à formalidade e os trabalhadores rurais, é inconteste que a dicotomia operada 

neste momento deixa a sua marca indelével, por colocar em patamares diferenciados as 

políticas voltadas aos trabalhadores e aquelas destinadas aos pobres. A caridade e a 

filantropia, além do status de política menor, permeiam até hoje as ações voltadas a essa 

população. 

Nesse contexto, destaca-se a fundação da Legião Brasileira de Assistência 

(LBA), em 1942, que embora não tenha se caracterizado como uma política 

propriamente dita, pelo seu caráter pontual, foi o que caracterizou mais diretamente a 

assistência aos pobres no âmbito do Estado, naquele período. A LBA é ícone histórico 

da prática assistencialista e caritativa aos pobres e do primeiro-damismo, presente ainda 

hoje em muitos municípios do nordeste brasileiro, já que tinha à frente a primeira dama 
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Darcy Vargas. Voltada inicialmente para o atendimento das famílias dos pracinhas 

brasileiros que foram para guerra, no pós-guerra, amplia seu leque de ações voltando o 

trabalho para a assistência materno-infantil (Couto, 2008). 

Nas décadas de 1950 e 1960 consolida-se o chamado Estado 

Desenvolvimentista, em que o processo de industrialização acelerada é garantido pelo 

Estado com a criação da infraestrutura urbana necessária, investimentos nos setores 

básicos da economia e abertura do país para o mercado externo. No que diz respeito ao 

campo social, o período é marcado ainda pela distribuição de benefícios sociais a 

segmentos selecionados da classe trabalhadora – resultado do início do processo de 

implantação da Previdência Social. No entanto, há pequenos avanços com a expansão 

da seguridade social, por meio da incorporação de novos grupos sociais (Soares, 2001). 

A política desenvolvimentista e a debilidade do campo da proteção social 

desencadearam uma piora significativa nas condições de vida das classes trabalhadoras. 

No início da década de 1960, com João Goulart
34

 na presidência, o Brasil assiste de 

forma inédita uma eclosão de greves, movimentações e paralisações por parte dos 

trabalhadores, que pressionam por melhores condições de trabalho, pela manutenção do 

patrimônio público e pelo bloqueio da entrada de capital estrangeiro no país. É nesse 

contexto que ocorre o golpe civil-militar de 1964, com o objetivo de neutralizar 

qualquer espécie de resistência ao movimento dos países imperialistas de adequação aos 

                                                 

34
 O governo de João Goulart foi marcado por sua vinculação com sindicatos e pela simpatia por projetos 

socialistas. É deste período a organização e institucionalização de movimentos sociais importantes, tais 

como: o Comando Geral dos Trabalhadores (CGT) que, na década de 1980, dá origem à Central Única 

dos Trabalhadores (CUT). Além disso, destaca-se a Liga dos Camponeses, primeiro movimento de 

trabalhadores rurais, até então excluídos da proteção social, embora fossem a maioria no país em relação 

aos trabalhadores urbanos (Couto, 2008). 
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padrões de desenvolvimento e ao projeto de inter-relacionamento capitalista
35

. Inicia no 

Brasil um período dramático de cerceamento dos direitos civis, políticos e sociais, 

exceção feita apenas aos direitos relativos ao trabalhador individual, sendo o campo das 

políticas sociais marcado pela ausência quase total de movimentos sociais de pressão, 

absoluta centralização decisória, fragmentação do aparelho de Estado em inúmeros 

segmentos autônomos e acentuada tendência à privatização. Assim, ocorreu uma 

combinação entre estatismo, por meio do crescimento generalizado da máquina 

burocrática do Estado na área social
36

, e privatização das políticas sociais, com a adoção 

de critérios de mercado como parâmetros decisivos de comportamento e transferência 

da provisão de bens e serviços de natureza social a organizações empresariais privadas. 

Além disso, o ideário de que o progresso social seria resultado direto do crescimento 

econômico e que a concentração de renda seria apenas uma etapa necessária levou à 

adoção de políticas sociais de natureza assistencialista, que serviriam apenas de 

paliativo para os graves custos sociais envolvidos nesse modelo de desenvolvimento 

(Abranches, 1985). 

Em meados da década de 1970 instala-se a crise do modelo desenvolvimentista 

de Estado, com o fracasso das propostas privatizantes e o crescimento acentuado do 

                                                 

35
 Para um estudo mais detalhado sobre o golpe civil-militar no Brasil, ver Alves (1989). 

36
 No campo da assistência à criança tem destaque à época a criação do Sistema Fundação Nacional do 

Bem-estar do Menor (Funabem) e as Fundações Estaduais (Febens). Em tempo de discussão acerca da 

redução da maioridade penal no país, vale a pena relembrar o contexto de emergência de um modelo 

repressor e excludente de trato às crianças e aos adolescentes pobres brasileiros, instalado sob a égide da 

Doutrina de Segurança Nacional, em que se montou toda uma estrutura institucional de repressão e 

recolhimento institucional (Couto, 2008). Também é desse período: a criação do Instituto Nacional de 

Previdência Social (INPS), em 1966, que centraliza e uniformiza a previdência social; a ampliação da 

previdência para a população rural, com a criação do FUNRURAL, em 1966; a Renda Mensal Vitalícia 

para os Idosos (1974); e a criação do Banco Nacional de Habitação (BNH) como meio de impulsionar e 

incrementar a construção civil (Behring & Boschetti, 2006). 
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endividamento interno e externo do Brasil para manter o “milagre econômico”. A 

insatisfação de vários segmentos da elite associada à emergência de movimentos de 

oposição, como os da classe trabalhadora, bem como a necessidade de legitimidade das 

bases governamentais, a essa altura já bastante fragmentada por conflitos internos e pela 

falência do milagre, propiciam o início do movimento de transição democrática (Alves, 

1989). 

Com a redemocratização, na metade da década de 1980, ocorre no Brasil uma 

ampla mobilização da sociedade na tentativa de implantar, mesmo que tardiamente em 

relação ao contexto mundial, alguns princípios do Welfare State – imprimindo um 

caráter mais universalista e igualitário aos direitos sociais
37

. Neste cenário, participam 

dois processos contraditórios. De um lado, tem-se um momento de forte ebulição social, 

com a reorganização e o surgimento de novos movimentos sociais, e o estabelecimento 

de novas relações sociais ancoradas em ideais de cidadania e proteção social, expressas 

na Constituição de 1988. Por outro lado, do ponto de vista da economia, esta década é 

considerada “a década perdida” decorrente do grave quadro de crise instalado no país, 

resultado do estratosférico endividamento externo do período anterior, aliado à falência 

do modelo econômico vigente
38

. Desse modo, os avanços no campo social são minados 

pela crise econômica, que abre espaço para a agenda neoliberal – já devidamente 

implantada nos países centrais e ditada pelos organismos internacionais –, em que 

sobressai um ataque direto a intervenção do Estado no campo social, conforme 

mencionado alhures. 

                                                 

37
 Para uma maior discussão acerca de um Estado de bem-estar social no Brasil, ver Abranches (1985, 

1989), Cabral Neto (1993) e Draibe (1990). 

38
 Para se ter uma ideia da situação do país, Abranches (1985) indica que, em 1980, a pobreza atingia 68 

milhões de pessoas, acompanhado de um quadro de baixa expectativa de vida, altos índices de 

mortalidade infantil e exclusão escolar. 
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De todo modo, são incontestes os ganhos sociais presentes na Carta Magna de 

1988. Esta representa uma inflexão no campo dos direitos no país que, mesmo com um 

atraso de 40 anos – em relação ao Welfare State nos países centrais – e erguida em um 

contexto em que a crise mundial já abre caminho para as soluções neoliberais, é a 

expressão máxima da conquista de direitos encontrada até o momento na história do 

país. 

No campo dos direitos sociais, o princípio da universalização representa o 

alargamento da proteção social em direção à população, saindo do âmbito restrito do 

direito vinculado ao trabalho (da “cidadania regulada”). Aliado a isso, tem-se a 

instalação de uma nova lógica social em que as ações antes restritas ao campo da 

filantropia e da caridade passam a compor o campo dos direitos, explicitamente 

indicados no Artigo 3 da Constituição (1988), em que se apresenta os objetivos da 

República Federativa do Brasil: 

I – Construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

II – Garantir o desenvolvimento nacional; 

III – Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e 

regionais; 

IV – Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 

idade e quaisquer outras formas de discriminação. (CF, 1988) 

No Artigo 194 é instituído o Sistema de Seguridade Social do Brasil, baseado no 

tripé previdência, saúde e assistência social: “a seguridade social compreende um 

conjunto integrado de ações de iniciativas dos Poderes Públicos e da sociedade, 

destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, a previdência e assistência social” 

(CF, 1988). 
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O sistema de seguridade instituído objetivava integrar as ações fragmentadas, 

pulverizadas e desarticuladas anteriores, de modo a assegurar a saúde como direito de 

todos e dever do Estado; além da previdência garantida mediante contribuição prévia e 

da assistência social, não contributiva, prestada a quem dessa necessitar. É afirmado, 

portanto, um sistema amplo de cobertura que propicia a proteção integral do cidadão em 

casos de velhice, contingência relacionada à vida laboral ou à falta dela (Behring & 

Boschetti, 2006; Couto, 2008). 

No entanto, a efetivação dos direitos declarados e a construção da seguridade 

social anunciada na Constituição sofrem com a realidade de um país mergulhado em uma 

crise econômica profunda, colhendo os frutos de uma transição democrática conservadora 

que não rompeu com os interesses políticos dominantes, aliada à emergência de um 

programa econômico-político-social de cunho neoliberal que dominará o país, 

especialmente a partir da eleição de Fernando Collor de Mello, na década de 1990, 

inaugurando uma era de desmontes e retrocessos por meio da inversão dos ganhos 

presentes na Carta Magna, justificada pela necessidade urgente de controle da inflação, no 

qual o preço a ser pago seria o corte de gastos sociais que, sem surpresas, atingiria os 

mais pobres. Além das medidas de combate à inflação, Collor inicia a agenda neoliberal 

no país, reafirmada nos anos seguintes nos dois mandatos de Fernando Henrique Cardoso 

(FHC), que tinha como princípios a desregulamentação do mercado, a privatização das 

empresas públicas e a liberalização do comércio exterior (Soares, 2001). 

As políticas sociais seguem neste período o receituário neoliberal, adotando os 

caminhos da privatização, focalização e descentralização. Com relação à privatização, 

paralelo ao desmonte da estrutura pública em nome de um suposto ajuste fiscal, ergue-se 

um complexo de oferta de serviços sociais privados, extremamente lucrativo para o 

capital, especialmente no campo da saúde e da previdência social. Estabelece-se o que 
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Behring e Boschetti (2006) chamam de “dualidade discriminatória” entre os que podem e 

os que não podem pagar pelos serviços. Os últimos são submetidos, sem novidade, a 

serviços sucateados, ineficazes e cada vez mais escassos. Já a focalização, na contramão 

da universalização garantida pela Constituição, seleciona os pobres dentre os mais 

pobres, continuando a lógica de privatização da assistência e da saúde e a priorização das 

ações assistenciais. A descentralização, que tem como princípio a construção de uma 

rede articulada de atendimento e que atenda as necessidades específicas dos locais onde 

estão os serviços, é revestida pela transferência pura e simples de responsabilidades entre 

os entes federados, em busca de uma maior eficiência financeira. 

Embora não haja consenso entre os pesquisadores sobre a continuidade ou não 

do receituário neoliberal nos mandatos do governo Lula, e, mais recentemente, da 

presidente Dilma Rousseff, está claro que algumas tendências permanecem, em especial 

as que se referem à focalização e priorização de políticas de caráter compensatório 

(Marques & Mendes, 2007; Netto, 2012; Silva, 2013). Por exemplo, ao comparar 

relativamente os investimentos no campo da saúde e os destinados ao PBF – carro-chefe 

dos governos Lula e Dilma –, verifica-se claramente a priorização do segundo. 

Contudo, é inegável o papel positivo que o PBF tem hoje no cotidiano das 

famílias brasileiras em situação de pobreza. Em um cenário em que historicamente 

muito pouco esforço foi empreendido no sentido de propiciar melhores condições de 

vida aos pobres brasileiros, em que pese tratar-se de uma medida compensatória que não 

redistribui renda e que, portanto, não altera o perfil de concentração de renda brasileira, 

o PBF é um avanço político e é absolutamente indispensável no momento atual, não 

havendo, ainda, alternativas viáveis no horizonte político brasileiro. 

Urge, no entanto, situar o debate relacionando-o aos impactos e aos 

condicionantes decorrentes do atual cenário do capitalismo mundial e às 
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particularidades assumidas no Brasil. Acompanhando a análise de Netto (2012), 

pretende-se levantar alguns elementos considerados fundamentais para compreensão do 

campo das políticas sociais e as recentes configurações da assistência social. 

Em primeiro lugar, é preciso retomar alguns pontos já rapidamente discutidos 

anteriormente, mas que são fundamentais para o debate contemporâneo acerca das 

políticas sociais. Netto (2012) afirma que a “longa onda recessiva” iniciada na década 

de 1970, configura-se hoje como a terceira grande crise sistêmica do capital (as duas 

primeiras datam, respectivamente, de 1873 e 1929), diante da qual as velhas receitas aos 

moldes keynesianos não têm tido resultados positivos. Desse modo, o caminho 

neoliberal assumido na “sociedade tardo-burguesa” também tem sido pouco eficiente 

para fazer frente à crise. Os pilares de sustentação desse modelo já foram devidamente 

expostos neste estudo, no entanto, retoma-se rapidamente para que não se perca de 

vista: “a flexibilização (da produção e das relações de trabalho), a desregulamentação 

(das relações comerciais e dos circuitos financeiros) e a privatização (do patrimônio 

estatal)” (p. 417, grifos nossos). 

Do ponto de vista social, tal receituário tem três fortes consequências para os 

trabalhadores: a piora significativa das condições de vida, o esfacelamento e a 

reestruturação dos espaços políticos de luta, e o retrocesso nos caminhos tomados pelo 

Estado no trato à “questão social”. Em primeiro lugar, têm-se as consequências, de curto 

e médio prazo, decorrentes da nova lógica imposta às relações de trabalho, que: 

alavanca o aumento nas taxas de desemprego; faz crescer a precarização e 

informalidade do trabalho; reduz e, em muitos casos, aniquila a proteção social; 

minimiza a oferta de serviços públicos de saúde e educação, abrindo espaço para o setor 

privado; e, resultado no recrudescimento dos processos de pauperização relativa, e, em 

muitos países periféricos, o ressurgimento da pauperização absoluta. 
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Em consonância, o espaço político que possa fazer frente a tal quadro de penúria 

passa por um processo de profunda transformação, resultado das próprias mudanças nas 

relações de trabalho que transforma os trabalhadores em uma massa heterogênea, 

grande parte deles perdidos em meio à informalidade, além de constantemente 

assombrados pelo fantasma do desemprego. Aliado a isso, no campo ideológico e 

intelectual, as promessas de transformação societária amortecem diante da derrocada do 

socialismo real e o aparente enfraquecimento da luta de classe abre espaço para a 

organização de novos movimentos sociais identitários que, em que pese a sua 

importância e vitalidade fundamentais no cenário político atual, seu particularismo e a 

especificidade dos direitos demandados impedem a construção de um projeto societário 

que indique possibilidades reais de transformação futura da sociedade. 

Frente a este cenário, o Estado passa por um processo de desqualificação, pela 

defesa privatista da agenda neoliberal, em que é apregoado o Estado mínimo para o 

social e máximo para o capital.  Neste sentido, dois caminhos se tornaram centrais no 

trato às expressões contemporâneas da “questão social” ou, mesmo, da “nova questão 

social” (como querem alguns analistas sociais e intelectuais). O primeiro refere-se 

àquilo que, à luz dos estudos de L. Wacquant, Netto (2012) denominou de militarização 

da vida social. Trata-se da substituição do “Estado de bem-estar social” por um “Estado 

Penal” em que, ao passo que cresce a repressão estatal sobre as “classes perigosas”, se 

avoluma o setor privado de segurança, orbitado pela alta tecnologia e pelos índices de 

lucratividade astronômicos. O “Estado Penal” promove, em nome de uma suposta paz 

social, “uma guerra permanente dirigida aos pobres, aos ‘desempregados estruturais’, 

aos ‘trabalhadores informais’” (p. 427). O Estado assume, assim, o caminho da 

repressão e a criminalização da pobreza como recurso para lidar com a crescente 

população excedente. 
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Aliado a isso, outro caminho menos perverso, mas igualmente limitado no trato 

à “questão social”, é denominado de novo assistencialismo ou nova filantropia, do qual 

fazem parte as políticas sociais de cunho minimalista que selecionam a pobreza extrema 

ou miséria absoluta
39

 como alvo de programas de transferência de renda mínima, que 

não se articulam com políticas estruturais, e pouco representam de um combate à 

pobreza efetivo. 

É a partir deste contexto que se pretende situar o campo da assistência social, 

tanto em termos históricos quanto das tendências e dos desafios atuais, considerando 

seu papel prioritário nas ações de combate à pobreza, revelado na estreita vinculação 

dos serviços e programas, implantados a partir dos anos 2000, com a priorização dos 

programas de transferência de renda assumidos pelos governos do PT. Assim, será 

possível compreender, a partir de suas particularidades, as possibilidades e os limites do 

enfrentamento à “questão social”, e à pobreza como uma das suas principais refrações, 

que resulta em políticas específicas de alcance restrito, mas fundamentais como espaço 

de luta pela melhoria das condições de vida da população. 

Ademais, partindo dos objetivos desta tese, ao eleger este campo como 

importante cenário de prática do psicólogo, propõe-se a análise dos condicionantes 

macroestruturais e políticos em jogo na política de assistência social brasileira, de modo 

a iluminar a problemática aqui proposta, especialmente no que se refere à prática 

profissional do psicólogo no CRAS. 

 

                                                 

39
 Tome-se como exemplo o Plano Brasil Sem Miséria (MDS, 2012a), mencionado anteriormente neste 

trabalho, em que se utiliza como critério de inclusão a medida de pobreza definida pela Organização das 

Nações Unidas (ONU) nas metas do milênio, considerada uma das mais baixas entre as existentes, em 

que são consideradas famílias pobres aquelas que vivem com R$ 120,00 mensais e indigentes, alvo 

prioritário do programa, as que ganham R$ 70,00 mensais. 
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2.2. A assistência social e o combate à pobreza no Brasil contemporâneo 

A assistência social é um campo extremamente conflituoso e escorregadio, arena 

de disputas entre diferentes matrizes teóricas intelectuais e distintos posicionamentos 

(in)fundados em doutrinas religiosas ou em referenciais político-ideológicos 

conservadores, representados nos discursos populares, governamentais e da mídia. 

Situado no campo das políticas sociais, a assistência tem transitado por ações 

pontuais, pautadas na ética da caridade cristã e no caráter assistencialista do Estado, até 

por modelos mais sofisticados de proposição de programas e serviços voltados para esta 

população, sob a lógica do direito social. No entanto, sua conformação histórica indica a 

primazia de um campo marcado por ações privadas, de caráter assistencialista e 

clientelista, em que o pobre é colocado no lugar de “necessitado” e não de pessoa com 

direitos. 

A assistência social no contexto das políticas sociais vem se comportando como 

um campo de benesse pública e privada “ao necessitado”, como uma não 

política, com um sistema que autonega, sem visibilidade. É opaca, fluida, e 

desconhecida do grande público. Acusada de ser o campo da panaceia, do 

assistencialismo, das práticas clientelísticas/populistas, de mecanismo reforçador 

da pobreza tutelada, da concretude da injustiça social – ela parece se comportar 

de forma acuada reforçando sua característica opaca, subalterna, marginal. 

(Sposati et al., 2008, p. 3) 

Assim, a assistência social sofre pelos mesmos motivos que justificam a sua 

existência, pois é colocada como responsável por responder a uma desigualdade 

estrutural do sistema nos limites do próprio sistema. Ou seja, a razão de ser da 

assistência, qual seja a condição de pobreza e miséria da população, é condição 

estrutural de funcionamento do modo de produção capitalista – conforme já discutido 
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acima. Portanto, as soluções só podem ser pontuais, limitadas, e subordinadas à lógica 

mesma de produção e reprodução do capital. 

Aliado a isso, a assistência social destina as suas ações àqueles que 

historicamente foram execrados da sociedade (os “necessitados” e os “incapazes”), e foi 

construída sob a ética individualista meritocrática, em que os vitoriosos e aclamados 

serão os capazes de ingressar no mercado de trabalho e lograr, pelo seu esforço 

individual, realizar o sonho burguês da ascensão social. 

Todavia, mesmo diante dos seus limites de ação, a assistência tem sido o mais 

importante, se não o único, espaço em que são destinados serviços ou programas de 

apoio, atendimento e/ou transferência de renda aos segmentos mais espoliados da 

sociedade, tais como: indigentes, moradores de rua, crianças, adolescentes e idosos em 

situação de pobreza, pessoas com deficiência física, marginalizados de uma forma geral. 

Diante desse quadro, é inegável que a CF (1988) representa uma inflexão, ao 

menos em nível conceitual, para o campo da assistência
40

. No texto da Carta Magna, a 

assistência passa a compor a seguridade social, ao lado da saúde e da previdência social. 

Os Artigos 203 e 204 explicitam o que se propõe à assistência social: 

Artigo 203 – A assistência social será prestada a quem dela necessitar, 

independente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos: 

I – a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; 

II – o amparo às crianças e adolescentes carentes; 

III – a promoção da integração ao mercado de trabalho; 

                                                 

40
 É importante lembrar que no Capítulo 2 deste trabalho já foram apresentados os principais programas e 

serviços que compunham a assistência social até a década de 1980. Para maiores detalhes consultar 

também Couto (2008). 
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IV – a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a 

promoção de sua integração à vida comunitária; 

V – a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de 

deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à sua própria 

manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. 

Artigo 204 – As ações governamentais na área de assistência social serão 

realizadas com recursos do orçamento da seguridade social, previstos no 

art. 195, além de outras fontes, e organizadas nas seguintes diretrizes: 

I – descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e a 

execução dois 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. 

(CF, 1988) 

Ficam estabelecidas, a partir daí, as novas bases jurídico-legais de sustentação da 

assistência social no país, que passa a ser reconhecida como direito social inalienável, 

ao lado da saúde e da previdência social, destinada àqueles a quem dela necessitar, sem 

contribuição prévia. Além disso, o público-alvo e as funções da assistência social são 

definidos, embora ainda de forma extremamente ampla, em contraposição à indefinição 

e fragmentação que marcavam o campo anteriormente. 

Outro ponto fundamental no Artigo 204 (CF, 1988) indica orçamento 

governamental específico para as suas ações, fato inédito até o momento na história do 

Brasil, uma vez que os poucos serviços existentes anteriormente sobreviviam, em 

grande medida, de doações filantrópicas. Ademais, as diretrizes de descentralização e 

participação da população impõem uma nova lógica de funcionamento ao campo, 
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indicando a responsabilidade dos três entes federados, bem como a participação popular 

em uma área em que o público-alvo sempre foi representando como desprovido da 

capacidade de participação, já que se trata de necessitados precisando de esmola para 

sobreviver. 

Desse modo, o campo da assistência social é marcado por uma dualidade. De um 

lado, reconhecida como direito social, ganha o status de política social de caráter 

universalizante (destinada a quem dela precisar), não contributiva. Por outro, ainda 

carrega o fardo histórico de uma prática assistencialista e clientelista, de caráter 

caritativo, permeado por interesses privatistas eleitoreiros, que concebe os usuários 

como inferiores e sem autonomia que estão recebendo um favor em vez de ter um 

direito. 

Em outras palavras, os avanços no campo da assistência social contrapõem-se ao 

seu passado (e presente) marcado, conforme Yasbek (1993), por algumas distorções: a 

lógica tutelar sustenta suas ações, cujas marcas são o favor, o apadrinhamento, a 

subalternidade, etc.; a confusão entre o trabalho voluntário e filantrópico (marca de seu 

passado beneficente) e o trabalho técnico profissional agora exigido; e, por último, a sua 

conformação burocratizante e ineficiente, resultado da falta de recursos e do lugar 

ocupado de política menor entre as políticas sociais. 

Nesse sentido, Couto (2008) questiona: como este campo, com as marcas 

históricas acima apresentadas, foi transmutado pela legislação para o campo do direito, 

da política pública social? A resposta para essa questão mais que pertinente, a autora 

encontra tanto no cenário internacional quanto nacional e essa é decorrente das 

mudanças no mundo do trabalho no capitalismo contemporâneo. Inicialmente, a autora 

aponta a vinculação da assistência social ao campo dos direitos humanos, que amplia a 

noção de direito para além da legislação trabalhista insuficiente, no cenário atual, para 
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dar conta das necessidades dos trabalhadores e de suas famílias. Em segundo lugar, mas 

articulado ao primeiro ponto, está a necessidade de ampliação do campo da assistência 

para dar conta dos “novos” desempregados, ou da grande massa de trabalhadores 

informais e precarizados, que não encontram mais resposta na legislação trabalhista, e 

buscam na assistência social por serviços que atendam as suas necessidades, conscientes 

que são da sua condição de portadores de direitos. 

É nesse contexto de passagem de uma prática pontual, de política menor, para a 

escalada da assistência social em direção ao palco das ações prioritárias de governo – de 

preferida entre as políticas sociais –, bem ao gosto dos neoliberais, e seguindo o passo a 

passo das cartilhas dos organismos internacionais, que esse campo se configura, nos 

dias atuais, como política social brasileira, dotada de uma rede de serviços e programas 

articulados, voltados para a população pobre brasileira. 

Antes, é importante ressaltar que o processo de regulamentação previsto na CF 

sofreu com os entraves, as dificuldades e a lentidão encontrados nos anos seguintes à 

sua promulgação. A assistência social é emblemática das dificuldades de pôr em prática 

as diretrizes e os princípios indicados como política pública social, integrante da 

seguridade social. Tais dificuldades se refletem no fato de que a assistência, além de ser 

a última regulamentada, teve suas inovações, se não totalmente, em grade parte 

ignoradas até meados dos anos 2000. 

Como já mencionado, os anos que se seguem à promulgação do texto 

constitucional são marcados pelo desmonte dos equipamentos e investimentos públicos, 

a partir da agenda neoliberal adotada no país por Collor e, consolidada, por FHC. Neste 

período, a assistência social pouco avançou. Isso pode ser ilustrado seja pelo veto do 

presidente Collor ao projeto que dispunha sobre a Lei Orgânica de Assistência Social 

(LOAS), em 1990, sob o argumento de que o tipo de assistência social proposto não era 
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responsável, seja pela continuidade das ações pontuais e de caráter caritativo no âmbito 

do Estado que marcam o primeiro mandato de FHC. 

Mesmo com a promulgação da Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), em 

1993 – resultado da luta política de militantes, intelectuais, conselhos profissionais –, 

que já define em seu primeiro parágrafo que 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 iniciativa pública e da 

sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas” (p. 6), as ações de 

assistência continuam sob a lógica pontual, assistencialista e fragmentada, não 

assumindo o caráter de direito, permanecendo estruturada em torno da solidariedade. 

É importante destacar que, a partir dos últimos anos da década de 1990, durante 

o governo FHC, surgem alguns programas de transferência de renda, como o Benefício 

de Prestação Continuada (BPC), o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) 

e a Bolsa Escola
41

 – com destaque para os dois últimos, que ao articular os programas 

assistenciais à educação, antevê o que posteriormente será conhecido como 

condicionalidades (Yamamoto & Oliveira, 2010). 

No entanto, é somente com o governo do PT – que inclui os dois mandados de 

Lula (2003 a 2010) e o atual de Dilma Rousseff –, que a assistência avança 

significativamente na construção de um aparato jurídico, legal e institucional, em que se 

conjugam dois movimentos. O primeiro relacionado a um investimento massivo em 

programas de transferência de renda como principal estratégia de combate à pobreza; o 

outro, a construção de uma rede de serviços e programas socioassistenciais que 

constituirá o SUAS. 

                                                 

41
 Além desses, destacam-se o Programa Agente Jovem, o Bolsa Alimentação e o Programa Auxílio Gás 

(Yamamoto & Oliveira, 2010). 
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Ao assumir a Presidência da República, em 2003, Lula define, já no seu discurso 

de posse, o que será uma das prioridades de governo: o combate à miséria, à pobreza e à 

fome. Imediatamente depois, o Programa Fome Zero é lançado, no campo da segurança 

alimentar, incluindo: políticas locais (restaurantes populares, cozinhas comunitárias, 

etc.); políticas específicas, como o cartão-alimentação e a ampliação da merenda 

escolar; e políticas estruturais, como a reforma agrária e o incentivo à agricultura 

familiar. É importante ressaltar que o programa previa a participação da sociedade civil, 

seja por meio de doações ou do engajamento de voluntários em suas ações (Betto, 

2004)
42

. 

O PBF é criado em outubro de 2003 e se torna o carro-chefe dos dois mandatos 

do governo Lula e, posteriormente, também de Dilma Rousseff. Esse programa de 

transferência de renda
43

 surge a partir da unificação de quatro programas já existentes 

no governo anterior
44

 – Programas Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Auxílio-gás e 

Cartão Alimentação. O PBF articula os três níveis de governo com o objetivo de 

associar medidas de caráter emergencial – alívio imediato da pobreza – com medidas de 

médio e longo prazos, permitindo que as famílias tenham acesso às condições mínimas 

                                                 

42
 Muitos estudos indicam limitações no Programa Fome Zero devido, especialmente, ao seu caráter 

assistencialista, ao conservadorismo e à ausência da concepção de direito social em suas formulações 

(Freitas, 2007). 

43
 Os programas de transferência de renda consistem no repasse direto de recursos do Fundo Nacional de 

Assistência Social aos beneficiários, como forma de acesso à renda. Têm por objetivo o combate à fome, 

à pobreza e a outras formas de privação de direitos, que levem à situação de vulnerabilidade social, 

criando possibilidades para a emancipação, o exercício da autonomia das famílias e indivíduos atendidos 

e o desenvolvimento local (MDS, 2005a). 

44
 A justificativa para a unificação dos programas surge a partir de relatório elaborado pela equipe de 

transição do governo Lula, em que são indicados alguns problemas de execução, por exemplo, a 

concorrência e sobreposição de programas, a ausência de coordenação geral e planejamento gerencial, a 

falta de garantia na autonomização das famílias após o desligamento dos programas, entre outros (Silva e 

Silva et al., 2008). 



87 

necessárias, na forma de serviços públicos essenciais, para a superação de sua situação 

de pobreza (MDS, 2006a). 

Uma das características marcantes desse programa é a exigência do 

cumprimento de condicionalidades
45

 por parte dos beneficiários, como critério de 

continuidade. A existência das condicionalidades ampliaria o acesso aos serviços de 

saúde, educação e assistência social, considerado como fundamental para redução da 

pobreza e superação da situação de vulnerabilidade social em que se encontram as 

famílias. 

O benefício é formado por uma parte fixa, independente da composição familiar, 

e de uma parte variável condicionada à existência de crianças e/ou adolescentes na 

família. Para ser beneficiada, é necessário que a família esteja cadastrada no CadÚnico, 

realizado pelo gestor municipal, e que vivam em condições de pobreza, em que o valor 

limite é de R$ 140,00 per capita para famílias que possuem crianças e adolescentes de 

até 17 anos, ou aquelas consideradas extremamente pobres, isto é, que tenham renda per 

capita menor que R$ 70,00. No caso da extrema pobreza, a concessão do benefício 

independe da composição familiar
46

. 

Entretanto, embora se reconheça a importância do benefício para a sobrevivência 

e melhoria das condições de vida das famílias em situação de pobreza e extrema 

                                                 

45
 Na área de saúde, a condicionalidade consiste no acompanhamento da saúde de gestantes, nutrizes e 

crianças até sete anos de idade. Na educação, a condicionalidade prevista é a matrícula e frequência 

escolar mínima de 85% das crianças e dos adolescentes entre 6 e 15 anos integrantes das famílias 

beneficiárias. Além disso, na assistência social, a participação no PETI passa a ser uma condicionalidade 

adicional para as famílias com crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil (MDS, 2006a). 

46
 Informação recuperada em 26/10/2012, de http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/beneficios/ingresso-de-

familias 
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pobreza
47

, muitas críticas são dirigidas ao programa. Uma delas refere-se ao fato de o 

PBF ser um programa de governo e não um direito social, o que o coloca na contramão 

dos avanços sociais conquistados com a CF (1988) e reiterados na regulamentação de 

políticas sociais de caráter universal no campo da seguridade social. Além disso, tendo 

o caráter de programa, fica à mercê de mudanças e diferentes interesses políticos e 

governamentais, o que coloca em risco a sua continuidade e capacidade de romper, em 

longo prazo, com o círculo vicioso da pobreza (Marques & Mendes, 2007). 

Outro questionamento diz respeito aos critérios de participação e aos recursos 

destinados às famílias beneficiárias. Os indicadores utilizados para a inclusão da família 

selecionam os mais pobres entre os pobres, uma vez que utiliza uma linha de pobreza 

extremamente baixa, incluindo apenas aqueles destituídos quase que por completo do 

acesso a condições dignas de existência. Além disso, a não consideração do salário 

mínimo
48

, valor historicamente construído e reconhecido legalmente como o mínimo 

necessário para sobrevivência – nem como critério de inclusão no programa e nem no 

valor repassado aos beneficiários – retira do programa a possibilidade real de impacto 

sobre a pobreza, por não considerar nem mesmo o já defasado e insuficiente salário 

mínimo (Druck & Filgueiras, 2007; Freitas, 2007; Marques & Mendes, 2007). 

Por fim, reafirma-se aqui que o PBF significa um avanço no contexto histórico 

brasileiro, hoje absolutamente indispensável para garantia mínima de sobrevivência das 

populações pobres e indigentes. É necessário, no entanto, advertir que, mesmo que os 

valores repassados pelo programa fossem equiparados ao salário mínimo, esta não seria 

                                                 

47
 Estudos demonstram que o benefício representa uma parte significativa do orçamento familiar e que, 

em alguns municípios, constituem a principal fonte de renda, aquecendo significativamente o comércio 

local (Marques & Mendes, 2007). 

48
 Valor atual do salário mínimo, em vigência desde 01 de janeiro de 2013: R$ 678,00. 
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uma medida suficiente para a extinção da pobreza. Como já afirmado anteriormente, a 

pobreza é condição constitutiva da sociedade capitalista; nesse domínio, sua melhora só 

ocorre de forma relativa por meio de medidas de redistribuição de renda. 

De forma articulada aos programas de transferência de renda – embora com 

menos investimento e propaganda pela mídia –, tem-se a construção do SUAS que, em 

conjunto com as ações de combate à fome e com os programas de transferência de 

renda, fica sob responsabilidade do MDS. 

Seguindo as recomendações da IV Conferência Nacional de Assistência Social, 

realizada em Brasília, no ano de 2003, é elaborada a PNAS, em vigor, em que está 

prevista a criação do SUAS, que irá operacionalizar os princípios e diretrizes previstos 

na LOAS e reafirmados na PNAS. Assim, a assistência social é reafirmada como direito 

de cidadania e responsabilidade do Estado, tendo como objetivo a gestão integrada de 

ações descentralizadas e participativas, conforme previsto no texto constitucional. 

Em termos operacionais, a assistência social deve prover a proteção à vida, 

reduzir danos, monitorar populações em risco e prevenir a incidência de agravos à vida 

em face das situações de vulnerabilidade, sendo caracterizada como proteção social
49

, 

que por meio de suas ações deve assegurar sobrevivência, acolhida e convívio. 

A segurança de sobrevivência consiste na garantia de repasse de uma quantia 

monetária para sobrevivência para pessoas com deficiência, idosos, desempregados, 

                                                 

49
Entende-se por proteção social as formas “institucionalizadas que as sociedades constituem para 

proteger parte ou o conjunto de seus membros. Tais sistemas decorrem de certas vicissitudes da vida 

natural ou social, tais como a velhice, a doença, o infortúnio, as privações. [...] Neste conceito, inclui-se, 

também, tanto as formas seletivas de distribuição e redistribuição de bens materiais (como a comida e o 

dinheiro), quanto os bens culturais (como os saberes), que permitirão a sobrevivência e a integração, sob 

várias formas na vida social. Ainda, os princípios reguladores e as normas que, com intuito de proteção, 

fazem parte da vida das coletividades” (MDS, 2005b). 
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famílias numerosas, ou desprovidas de condições para garantir a sua reprodução social 

(MDS, 2005b). Estão incluídas aqui o BPC
50

, os Benefícios Eventuais
51

 e as bolsas-

auxílios financeiros (por exemplo, o PBF). A acolhida refere-se à construção de espaços 

físicos e serviços (abrigos, albergues ou alojamentos), em todo o território nacional, 

destinados a proverem necessidades básicas (alimentação, vestuário e moradia) para 

demandantes especiais da assistência, em decorrência de abandono, violência familiar 

ou social, velhice, deficiência, consumo de drogas, etc. Por último, a segurança do 

convívio, que consiste na construção, restauração e fortalecimento de laços familiares e 

comunitários, por meio do desenvolvimento de atividades socioeducativas, culturais e 

de convivência (MDS, 2005b; Pereira, 2007). 

Regida por princípios democráticos que garantem, entre outras coisas, a 

universalidade das ações e o atendimento digno aos usuários, a assistência possui as 

seguintes diretrizes: descentralização político-administrativa, que inclui tanto o 

compartilhamento das responsabilidades administrativas e financeiras entre os entes 

federados, como também a territorialização – em que os espaços de ação são 

demarcados não somente por critérios geográficos, mas incluem recortes de lugares em 

que se encontrem populações com problemas, culturas e histórias similares; participação 

da população, por meio das organizações representativas; primazia da responsabilidade 

do Estado na condução da política, deixando claro o caráter complementar dos serviços 

                                                 

50
 Segundo a PNAS (MDS, 2005b), o BPC constitui uma garantia de renda básica, no valor de um salário 

mínimo, tendo sido um direito estabelecido diretamente na CF e posteriormente regulamentado a partir da 

LOAS, dirigido às pessoas com deficiência e aos idosos a partir de 65 anos de idade, observado, para 

acesso, o critério de renda previsto na Lei. 

51
 Os benefícios eventuais foram estabelecidos na LOAS e têm por objetivo oferecer provisões para cobrir 

necessidades temporárias decorrentes de contingências relativas a vulnerabilidades temporárias (MDS, 

2005b). 
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prestados por organizações do “terceiro setor”; e, por último, centralidade da família, 

entendida de forma ampliada, que inclui não somente os vínculos consanguíneos, mas 

os laços afetivos e de cooperação (MDS, 2005b; Pereira, 2007). 

Com relação ao público-alvo, verifica-se um alargamento significativo no rol de 

destinatários da política de assistência social, em relação aos programas encontrados 

anteriormente, que eram organizados em torno de segmentos específicos (adolescentes, 

idosos, etc.). É importante também ressaltar que tal alargamento pressupõe um quadro 

social no qual um número maior de pessoas, submetidas a condições as mais adversas, 

passa a ser demandador da assistência social por não ter ao seu dispor outras formas de 

proteção – como o já discutido estreitamento da proteção trabalhista. Dessa forma, a 

PNAS estabelece como público usuário da assistência: 

cidadãos e grupos que se encontram em situações de vulnerabilidade e riscos, 

tais como: famílias e indivíduos com perda ou fragilidade de vínculos de 

afetividade, pertencimento e sociabilidade; ciclos de vida; identidades 

estigmatizadas em termos étnico, cultural e sexual; desvantagem pessoal 

resultante de deficiências; exclusão pela pobreza e/ou, no acesso às demais 

políticas públicas; uso de substâncias psicoativas; diferentes formas de violência 

advindas do núcleo familiar, grupos e indivíduos; inserção precária ou não 

inserção no mercado de trabalho formal e informal; estratégias e alternativas 

diferenciadas de sobrevivência que podem representar risco pessoal e social. 

(MDS, 2005b, p. 33) 

Concorda-se com Silva e Silva et al. (2008) que a definição do público na PNAS 

pressupõe uma concepção multidimensional de pobreza que considera outros fatores, 

sociais, culturais e até subjetivos, na definição das necessidades. Embora, segundo esses 

autores, a definição continue incompleta por não considerar a condição de classe dos 
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usuários – inclusive porque as situações descritas decorrem ou têm relação com a 

estrutura de exploração do trabalho –, é inconteste que há um avanço conceitual ao 

contemplar uma gama enorme e diversificada de situações de vida, o que impõe à 

assistência social desafios abissais na estruturação e na oferta dos programas e serviços, 

incluindo tanto o manejo de recursos materiais quanto de recursos humanos, com 

destaque aos últimos cuja maioria é formada e acostumada com a pontualidade e a 

previsibilidade das ações assistenciais. 

Atendendo aos princípios e diretrizes da assistência social, o SUAS deve ofertar 

proteção social ao público-alvo definido por meio de ações, cuidados, atenções, 

benefícios e auxílios que visam à “redução e prevenção do impacto das vicissitudes 

sociais e naturais ao ciclo de vida, à dignidade humana e à família...” (MDS, 2005a, p. 

19). Para sua operacionalização, a proteção social deve ser dividida em: proteção social 

básica, de caráter mais preventivo, e proteção social especial, mais reparadora. 

A proteção social básica tem “como objetivos prevenir situações de risco por 

meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, e o fortalecimento de 

vínculos familiares e comunitários” (MDS, 2005b, p. 33). Para tanto, são ofertados 

serviços articulados em rede de acolhimento, convivência e socialização das famílias, 

além do BPC e dos benefícios eventuais que também devem ser executados na proteção 

básica. As atividades devem ser voltadas prioritariamente para a população que vive em 

situação de vulnerabilidade social, decorrentes de pobreza ou privação e, também, nos 

casos de fragilização dos vínculos afetivos, tanto relacionais como de pertencimento 

social, incluindo as situações decorrentes de discriminação social, ética, de gênero, etc. 

A proteção social básica deve ser executada prioritariamente nos CRAS: 

O Centro de Referência da Assistência Social – CRAS é uma unidade pública 

estatal de base territorial, localizado em áreas de vulnerabilidade social, que 
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abrange um total de até 1.000 famílias/ano. Executa serviços de proteção social 

básica, organiza e coordena a rede de serviços socioassistenciais locais da 

política de assistência social. (MDS, 2005b, p. 35) 

No CRAS, devem ser realizadas atividades de orientação e de convívio 

sociofamiliar e comunitário, tendo como referências principais a territorizalização e a 

matricialidade familiar. Destaca-se, também, a oferta do PAIF, que tem como objetivo 

contribuir para a efetivação da PNAS como política pública garantidora de direitos de 

cidadania e promotora de desenvolvimento social, na perspectiva da prevenção e 

superação das desigualdades e da exclusão social, tendo a família como unidade de 

atenção para a concepção e a oferta de programas, projetos e serviços. As ações do 

PAIF consistem no atendimento às famílias vulneráveis em função da pobreza e de 

outros fatores de risco e exclusão sociais. O atendimento deve ser realizado por uma 

equipe técnica, composta em geral por psicólogo, assistente social e auxiliar 

administrativo, capaz de desenvolver o acompanhamento psicossocial às famílias, 

estabelecendo estratégias promocionais que favoreçam a inclusão social e o exercício da 

cidadania (MDS, 2004). 

Seguindo o modelo hierárquico e articulado, a proteção social especial destina-se 

às crianças, aos adolescentes, aos jovens, aos adultos, às pessoas com deficiência, aos 

idosos, em situação de risco já instaladas, decorrentes de violação de direitos, abandono, 

maus-tratos físicos e/ou psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, 

cumprimento de medidas socioeducativas, situação de rua, situação de trabalho infantil, 

entre outros. Para tanto, os serviços são divididos em média e alta complexidade. 

Os serviços de média complexidade são ofertados às famílias e indivíduos com 

direitos violados, mas que mantêm os vínculos familiares e comunitários. Envolvem as 

atividades desenvolvidas nos CREAS, bem como Serviços de apoio e orientação 
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familiar, Plantão Social, Abordagem de Rua, Serviços de habilitação e reabilitação de 

pessoas com deficiência, além das medidas socioeducativas em meio aberto (MDS, 

2004). 

Já os serviços de alta complexidade destinam proteção integral (moradia, 

alimentação, higienização e trabalho protegido) a indivíduos que perderam seus 

vínculos ou necessitam ser retirados do seu núcleo familiar e/ou comunitário. Os 

serviços ofertados são: atendimento integral institucional, Casa Lar, República, Casa de 

Passagem, Albergue, Família Substituta, Família Acolhedora, medidas socioeducativas 

restritivas de liberdade e trabalho protegido (MDS, 2004). 

Assim, conforme a PNAS, o conjunto de serviços ofertados, tanto na proteção 

social básica quanto na especial de média e alta complexidade, formam uma rede 

socioassistencial, sendo sua composição definida a partir do porte dos munícipios
52

, que 

                                                 

52
 É importante ressaltar que para definição e caracterização dos territórios a PNAS utiliza como 

referência a definição de municípios de pequeno, médio e grande porte indicada pelo IBGE, agregando 

outras referências do Centro de Estudos das Desigualdades Socioterritoriais, e do Centro de Estudos da 

Metrópole sobre Desigualdades Intraurbanas e o Contexto Específico das Metrópoles. Baseado nisto, 

propõe a seguinte classificação: a) municípios de pequeno porte 1 – municípios com população de até 

20.000 habitantes (5.000 famílias em média), com forte presença de população rural (cerca de 45% da 

população total), tem como referência municípios de porte maior e necessitam apenas de uma rede 

simplificada e reduzida; b) municípios de pequeno porte 2 – municípios cuja população varia de 20.001 a 

50.000 habitantes (cerca de 5.000 a 10.000 famílias em média), apresentando menor concentração de 

população rural (30%); c) municípios de médio porte são os que a população está entre 50.001 a 100.000 

habitantes (cerca de 10.000 a 25.000 famílias), e devem contar com uma rede mais ampla de serviços de 

assistência social, particularmente na rede de proteção social básica; d) municípios de grande porte são 

aqueles cuja população é de 101.000 habitantes até 900.000 habitantes (cerca de 25.000 a 250.000 

famílias), deve dispor de uma rede mais complexa envolvendo serviços de proteção social básica, bem 

como uma ampla rede de proteção especial (nos níveis de média e alta complexidade); e) as metrópoles 

que são os municípios com mais de 900.000 habitantes (atingindo uma média superior a 250.000 famílias 

cada) com uma maior complexidade social, e, consequentemente, de necessidades assistenciais (MDS, 

2005b). 
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deve garantir a articulação intersetorial com os outros setores da seguridade social e as 

demais políticas públicas. 

Em continuidade aos investimentos e priorização da assistência social, a 

presidente Dilma Rousseff lança o Plano Brasil sem Miséria, em 2011, que pretende 

retirar da pobreza extrema os 16 milhões de brasileiros que ainda sobrevivem com 

menos de R$ 70,00 mensais. Para tanto, o plano propõe incrementar a transferência de 

renda, priorizando crianças de 0 a 6 anos, gestantes e nutrizes que, segundo dados do 

IBGE, são os mais atingidos com a condição de pobreza extrema. Segundo publicações 

oficiais, o plano consiste em um esforço do Estado brasileiro para efetivar melhores 

condições de bem-estar e melhores oportunidades para uma parcela vulnerável da 

população brasileira (MDS, 2012a). É uma iniciativa de caráter nacional, intersetorial e 

intergovernamental, e tem como principal estratégia a busca ativa, a partir da 

composição de equipes de assistência social volantes, de modo a incluir no CadÚnico 

aquelas famílias que até o momento não conseguiram ter acesso aos benefícios sociais
53

. 

O Plano Brasil Sem Miséria possui três eixos: a) a garantia de renda; b) a 

inclusão produtiva e c) o acesso aos serviços sociais. Após um ano de implantação, 

algumas ações já foram implantadas. No primeiro eixo, destaca-se o reajuste de 45% 

dos benefícios do PBF para crianças e adolescentes; o aumento da quantidade de 

benefícios variáveis de três para cinco; a inclusão de pagamento de benefícios para 

gestantes e nutrizes; e a retirada de 2,7 mil crianças da pobreza extrema, por meio da 

complementação da renda per capita das famílias beneficiadas para um valor acima de 

R$ 70,01. Na inclusão produtiva, tem-se a implantação do Programa Nacional de 

Acesso Técnico e Emprego (PRONATEC), com a oferta de cursos de formação inicial e 
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 Informações disponíveis em www.mds.gov.br 
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continuada, além do microcrédito produtivo e das ações voltadas para o 

desenvolvimento rural, com o objetivo de fortalecer a lógica da transferência de renda 

acompanhada de ações no campo do trabalho, visando combater as interpretações de 

que o PBF é exclusivamente uma esmola, uma caridade, um estímulo à vagabundagem. 

No último eixo, acesso aos serviços sociais, tem-se a focalização das ações nas regiões 

mapeadas e que apresentam deficiência de serviços (MDS, 2012a). 

Diante do exposto, é inconteste o avanço da proposta de uma “nova” assistência 

social, indicada nos principais marcos regulatórios do campo. A construção de uma rede 

socioassistencial, distribuída em praticamente todo o território nacional, organizada de 

forma hierarquizada e dispondo de serviços e programas amplos com o objetivo de 

abarcar situações complexas de vulnerabilidade e violação de direitos de um público 

crescente, partindo de uma compreensão multidimensional de pobreza que, ao articular 

outros elementos, como discriminação ético-social, com a questão do acesso a renda, 

resulta em um cenário extremamente favorável para transformar a assistência em direito 

social, garantido pelo Estado, rompendo de uma vez por todas com o seu passado 

assistencialista. 

Seguindo a mesma linha, também não é desprezível o impacto dos programas de 

transferência de renda, em especial, do PBF, para a melhora relativa das condições de 

vida de grande parte dos brasileiros que vivem na pobreza e na miséria. É inédita no 

país a destinação de um montante tão significativo de recursos para transferência de 

renda direta aos pobres e miseráveis. 

No entanto, é preciso refletir com um cuidado maior acerca das implicações, dos 

limites e da funcionalidade dessa “nova” assistência social. Antes disso, é importante 

deixar claro que a reflexão proposta não anula a pertinência do campo, muito menos 

despreza a luta política pela sua efetivação como direito e pela garantia de que todos os 
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avanços conquistados desde a década de 1980 sejam postos em prática, concebendo, ao 

contrário, este campo como extremamente fértil e com enorme potencial para a luta pela 

transformação das condições de vida da população pobre e miserável deste país. 

De todo modo, verifica-se que após quase 10 anos de implantação, a “nova” 

assistência enfrenta dois grandes conjuntos de problemas que, na verdade, são velhos 

conhecidos. O primeiro deles decorre de uma análise recente e macroestrutural – até 

certo ponto já mencionada no capítulo anterior – acerca dos caminhos tomados nos 

últimos anos pelos governos do PT. A ascensão ao poder de protagonistas históricos da 

luta dos trabalhadores no país representava a possibilidade de o país trilhar caminhos 

em direção à priorização do social. Os anos que se seguiram viram a reprodução quase 

que completa do modelo econômico já presente no governo anterior. No campo social, 

no entanto, adota-se um modelo híbrido que, se não responde completamente aos 

anseios de priorização, o destina grande atenção e um volume significativo recursos – se 

comparados aos períodos anteriores. 

Neste sentido, Silva (2013) reatualiza o debate sobre a funcionalidade da 

assistência social ao capital
54

, especialmente, no que se refere ao destaque dado aos 

programas de transferência de renda focalizados na extrema pobreza. Para se ter uma 

ideia, ao relacionar os recursos destinados ao PBF e ao BPC com os destinados para 

ampliação, implementação e manutenção da rede socioassistencial do SUAS verifica-se 

um enorme hiato. Segundo informações do próprio MDS (2010), os investimentos na 

                                                 

54
 Surgem no momento algumas análises e diferentes denominações acerca do atual modelo de 

desenvolvimento econômico e social do Brasil. Como exemplo, tem-se as análises de Netto (2012), já 

referenciado no capítulo anterior, e Silva (2013), que utiliza o termo “neodesenvolvimentista” para 

caracterizar o modelo de crescimento econômico e desenvolvimento social adotado pelos governos do 

PT. É importante indicar que pela sua recentidade, tal análise carece de aprofundamento a ser realizado 

até a finalização da tese. 
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assistência tiveram um incremento de 255,4% em cinco anos. No entanto, ao excluir os 

programas de transferência, o montante destinado à rede SUAS representa apenas 35% 

desse total. Tal escolha se justifica pelo fato de que a renda transferida tem um potencial 

maior de reversão dos indicadores sociais, fundamental para manutenção do apoio 

político da população e para prestação de contas internacional, além do fato de que o 

dinheiro transferido circula velozmente no mercado interno, incrementando a economia. 

Dessa forma, a despeito dos avanços alardeados pelos órgãos governamentais, o 

enfrentamento à pobreza continua seguindo as mesmas velhas receitas. Priorização nos 

mais pobres, com medidas pontuais que, se em curto prazo minimizam a condição de 

pobreza e miséria, num prazo mais distendido não consegue romper com o círculo 

vicioso de sua reprodução. São receitas que não consideram o componente estrutural da 

pobreza, ou seja, a determinação de classe do fenômeno. Caminhos que, conforme Silva 

(2013), naturalizam a “questão social” e suas manifestações, excluindo do seu horizonte 

as possibilidades reais de equacionamento. Ademais, a proposição de “novos” 

conceitos, como vulnerabilidade social, segundo esta autora, reiteram a 

responsabilização do pobre pela sua condição, bem como coloca em suas mãos a 

possibilidade de saída da pobreza. 

O outro conjunto de problemas, articulado ao primeiro, refere-se ao 

funcionamento dos serviços socioassistenciais, ou seja, questiona-se aqui como a 

política de assistência social é posta em prática no dia a dia dos serviços. 

Não era de se esperar que rapidamente o campo da assistência rompesse com o 

seu passado, renascendo, em 2004, com novos princípios, concepções e modelos de 

ação. Tal expectativa se coaduna a uma perspectiva histórica linear, etapista, em que 

cada período é completamente novo e exclui todas as características do anterior, o que 

não é o caso. 
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As barreiras e os limites encontrados nos serviços refletem elementos de um 

passado histórico que continua a se fazer presente, porque em grande parte ainda 

respondem às necessidades atuais do campo da assistência social, além de serem 

extremamente funcionais a uma cultura política que impregna gestores, profissionais e 

usuários. Daí persiste a concepção de assistência social não como direito e, sim, favor a 

ser prestado aos “necessitados” ou, mesmo, segundo o novo discurso reacionário, aos 

pobres acomodados do PBF. Persistem o assistencialismo, o favoritismo, o clientelismo, 

o uso privatista eleitoreiro dos serviços. Persistem o primeiro-damismo, a precariedade 

dos serviços, a precarização dos profissionais da assistência, a sobreposição de ações, a 

desarticulação da rede. Enfim, persiste uma assistência velha, com cara de novidade, 

mas que se mantém sobre os mesmos pilares arcaicos e limitados de combate à pobreza. 

Diante do exposto e em se tratando do cenário de pesquisa eleito neste trabalho e 

já apresentado no primeiro capítulo, é fundamental refletir de forma cuidadosa sobre o 

contexto das pequenas cidades, maioria no estado do RN, especialmente no que diz 

respeito às particularidades e as singularidades que impõem desafios a prática 

profissional no âmbito da proteção social básica do SUAS. É sobre o que tratar-se-á na 

seção a seguir. 

 

2.3. A assistência no território ou o território na assistência 

O processo de implantação da rede de programas e serviços que compõem o 

SUAS significou, em grande medida, um processo de interiorização da oferta de ações 

assistenciais em todo o território nacional. Locais que antes contavam apenas com 

programas pontuais e isolados, geralmente de cunho caritativo ou filantrópico, passam a 

dispor de serviços contínuos, ofertando atividades que seguem parâmetros nacionais, 

regidos por princípios e diretrizes estabelecidos pela PNAS. 
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Tal processo acompanha a ênfase na municipalização e descentralização, 

presentes na CF (1988). Em consonância, as normativas das políticas específicas, como 

a do Sistema Único de Saúde (SUS) e as Leis de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), 

trazem como um dos eixos centrais a organização de uma rede descentralizada, com 

gestão compartilhada, em que os municípios ganham em relevância na gestão, 

cofinanciamento e implantação das políticas e programas. A realidade local passa, 

portanto, a imperar em contraponto aos modelos centralizadores e verticais anteriores 

que, em grande parte, ignorava as singularidades dos contextos específicos. 

Neste âmbito, torna-se central a categoria território como referência na 

implantação de políticas públicas. Koga (2003) afirma que o território deve ser 

considerado uma variável que orienta as políticas no enfrentamento das desigualdades 

sociais. Nos seus termos, “o território como o chão concreto das políticas” (p. 33). 

Portanto, é no território onde se tornam concretas as relações entre os homens, onde 

aparecem as peculiaridades, as diferenças e as desigualdades sociais, culturais, políticas, 

econômicas e sociais. Mas não só, o território também é o lugar da realização do sujeito 

ativo, da cidadania. A definição de território utilizada pela autora advém da Geografia, 

com destaque para a obra de Milton Santos para quem a análise do território é 

indissociável da dos sujeitos que os usa. 

O território em si, para mim, não é um conceito. Ele só se torna um conceito 

utilizável para a análise social quando o consideramos a partir de seu uso, a 

partir do momento em que pensamos juntamente com aqueles atores que dele se 

utilizam. (Santos, 2000, p. 22) 

Assim, a noção de território só se constrói por meio da relação entre o território 

e as pessoas que dele se utilizam. Daí decorre que pensar política pública a partir do 
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território exige mergulhar na história, no cotidiano, no universo cultural da população, 

nas relações estabelecidas entre os seus moradores. 

Por entre imagens e mapas, medidas de lugares e entre lugares se encontra o 

desafio de melhor conhecer as cidades para melhor intervir no chão onde tudo 

acontece, onde se evidenciam as necessidades e afloram as potencialidades, onde 

se dão as relações do âmbito privado e público, onde os homens se encontram. 

(Koga, 2003, p. 30) 

No âmbito específico da assistência social, a PNAS também referenciada na 

concepção de Milton Santos de cidade como organismo vivo, propõe que: 

ao invés de metas setoriais a partir de demandas ou necessidades genéricas, 

trata-se de identificar os problemas concretos, as potencialidades e as soluções, a 

partir de recortes territoriais que identifiquem conjuntos populacionais em 

situações similares, e intervir através das políticas públicas, com o objetivo de 

alcançar resultados integrados e promover impacto positivo nas condições de 

vida. (MDS, 2005b) 

Assim, a abordagem territorial é evidenciada no tratamento da cidade, a partir da 

organização da rede de proteção social (básica e especial), garantindo a proximidade 

dos usuários. Em suma, o território é entendido como fruto de interações entre os 

homens e a síntese de relações sociais, espaço onde se evidenciam as carências e 

necessidades sociais, mas também as resistências e lutas coletivas. Ademais, para 

Couto, Yasbek e Raichelis (2012), a territorialização é o lugar “onde se concretizam as 

manifestações da questão social e se criam os tensionamentos e as possibilidades para o 

seu enfrentamento” (p. 73). 

Ora, partindo deste princípio, torna-se central o conhecimento sobre o território 

por meio de uma aproximação radical da realidade em que estão inseridos os programas 
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e serviços. Para tanto, qualquer ação de assistência social proposta sob os auspícios da 

PNAS pressupõe um enraizamento do serviço no território instalado. O que não 

significa um engessamento ou estagnação, ou mesmo que os serviços sirvam tão 

somente a responder às necessidades imediatas de determinadas localidades. A 

territorialização pressupõe não apenas o conhecimento da dimensão espacial, mas sim a 

compreensão de um lugar em que se manifestam as desigualdades e também as 

potencialidades do lugar e da população (MDS, 2009). 

Diante disso, prefere-se compreender o sentido de enraizamento como uma 

espécie de ligação profunda do serviço com o território, que permite a construção de um 

projeto que além de atender as suas necessidades imediatas (que, neste caso, referem-se 

quase sempre a necessidades básicas), também propõe a criação de movimento, 

mudança, transformação. 

Assim, é fundamental adentrar a realidade das cidades de pequeno e médio porte 

que formam o cenário desta pesquisa, em busca de apreender as particularidades sociais, 

econômicas, políticas e culturais, a partir da sua localização na região nordeste do 

Brasil. Tal caracterização tem por objetivo fornecer subsídios mais sólidos para a 

discussão dos atravessamentos dessas particularidades na implantação do SUAS, 

especialmente no que se refere aos serviços ofertados na proteção social básica, no 

contexto do CRAS. 

Como já mencionado alhures, a PNAS toma como referência para a indicação do 

território de abrangência do CRAS, a definição de municípios de pequeno, médio e 

grande porte indicada pelo IBGE, agregando-se outras referências de análise realizadas 

pelo Centro de Estudos das Desigualdades Socioterritoriais, bem como pelo Centro de 

Estudos da Metrópole sobre desigualdades intraurbanas e o contexto específico das 

metrópoles. Essa classificação agrega o tamanho da cidade em termos de número de 
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habitantes, a intensidade da presença da população rural e a referência a outros 

municípios maiores. Ao tratar-se dos municípios de pequeno porte I e II
55

, há uma 

referência direta à forte presença da população rural (45% e 30% da população, 

respectivamente), em contraposição ao caráter urbanizado ascendente encontrado nos 

demais níveis de classificação. 

No entanto, algumas críticas são dirigidas à utilização do tamanho populacional 

como critério exclusivo na definição das cidades. Neste sentido, destaca-se o estudo de 

Veiga (2003), que questiona a legislação oficial utilizada no Brasil, regulamentada pelo 

Decreto Lei n. 311, de 1938, em que é considerada cidade toda sede do município. 

Segundo o autor, ao utilizar parâmetros estritamente político-administrativos, tem-se 

uma superestimação da população vivendo em espaços urbanos, que, segundo o Censo 

de 2000, representava 81,2% do total. 

Como solução, Veiga (2003) propôs agregar indicadores de densidade 

demográfica
56

, que resultaria na diminuição significativa daquilo considerado urbano no 

Brasil. A extensão do território considerado rural passa a representar 90% do total, 

englobando 80% dos municípios brasileiros e 30% da população. Tais números 

apontariam para o fato de que não há um esvaziamento do rural tanto em termos 

populacionais
57

, quanto no que diz respeito ao dinamismo econômico – reflexo de um 

                                                 

55
 Como informado no primeiro capítulo, no RN, 95,2% dos municípios são classificados como pequeno 

porte I e II (159 dos 167 totais). 

56
 Veiga (2003) propõe que os municípios de pequeno porte são aqueles que possuem menos de 50 mil 

habitantes e menos de 80hab/km
2
, e os de médio porte que possuam população no intervalo entre 50 a 100 

mil habitantes e/ou cuja densidade supere 80hab/km
2
, mesmo com menos de 50 mil habitantes. 

57
 Veiga (2003) afirma que ¼ dos municípios de pequeno porte, com características rurais, apresenta um 

crescimento populacional de 31,3%, muito acima da média nacional de 15,5%, no período de 1991-2000. 
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renovado interesse pelo campo presente em pessoas (em geral, aposentados) que optam 

por morar na zona rural ou em cidades de pequeno porte (Veiga, 2003). 

Sobre este estudo, Bernardelli (2010) concorda com as críticas sobre a 

insuficiência do tamanho populacional como parâmetro definidor, mas não acredita que 

a utilização da densidade demográfica resolva a questão. Além do tamanho e da 

densidade populacional, deve-se somar aspectos morfológicos, atividades produtivas, 

modos de vida, inter-relações e geração de inovações. Assim, é preciso situar as cidades 

em um contexto social específico, pertencente a uma rede de cidades existentes em um 

momento histórico específico, e que dispõe de uma determinada infraestrutura e uma 

formação econômico-social. 

O pertencimento ou a função assumida em uma determinada rede foi um dos 

principais indicadores de definição das cidades médias e pequenas. Nesses termos, 

Sposito (2010) afirma que as cidades médias seriam aquelas que desempenhariam o 

papel de intermediação entre as cidades pequenas e os grandes centros. As pequenas, 

assim, seriam territórios políticos ou econômicos tributários das cidades médias. 

Portanto, para a definição de cidade média seria fundamental sua influência sobre outras 

cidades menores que, por conseguinte, seriam aquelas dependentes ou referenciadas 

pelas cidades médias. No entanto, na atualidade com a disseminação dos meios de 

comunicação e informação, as cidades pequenas podem manter relação direta com 

grandes cidades ou, até mesmo, com metrópoles (Sposito, 2010). 

Diante disso, os autores optam por identificar traços que marcam de forma 

ampla o contexto dessas cidades. Para Corrêa (2007), as cidades pequenas seriam 

lugares centrais de áreas agrícolas prósperas, centros funcionalmente especializados e 

de concentração de força de trabalho para a agricultura, além de centros que vivem de 

recursos externos, como aposentadoria. Já as cidades médias refere-se a lugares com 
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concentração de oferta de bens e serviços, centro de consumo e de atividades 

especializadas. 

No entanto, verifica-se que tais tipologias não abarcam contextos específicos 

como o do estudo aqui empreendido: as cidades do interior do nordeste brasileiro. A 

relação com áreas agrícolas, por exemplo, não se aplica a determinadas regiões em que 

esta atividade vem perdendo considerável espaço para outros setores da economia. 

Diante disso, e sem pretender alongar-se na apresentação de metodologias, 

critérios ou caracterizações dessas cidades, o importante aqui é refletir sobre alguns 

elementos que perpassam a compreensão desses territórios e que são pertinentes aos 

objetivos da pesquisa. 

Um primeiro elemento refere-se às relações entre urbano e rural, fundamentais 

na compreensão desse contexto, especialmente ao considerar a complexidade do debate 

que os envolve na sociedade contemporânea. No debate sobre as cidades pequenas e 

médias é central a discussão sobre o rural e urbano, mormente ao tratar daquelas que 

integram a região nordeste, cuja marca principal é a forte presença de espaços rurais 

que, durante muito tempo, o determinaram socioeconomicamente. 

Em seguida, serão apresentados alguns traços que marcam o cotidiano das 

cidades em foco, especialmente no que diz respeito ao contexto social, econômico, 

político e cultural, sem perder de vista os elementos que compõem o cenário de pobreza 

que subjaz a política de assistência social. 

 

2.3.1. Entre o urbano e o rural: algumas notas introdutórias sobre a questão 

Na contemporaneidade, o debate em torno das categorias rural e urbano envolve 

a perda da centralidade do modo de vida urbano em detrimento do rural. O rural, 

representado com o lugar de atraso e estagnação, é invadido pelos valores, cultura e 
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projetos do urbano. As diferenças são cada vez mais imperceptíveis, delimitá-las torna-

se árido empreendimento mesmo com o uso de metodologias sofisticadas. 

Ao longo dos séculos, com a expansão do capitalismo ocupando todas as regiões 

do globo, a cidade torna-se um dos símbolos da vida moderna, ao mesmo tempo em que 

expõe as contradições e conflitos da nova ordem. 

Lojkine (1997) afirma que a aglomeração de pessoas nas cidades, já presentes 

em sociedades como as medievais, assumem características distintas ao concentrar os 

chamados “meios de consumo coletivo”, como os estabelecimentos educacionais e 

bancos, ofertando no espaço da cidade os meios de reprodução do capital e da força de 

trabalho. Em suas palavras, 

a aglomeração da população, dos instrumentos de produção, do capital, dos 

prazeres e das necessidades – em outras palavras – a cidade – não é de modo 

algum um fenômeno autônomo sujeito a leis de desenvolvimento totalmente 

distintas das leis de acumulação capitalista: não se pode dissociá-las da 

tendência que o capital tem de aumentar a produtividade do trabalho pela 

socialização das condições gerais de produção – das quais a urbanização, já 

vimos, é componente essencial. (Lojkine, 1997, p. 159) 

Dessa forma, o processo de urbanização das cidades cresce pari passu às 

necessidades postas pelo capital de aumento da produtividade, assumindo feições 

específicas a depender do momento histórico e do contexto em que se desenvolve. 

Hobsbawm (2011) demonstra o crescimento das principais cidades europeias, 

nas últimas décadas do século XIX, em consonância ao processo de industrialização. 
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Tais cidades, inicialmente ainda muito vinculadas ao campo
58

, tornam-se 

paulatinamente centros de comércio, transporte, administração, abrigando um número 

cada vez maior de trabalhadores, que migram do campo, para vender sua força de 

trabalho à indústria em expansão. 

Ainda segundo Hobsbawm (2011), concomitante à expansão e ao aumento 

populacional das cidades, urge a destinação de espaços específicos a serem ocupados 

pelos trabalhadores pobres. O traçado das cidades logo revela o abismo entre as 

condições de habitação e vida das classes trabalhadoras pobres e da classe burguesa. 

Destarte, ao urbanizar-se, a cidade vai revelando as contradições constitutivas do modo 

de produção capitalista. E, ao mesmo tempo em que oferta as condições necessárias 

para o aumento da produtividade do capital e o consequente acúmulo de riquezas, expõe 

a precariedade a que são submetidas às populações pobres, moradoras dos cortiços, 

subúrbios e bairros periféricos, mantidas a uma distância segura dos espaços destinados 

às habitações das classes mais abastadas, aos espaços de lazer, aos prédios públicos, aos 

estabelecimentos comerciais, entre outros. 

Neste caminho, Castells (2006) define o urbano como os processos e as unidades 

de reprodução ampliada da força de trabalho, com o sentido tanto de concentração 

espacial de uma população quanto da difusão de um sistema de valores, atitudes e 

comportamentos. A análise do urbano, sob esta perspectiva, requer a compreensão de 

um processo social que envolve as forças produtivas do capital, as classes sociais e as 

formas culturais. 

                                                 

58
 Segundo Hobsbawm (2011), em muitas cidades a distância para o campo era o equivalente a uma 

caminhada, o que possibilitava a alguns trabalhadores permanecerem como meio-agricultores. Além 

disso, as habitações escuras e barulhentas, especialmente as pertencentes aos trabalhadores pobres, ainda 

entram em contrastes com as fazendas coloridas circunvizinhas. 



108 

Ademais, ao tratar da questão urbana nas formações sociais dependentes
59

, 

Castells (2006) adverte para as especificidades encontradas nas aglomerações urbanas 

em situações de dependência. Em tais situações, as aglomerações (ou crescimento das 

cidades) resultam, em grande parte, da decomposição de estruturas produtivas 

tradicionais, como a agrária e a artesanal. Ou seja, estas cidades não resultam 

simplesmente de um processo de concentração dos meios de produção e força de 

trabalho, mas muito mais do desmantelamento de estruturas produtivas anteriores. 

Por isso, é fundamental neste processo a migração rural-urbano que, ao lado do 

crescimento demográfico natural das populações, figura como elemento essencial no 

processo de crescimento das cidades e, principalmente, das problemáticas urbanas daí 

decorrentes. Sobre a urbanização latino-americana, Castells (2006) descreve: 

população urbana sem medida comum com o nível produtivo do sistema; 

ausência de relação direta entre emprego industrial e crescimento urbano; grande 

desequilíbrio na rede urbana de um aglomerado preponderante; aceleração 

crescente do processo de urbanização; falta de empregos e de serviços para as 

novas massas urbanas e, consequentemente, reforço da segregação ecológica das 

classes sociais e polarização do sistema de estratificação no que diz respeito ao 

consumo. (p. 99) 

Portanto, depreende-se que o processo de urbanização embora vinculado ao 

desenvolvimento do modo de produção capitalista, assume nuances diversas a depender 

do contexto em análise. Além de que, e especialmente, a forma como este processo se 

                                                 

59
 Nas palavras de Castells (2006), “uma sociedade é dependente quando a articulação de sua estrutura 

social, em nível econômico, político e ideológico, exprime relações assimétricas com outra formação 

social que ocupa, frente à primeira, uma situação de poder” (p. 82). É o caso, por exemplo, da América 

Latina em relação aos países economicamente centrais. 
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manifesta nas diferentes regiões do globo refletem as contradições e as problemáticas 

sociais advindas do processo de produção e reprodução do capital. Mesmo assim, a 

despeito dos diferentes níveis e formas de diversas regiões do globo, o urbano torna-se 

predominante tanto do ponto de vista econômico quanto valorativo. 

Uma interessante análise sobre a questão é a de Lefebvre (2001) para quem o 

urbano dissemina-se por todo território com o processo de industrialização. Para ele, 

com a chegada da indústria, a cidade implode e explode. Implode como obra humana, 

em que o valor de troca sobressai ao valor de uso. A cidade passa a ser pensada, 

organizada e, posteriormente, planejada para atender às necessidades do capital. 

Explode porque passa a se estender como tecido urbano por grande parte do território, 

demarcando tanto o processo de despovoamento e “descamponização” das aldeias, 

quanto na ampliação das periferias das cidades. 

É por meio do tecido urbano que, ainda segundo Lefebvre (2001), a sociedade e 

a vida urbana penetram no campo, instituindo novos sistemas de objetos e de valores. 

Nas suas palavras: 

Semelhante modo de viver comporta sistemas de objetos e sistemas de valores. 

Os mais conhecidos dentre os elementos do sistema urbano de objetos são a 

água, a eletricidade, o gás (butano no campo) que não deixam de se fazer 

acompanhar pelo carro, pela televisão, pelos utensílios de plástico, pelo 

mobiliário “moderno”, o que comporta novas exigências no que diz respeito aos 

“serviços”. Entre os elementos do sistema de valores, indicamos os lazeres ao 

modo urbano (danças, canções), os costumes, a rápida adoção das modas que 

vêm da cidade. E também as preocupações, com a segurança, as exigências de 

uma previsão com relação ao futuro. (Lefebvre, 2001, p. 19) 
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A juventude nos contextos rurais é a principal responsável pela a rápida 

assimilação dos objetos e valores no seu modo de vida (Lefebvre, 2001). No entanto, 

adverte-se que ainda persistem ilhas de ruralidade “puras”, geralmente pobres e 

povoadas por camponeses envelhecidos, o que corrobora com a sua afirmação de que: 

A relação “urbanidade-ruralidade”, portanto, não desaparece; pelo contrário, 

intensifica-se, e isto mesmo nos países mais industrializados. Interfere com 

outras representações e com outras relações reais: cidade e campo, natureza e 

facticidade etc. Aqui ou ali, as tensões tornam-se conflitos, os conflitos latentes 

se exasperam; aparece então em plena luz do dia aquilo que se escondia sob o 

“tecido urbano”. (Lefebvre, 2001, p. 19) 

Desse modo, embora Lefebvre (2001) afirme e defenda em perspectiva a 

construção de uma sociedade urbana, isso não significa a supressão do rural. Sob sua 

ótica, o urbano não nega o rural; antes, o engloba resguardando as suas diferenças. 

Ademais, o urbano aparece como uma virtualidade, portanto ainda não realizada, em 

busca da superação da precariedade. Ao realizar-se, a sociedade urbana, permitirá o 

controle do espaço e do tempo pelos homens, superando assim a precariedade 

constitutiva do capitalismo (Lefebvre, 2001; Sobarzo, 2010). 

Sem dúvida, as ideias de Lefebvre (2001) são de extrema importância para a 

compreensão do fenômeno rural-urbano na atualidade, especialmente no que concerne 

às transformações em curso no contexto rural. No entanto, é preciso fugir de leituras 

superficiais que tendem a privilegiar um ou outro contexto, especialmente aquelas que 

interpretam que esse autor propõe, ou mesmo defende a extinção do rural. Assim, não se 

deve perder de vista que a relação rural-urbano deve ser entendida do ponto de vista de 

uma totalidade dialética, em que é impossível compreender esses dois fenômenos como 

distintos, ou mesmo como a extinção de um e a emergência do outro. 
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Além disso, é importante ressaltar a enorme contribuição do conceito de tecido 

urbano ao mirar territórios em que o limite espacial, social e cultural é extremamente 

tênue. Entretanto, a compreensão do tecido urbano não deve ser entendida como uma 

sobreposição do sistema de valores do urbano sobre os característicos do rural. A vida 

urbana que chega ao contexto rural adquire a forma e o sentido desse rural. Ou seja, o 

modo de vida rural, mesmo com referência e seguindo modelos urbanos, mantém sua 

singularidade resultante de um processo mais ou menos conflitante e criador, que 

constrói e reconstrói modos de viver. 

Bernardelli (2010), ao analisar a questão no Brasil, defende a impossibilidade de 

traçar um perfil geral que caracteriza o urbano de um lado ou o rural de outro. É 

incoerente, por exemplo, assemelhar uma região rural do estado de São Paulo, em que 

predominada a agroindústria, e uma região rural no interior do nordeste brasileiro. Não 

obstante tal disparidade, a autora oferece alguns traços que sinalizam diferenças. 

A vida rural está associada à valorização da comunidade, da vida em família, da 

religião. No urbano, a profissão também desempenha o papel de agrupar as pessoas. No 

rural, há uma intima relação entre o espaço de vida e o espaço do trabalho, bem como o 

uso do tempo guarda maior relação com a natureza. Por outro lado, no espaço urbano há 

uma maior compartimentação tanto no uso do espaço quanto do tempo. No entanto, 

esses traços são sempre atravessados pela condição de classe que determina os modos 

de vida e pode alterar significativamente os laços sociais, o tempo e o uso do espaço 

(Bernardelli, 2010). 

Diante disso, é importante compreender que a análise das diferenças, conexões 

ou continuidades entre o urbano e o rural depende exclusivamente de um olhar sobre o 

evolver histórico e social dos territórios em pauta, além de uma cuidadosa reflexão 

sobre as particularidades e singularidades assumidas pelo local no tempo atual. 
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No Brasil, o processo de urbanização deu-se a passos lentos, com enormes 

disparidades regionais, e erguido a partir da necessidade de envio de produtos (matéria-

prima e, mais tarde, manufaturados) ao mercado internacional. Nas palavras de Santos 

(2005, p. 29): “O Brasil foi, durante muitos séculos, um grande arquipélago, formado 

por subespaços que evoluíam segundo lógicas próprias, ditadas em grande parte por 

suas relações com o mundo exterior”. 

É somente a partir de meados do século XIX, com o dinamismo econômico do 

estado de São Paulo, que passa a influenciar as regiões circunvizinhas, que se têm os 

primeiros indícios de urbanização que, no entanto, será marcado por um processo 

extremamente desigual que exclui grande parte do território nacional. 

A polaridade da região atenua-se, embora não se extinga, com a arrancada do 

processo de industrialização brasileiro, em meados do século XX. Como supracitado, 

nas décadas de 1950 e 1960 consolida-se o chamado Estado Desenvolvimentista, em 

que o processo de industrialização acelerada é garantido pelo Estado. É criada uma 

infraestrutura urbana necessária ao desenvolvimento, investimentos nos setores básicos 

da economia e abertura do país para o mercado externo, além da interligação do 

território por meio da construção de estradas e ferrovias. 

Assiste-se, neste momento, além de uma explosão populacional, uma inversão 

da ocupação do espaço brasileiro, que passa de prioritariamente rural para urbano. Para 

se ter uma ideia da inflexão rumo à urbanização, em 1940 a taxa de urbanização 

brasileira era de 26,53%, alcança 68,86% em 1980, chegando atualmente a 85%, 

conforme último Censo, realizado em 2010
60

. 

                                                 

60
 Além das referidas críticas da definição de urbano no Brasil elaboradas por Veiga (2003), é importante 

indicar as considerações feitas por Carneiro (2012) acerca das teses sobre o esvaziamento e a perda da 

importância do rural. Este autor afirma que este tipo de compreensão deve-se à centralidade que a 
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Nesse processo, o Nordeste assume posição desfavorável. Marcado pela 

predominância da monocultura e do extrativismo, seu processo de urbanização é 

extremamente frágil, somente em parte alterado a partir da incipiente industrialização 

levada a cabo a partir da década de 1970, com protagonismo da Superintendência do 

Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE (Clementino, 1995; Santos, Vasconcelos, 

Natale, & Figueiredo, 2012). 

Instaura-se uma rede urbana, em que o dinamismo econômico e social 

concentra-se em poucas cidades polos, ao lado de um número elevado de pequenos 

núcleos urbanos, com forte presença rural. A concentração de terra e renda assume aqui 

um perverso instrumento das elites políticas, que as utilizam como sustentáculo de 

dominação e manutenção das relações de dependência das classes subalternas (Araújo, 

2009). 

Nas paisagens áridas do sertão, o acesso à água e à terra são os pilares de poder 

dos grandes fazendeiros representado, durante muito tempo, pelo voto do cabresto
61

. A 

migração do campo para a cidade, verificada a partir das últimas décadas do século XX, 

não anula a relação de dominação. Conforme Silva, Gomes e Silva (2008) o 

                                                                                                                                               

agricultura assumiu nas análises. Mesmo considerando o esgotamento da atividade agrícola, 

especialmente na geração de renda de pequenos produtores e trabalhadores rurais, a autora diz que isto 

não significa estreitamento do rural. Ao contrário, utilizando os dados do PNAD, informa que o nível de 

crescimento da população rural assemelha-se ao experimentado pelo total da população, no entanto o que 

se percebe é a diversificação das atividades, para além da agricultura. Umas das causas da “pluriatividade 

do campo” seria um processo de revalorização do rural por meio do desenvolvimento da indústria de bens 

simbólicos (turismo e lazer), impulsionados pelo incremento de vias de acesso que facilitam a mobilidade 

da cidade ao campo. Tal processo implicaria no aparecimento de novos atores sociais, que, em conjunto 

com os tradicionais moradores das regiões rurais, passam a constituir um contexto com diferentes visões 

de mundo e de cultura (Carneiro, 2012). 

61
 Expressão da manipulação politica exercida sobre as populações mais pobres sob os auspícios do 

coronelismo. 
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autoritarismo do coronel perde lugar para as práticas clientelistas. A dependência da 

terra é transmutada em dependência das políticas compensatórias. É o que os autores 

chamam de (re)territorialização do poder, uma vez que ao invés do campo, tais práticas 

se estabelecem, mormente, nas cidades (pequenas) do interior nordestino. Assim, a 

“mentalidade da casa grande” que, segundo Holanda (2000), reproduz a lógica do favor 

e as relações de dependência, encontra-se presente até os dias atuais, inundado as 

relações sociais e práticas políticas aí estabelecidas. 

Diante do exposto, é fundamental analisar mais de perto o contexto das cidades 

do interior nordestino, especialmente a das cidades pequenas
62

 que, ao expressar as 

dualidades entre o rural e urbano e ser palco das relações de poder e dependência acima 

referidas, tornam-se cenário importante na consecução da política de assistência, sob a 

perspectiva do território. 

 

2.3.2. As cidades pequenas como território da assistência: fragilidades e 

potencialidades no combate à pobreza 

O Censo de 2010, realizado pelo IBGE, indica que cerca de 70% dos municípios 

brasileiros possuem menos de 20.000 habitantes, e mais 18% apresentam população 

entre 20.001 e 50.000 habitantes, o que demonstra a importância que as cidades 

pequenas têm na composição do território brasileiro. 

Não obstante serem rapidamente identificadas pelo pequeno contingente 

populacional, as suas características e o modo de vida encontrados no seu cotidiano em 

                                                 

62
 Embora o cenário de pesquisa inclua duas cidades com características de médias no contexto estadual 

(Mossoró e Parnamirim), como será visto adiante, os resultados não indicam diferenças significativas no 

modus operandi dos serviços que justifiquem uma análise diferenciada ou aprofundada das cidades 

médias. Os traços já pontuados – maior dinamismo econômico e concentração regional de atividades e 

serviços – não anulam as semelhanças com o cotidiano das cidades pequenas aqui discutidas. 
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muito ultrapassa apenas o fato de se constituir materialmente na moradia de algumas 

poucas mil pessoas. 

Antes de adentrar nas características, considera-se necessário advertir sobre duas 

falácias comumente encontradas nas análises sobre as cidades pequenas. 

A primeira é considerar o modo de vida das cidades pequenas como simples 

transposição da vida rural, visto que são originárias de antigos povoamentos rurais e, 

por isso, mantém suas características, só diferindo no tamanho. Embora sejam claras as 

diferenças entre o cotidiano das cidades grandes e das metrópoles (símbolo da 

urbanização) frente às cidades pequenas (com fortes características rurais), é preciso 

olhar para esta última por meio da concepção de tecido urbano de Lefebvre (2001). Em 

outros termos, a cidade pequena é invadida pela lógica, pelos valores e interesses do 

urbano, (re)construindo, a partir daí, novos modos de vida, sem desprezar ou excluir os 

tradicionais traços rurais. 

Outra falácia é considerar a cidade pequena como um conceito abstrato, isolado 

da sociedade, dotado de um sentido próprio e único. Longe disso, o olhar sobre as 

cidades pequenas referencia-se na perspectiva de totalidade, em que participam do 

movimento dialético entre o particular e o singular (Kosik, 2002). Assim, a análise 

sobre as especificidades das cidades pequenas compreende tanto as determinações 

gerais da sociedade em que estão inseridas, como inclui as singularidades assumidas em 

processo histórico contínuo de transformação. 

Partindo desses pressupostos, passa-se agora ao levantamento na literatura sobre 

as cidades pequenas. Conforme Endlich (2010), em geral, as ciências pouco têm 

privilegiado o estudo desses locais, ao enfatizar as cidades maiores por sua pretensa 

complexidade. Essas últimas são postas como símbolo do desenvolvimento e 

modernidade enquanto aqueles remetem ao atraso e à estagnação. 
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No entanto, alguns estudos já empreendem uma análise específica das pequenas 

cidades, dotando-as de importância na compreensão da dinâmica política, econômica e 

social brasileira. Para Silva (2000) uma das principais características que diferencia as 

cidades pequenas é a temporalidade. Em contraposição à rapidez e à constante 

transformação das grandes cidades, as pequenas são marcadas pela regularidade dos 

fatos, só em raros momentos alteradas, dando a impressão da estagnação. 

Outra característica importante é a pessoalidade que irá marcar as relações entre 

famílias, vizinhança e permear todas as práticas concretizadas nesse território. Nas 

palavras de Silva (2000, p. 28), “as relações de caráter formal são entrelaçadas com 

relações de afetividade, parentesco e respeito, gerando uma confiança estabelecida em 

regras e códigos relacionados a uma ética específica: convivência”. Sobre esta 

característica, é importante lembrar que conquanto a pessoalidade seja uma das 

características mais marcantes no cotidiano das pequenas cidades, esta pode também 

servir a práticas clientelistas e autoritárias na manutenção do poder, expresso, por 

exemplo, na corriqueira expressão: “você sabe com quem está falando?”. Além disso, 

tal pessoalidade não reduz as diferenças e desigualdades de classe, ao contrário, pode 

reforçá-las. Como bem expressa Chauí (2007), 

As relações entre os que se julgam iguais são de “parentesco”, isto é, de 

cumplicidade; ao passo que, entre os que são vistos como desiguais, tomam a 

forma do favor, da clientela, da tutela ou da cooptação, configurando-se como 

opressão quando a desigualdade é muito marcada. (p. 28) 

No entanto, é inegável a potência presente na pessoalidade que aponta a 

possibilidade, por exemplo, do estabelecimento de vínculos para construção de projetos 

coletivos para melhoria das condições de vida no território. 
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Sobre o traçado da cidade, Sposito e Silva (2013) afirmam que o seu espaço 

urbano é menos complexo/menos segmentado. Sobre esta questão, Silva (2000) indica 

também a importância assumida por equipamentos, como praças e igrejas, para a 

formação desses espaços. Esses terminam por configurar a região central da cidade, de 

onde decorre a ocupação paulatina do espaço circunvizinho. 

Nos estudos que versam especificamente sobre as cidades pequenas localizadas 

no interior nordestino são encontradas muitas dessas características: a 

tranquilidade/estagnação, a centralidade das praças e igrejas na constituição do seu 

traçado e a pessoalidade que marcam as relações pessoais (Gonçalves, 2005; Medeiros, 

2005). 

No entanto, questões pertinentes às condições de vida da população estão 

presentes com maior intensidade. Tais cidades, embora com a presença de algumas 

atividades produtivas, ainda mantêm forte relação de dependência com a capital, 

especialmente no que diz respeito à oferta de serviços públicos no campo da saúde e 

educação (Gonçalves, 2005; Medeiros, 2005). 

Do ponto de vista econômico, as pequenas cidades nordestinas seguem a 

tendência nacional no que diz respeito à diversificação das atividades (comércio, 

cerâmica, extração de minério, indústrias de produtos alimentícios, etc.), para além das 

relacionadas ao campo, o que, de certo modo, as permite um maior dinamismo. No 

entanto, é importante ressaltar o peso dos empregos no serviço público, das 

aposentadorias, e dos programas de transferência de renda na condição econômica da 

população dessas cidades (Gonçalves, 2005; Medeiros, 2005). 

É neste cenário de enormes desafios, de avanços e retrocessos, de novidade e de 

permanência, que será analisada a prática do profissional de Psicologia, que ganha 



118 

espaço de honra nesses novos (velhos) caminhos assumidos pela assistência social na 

sociedade brasileira, em direção aos territórios das cidades pequenas. 

Como um dos eixos de análise do trabalho, conforme já exposto anteriormente, 

refere-se ao combate à pobreza, optou-se por enfocar a proteção social básica que visa 

trabalhar com a prevenção das violações de direitos, decorrentes da vulnerabilidade das 

famílias que estão em situação de pobreza. Ou seja, os profissionais inseridos neste 

nível trabalham diretamente com populações pobres. É do que trata o capítulo seguinte. 
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Capítulo 3 – A Psicologia e a política de assistência social brasileira: 

novos caminhos, velhas soluções 
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Alguns questionamentos sobre as relações entre a Psicologia e o campo da 

assistência social acompanharam a realização deste trabalho. O primeiro deles referia-se 

ao fato de que uma profissão, com pouquíssima ou nenhuma inserção histórica nas 

ações de assistência social, ter sido elevada à categoria preferencial para compor as 

equipes de referência da rede socioassistencial. Trata-se apenas de uma constatação 

histórica: a Psicologia como ciência e profissão, por muito tempo, manteve uma relação 

distante com a “questão social” e com a população por ela mais diretamente afetada 

(Martín-Baró, 1997). Tendo isso em vista, são muito frágeis os vínculos com esse 

campo e, especialmente, com o seu público-alvo: os pobres. 

Sobre a inserção no campo da assistência social, não há registros precisos na 

literatura, apenas menção de profissionais atuando, muito pontualmente, em programas 

específicos com crianças, adolescentes e idosos (Yamamoto & Oliveira, 2010). É, de 

fato, somente com a implantação do SUAS que o psicólogo passa a ter papel de 

destaque na composição das equipes da rede socioassistencial, integrando os CRAS, os 

CREAS, as instituições de abrigamento e, mais recentemente, as equipes volantes do 

Plano Brasil sem Miséria. 

Na NOB/RH, de 2006, que dispõe sobre os princípios e diretrizes nacionais para 

a gestão do trabalho no âmbito do SUAS, o psicólogo figura como profissional 

preferencial para compor as equipes do CRAS e, obrigatoriamente nas equipes do 

CREAS, sendo o número definido a partir dos critérios estabelecidos para organização 

dos serviços conforme porte do município (MDS, 2006b)
63
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 No CRAS, os municípios de Pequeno Porte I devem compor sua equipe com dois técnicos de nível 

superior, sendo um assistente social e outro preferencialmente psicólogo, e dois de nível médio; os de 

Pequeno Porte II devem ter três profissionais, sendo dois assistentes sociais e um preferencialmente 

psicólogo, além de três técnicos de nível médio. Nos demais municípios (médio, grande e metrópole), os 
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Posteriormente, o termo “preferencialmente” é retirado em resolução do MDS 

que ratifica as equipes de referência, colocando o psicólogo e o assistente social como 

os dois profissionais que devem compor obrigatoriamente as equipes da proteção social 

básica e da proteção social especial, de média e alta complexidade (Conselho Nacional 

de Assistência Social [CNAS], 2011). 

Além disso, é importante reafirmar que a rede socioassistencial, erguida a partir 

da PNAS e ampliada significativamente nos últimos oito anos, se articula diretamente 

com a principal estratégia de enfrentamento à pobreza no Brasil qual seja a transferência 

de renda. Aliás, com a recente Lei Federal n. 12.435/11 que altera a LOAS, o SUAS 

passa a figurar explicitamente como espaço de enfrentamento à pobreza (Raichelis, 

2011). 

Assim, o atendimento e acompanhamento dos beneficiários do PBF, BPC, PETI, 

além dos benefícios eventuais, é a principal função dos serviços socioassistenciais, 

especialmente no que se refere às famílias em situação de vulnerabilidade, identificadas 

a partir da constatação do descumprimento das condicionalidades. Desse modo, não é 

exagerado afirmar que o profissional de Psicologia hoje é um dos atores fundamentais 

na política de combate à pobreza brasileira. 

É inconteste, portanto, a centralidade que o psicólogo assume ao lado do 

assistente social na oferta de serviços socioassistenciais. Cabe lembrar, entretanto, que o 

serviço social tem sua razão de ser na necessidade posta historicamente de trato à 

“questão social”. Em outras palavras, a história do serviço social como profissão 

                                                                                                                                               

serviços devem contar com quatro técnicos de nível superior, sendo dois assistentes sociais, um psicólogo 

(a palavra preferencialmente aqui é retirada, o que indica uma obrigatoriedade) e um profissional sem 

especificação, além de quatro técnicos de nível médio (MDS, 2006b). Para maiores detalhes sobre a 

composição da proteção social especial, consultar a NOB-RH/SUAS. 
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confunde-se, ou mesmo é resultado, da forma como a “questão social” foi sendo 

abordada pela sociedade e pelo Estado capitalista, bem como com o desenvolvimento de 

políticas sociais, entre eles a política de assistência social (Iamamoto & Carvalho, 

1990). Alocar o psicólogo e o assistente social, com histórias profissionais distintas no 

que se refere à atuação com a pobreza (enquanto a Assistência Social nasce para os 

pobres, a Psicologia, durante muito tempo, foge dos pobres), em um mesmo patamar de 

necessidade é no mínimo curioso. 

Assim, cabe questionar mais uma vez: quais os motivos que levam o profissional 

de Psicologia a ser chamado para ocupar local de destaque na rede estruturada do 

SUAS? 

A resposta a esta questão não é resultado de uma relação direta de causa e efeito. 

É imprescindível levantar alguns elementos que compõem o movimento de mão dupla 

que empurra a Psicologia em direção a esse campo. De um lado, tem-se o processo de 

mudança da assistência social – apresentado no capítulo anterior –, e as necessidades 

postas para a nova configuração dos serviços socioassistenciais. Do outro, o próprio 

movimento da profissão em direção ao campo social nas suas diversas expressões 

(saúde, comunidades, assistência social, etc.), revelado somente a partir da apreensão do 

desenvolvimento histórico da Psicologia no Brasil. 

Diante disso, e considerando os objetivos deste trabalho, pretende-se apreender 

os principais elementos que compõem o trabalho do psicólogo no campo da proteção 

social básica, em especial nos serviços ofertados no CRAS. De um lado, uma pergunta 

simples, mas não de tão fácil resposta, o que se espera do psicólogo no CRAS? Por 

outro, o que a Psicologia deve/pode oferecer à assistência social? 

Inicialmente, apresentar-se-á um resgate do processo de constituição histórica da 

Psicologia no Brasil. É importante ressaltar que não se tem aqui a pretensão de esgotar 



123 

todos os elementos que compõem essa história, tarefa já devidamente realizada e 

disponível em ampla bibliografia (Antunes, 1999, 2004, 2012; Bock, 2003; Pessotti, 

1988). Pretende-se apenas situar os aspectos que caracterizam a Psicologia e a aproxima 

ou afasta dos desafios impostos pelo cotidiano de trabalho no âmbito do CRAS. 

Em seguida, recorrer-se-á aos documentos oficiais do MDS que dispõem sobre a 

organização e oferta dos serviços e programas que compõem o CRAS, no que se refere 

à natureza e aos objetivos das ações, o público a quem se destinam e, especialmente, o 

papel a ser desempenhado pelos profissionais. 

 

3.1. Apontamentos sobre a história da Psicologia no Brasil e o campo da assistência 

social 

O século XIX é considerado o marco de emergência da Psicologia como ciência 

pela maioria dos estudos históricos, independente dos aportes teóricos utilizados por 

seus autores. Incluem-se as abordagens mais tradicionais, centradas na emergência de 

autores e suas ideias, bem como aquelas que consideram um determinado contexto 

sócio-político-econômico que permite, e/ou demanda, a construção de um determinado 

campo de saber e prática profissional
64

. 

Para o escopo deste trabalho entende-se que é fundamental conhecer as 

condições históricas do século XIX que permitiram a emergência da Psicologia como 

campo de saber, parte integrante do processo de reconhecimento das Ciências Humanas 

                                                 

64
 Sobre essas diferentes abordagens, Ferreira (2006) denomina de internalista aquela que demarca as 

condições de surgimento da Psicologia por meio de uma série de transformações intelectuais, conceituais 

e metodológicas; e a abordagem externalista a que considera nesse processo as transformações culturais, 

sociais, econômicas e políticas de determinado período histórico. 
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e Sociais e sua busca em adaptar-se ao modelo de produzir conhecimento das Ciências 

Naturais. 

É importante ressaltar que tais condições foram gestadas bem antes, já no século 

XVI, com o declínio do modo de vida feudal e a consequente necessidade de novas 

formas de produção de conhecimento. Segundo Ferreira (2006), faz parte deste contexto 

a retomada da vida urbana, o incremento do comércio como forma de produção de 

riqueza, a constituição dos Estados Modernos, as grandes navegações e a descoberta de 

novos povos, a invenção da imprensa, a Reforma religiosa e o surgimento da física-

matemática. 

Destaca-se a retomada da vida urbana, com o crescimento das cidades, que 

passam a adquirir características relacionadas ao processo de desenvolvimento da 

sociedade capitalista, tanto do ponto de vista da construção de um novo modo de 

produção, marcado pelo crescente desenvolvimento industrial, como da construção de 

novos valores culturais e novas formas de sociabilidade. 

É nesse espaço, símbolo da sociedade capitalista nascente, que três séculos 

depois emerge a Psicologia como ciência, propondo-se a desenvolver teorias e técnicas 

voltadas ao conhecimento do homem nascido no seio dessa sociedade. Assim, a 

constituição da Psicologia como campo de saber, e seus desenvolvimentos posteriores, 

confunde-se com os marcos de instauração e desenvolvimento da moderna sociedade 

capitalista. Nas palavras de Marx e Engels (1848/1998), “as ideias dominantes nada 

mais são do que a expressão ideal das relações materiais dominantes concebidas como 

ideias; portanto, as ideias de sua dominação” (p. 72). 
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No Brasil, estudos sobre a história da Psicologia
65

 apontam que os temas 

psicológicos estavam presentes desde o século XVIII, quando o Brasil ainda era colônia 

de Portugal, em obras de representantes da Igreja e de intelectuais do sistema português, 

que tratavam das características dos indígenas e das formas mais eficientes de controlá-

los. Os escritos, grande parte produzidos pelos jesuítas, revelam a preocupação com a 

disposição para o trabalho e com o processo de aculturação dos indígenas, além do 

controle e cura de emoções, como forma de enfrentar os problemas postos à colonização 

(Antunes, 2012). Portanto, é um conhecimento posto a serviço das necessidades da 

colônia na instauração de um processo de exploração das riquezas naturais e humanas 

brasileiras que se perpetuará, embora de forma e graus diferentes, até os dias atuais. 

No século XIX, o Brasil transforma-se em Império, e as ideias psicológicas 

passam a ser produzidas, predominantemente, nos campos da Medicina e Educação, 

coadunando com os movimentos de controle, normalização e higienização da sociedade, 

que exclui os indesejáveis da classe dominante, ao mesmo tempo em que oferece a 

construção de um novo homem, capaz de responder prontamente às necessidades da 

moderna sociedade brasileira (Antunes, 1999, 2004, 2012; Bock, 2003). 

No entanto, é a serviço do processo tardio de modernização brasileiro que ganha 

importância a aplicação de conhecimentos e técnicas psicológicas, especialmente em 

questões relacionadas à organização do trabalho. O processo de industrialização no país, 

principalmente a partir da década de 1930, atrelado à ideologia nacional-

desenvolvimentista, com vistas ao incremento do parque industrial brasileiro, abre-se 

como campo de aplicação dos conhecimentos psicológicos, principalmente no que se 

refere à seleção e orientação profissional, financiados especialmente pelo poder público 
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 Ver mais sobre o assunto em Antunes (1999, 2004) e Pessotti (1988). 
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ou sob sua influência. Tome-se, por exemplo, a importância do surgimento do 

profissional psicotécnico e a criação do Instituto de Seleção e Orientação Profissional da 

Fundação Getúlio Vargas (ISOP), em 1947, que iniciou o movimento visando 

oficializar a prática profissional e instituir o curso de Psicologia (Esch & Jacó-Vilela, 

2001). 

É nítida, portanto, a interdependência existente entre o processo de 

modernização brasileiro e a expansão da Psicologia como ciência e profissão no país. 

Dessa forma, pode-se perceber que a produção das ideias psicológicas está diretamente 

relacionada às necessidades postas pela elite brasileira nos diferentes momentos 

históricos. As demandas direcionadas à Educação e Medicina, respondidas em parte 

pelo conhecimento psicológico, atendiam às perspectivas de controle e manutenção da 

ordem social, necessárias ao processo de desenvolvimento econômico e social 

brasileiro. Tome-se, como exemplo, a aplicação de conhecimentos psicológicos nas 

indústrias, financiada principalmente pelo Estado, condizente com o processo de 

industrialização brasileiro e o com o papel intervencionista do Estado (Bock, 2003). 

Resumindo, algumas necessidades postas pelo processo de instauração do 

capitalismo brasileiro tardio são respondidas por conhecimentos psicológicos que focam 

sua atenção no homem moderno e urbano, com capacidade de vender a sua força de 

trabalho ao capital nascente, restando aos “inúteis” da sociedade as teorias 

disciplinadoras e patologizantes que servem à manutenção da ordem social. Dessa 

forma, a centralidade no urbano, a vinculação à formação do homem para o trabalho e a 

manutenção da ordem social burguesa, aliadas à exclusão dos pobres do seu horizonte 

de ação, serão marcas indeléveis na profissão de psicólogo nascente. 

Da regulamentação da profissão, com a Lei Federal n. 4.119, de 27 de agosto de 

1962, até a década de 1980, a profissão de psicólogo no Brasil será caracterizada 
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prioritariamente como uma profissão elitista, voltada para o atendimento das classes 

médias e altas, em consultórios particulares. 

Em 1975, Mello, em pesquisa sobre a situação da Psicologia em São Paulo, 

revela a predominância do atendimento clínico psicoterápico realizado em consultórios 

particulares, caracterizando essa atividade como elitizada e distante da realidade 

brasileira. Em suas conclusões, a autora questiona “em que medida a profissão vem 

atendendo às necessidades reais e mais urgentes da população, isto é, em que medida ela 

vai se tornando um instrumento indispensável na solução dos problemas sociais que 

exigem a intervenção do psicólogo” (Mello, 1975, p. 61). 

O reconhecimento de um modelo hegemônico de atuação que atendia a apenas 

15% da população brasileira (com condições de pagar pelos serviços prestados por 

psicólogos em seus consultórios particulares), fomenta, pelo menos para parte do 

mundo psi, a discussão acerca dos caminhos que a profissão queria seguir, como 

revelam os questionamentos abaixo de Botomé (1979, p. 4): “Onde iremos nos 

próximos anos? Mudaremos esta tendência? O que dará a psicologia a um país de povo 

pobre como o nosso?”. 

Cabe a cada um de nós estudante, profissional, professor ou administrador da 

psicologia contribuir com alguma transformação. Qual é, a cada momento, a 

nossa contribuição? Esta pode ser a pergunta inicial. As crises e conflitos que a 

resposta pode gerar poderão ser o caminho novo a se fazer aos poucos. (Botomé, 

1979, p. 15) 

No que se refere ao entrelaçamento da Psicologia e o urbano, estudos também 

apontavam a tendência de concentração dos profissionais nos grandes centros urbanos; 

“a Psicologia só tem encontrado aplicação nos grandes centros urbanos ou nas áreas 
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industrializadas, vale dizer, nas mais ricas, e do ponto de vista cultural, mais próximas 

dos modelos que os países desenvolvidos oferecem” (Mello, 1975, p. 35). 

Em 1984, pesquisa do Sindicato dos Psicólogos do Estado de São Paulo e do 

Conselho Regional de Psicologia – 6ª Região traça um perfil dos profissionais que 

atuavam na Grande São Paulo e os que trabalhavam no interior do estado. Tal estudo 

levanta questões importantes no que se refere às determinações do contexto de atuação e 

seus diferentes momentos de desenvolvimento e o exercício profissional. São indicadas, 

também, as distintas condições de trabalho encontradas na Grande São Paulo em 

comparação ao interior do estado, como a empregabilidade, o vínculo institucional, as 

áreas de trabalho, entre outras. Mesmo considerando as particularidades 

socioeconômicas do interior do estado de São Paulo, se tomado como referência, por 

exemplo, as características das cidades do interior dos estados nordestinos, o estudo traz 

importantes contribuições para se pensar o processo de interiorização da profissão, em 

especial do ponto de vista metodológico (Sindicato dos Psicólogos do Estado de São 

Paulo & Conselho Regional de Psicologia – 6
a
 Região, 1984). 

Entretanto, o destaque para uma suposta presença de profissionais no interior 

dos estados não é encontrado em estudos de âmbito nacional. Em 1988, em um dos mais 

completos levantamentos sobre a profissão no Brasil, organizado pelo Conselho Federal 

de Psicologia (CFP), dos 58.277 psicólogos em atividade profissional, 75% estavam 

concentrados na região sudeste e 69% em grandes capitais, com exceção dos estados do 

Maranhão e de Santa Catarina. Segundo os autores, os fatores que explicariam as 

capitais como pontos de fixação dos psicólogos seriam o próprio mercado de trabalho, 

caracterizado pela maior possibilidade de absorção profissional, e as condições de vida 

favoráveis encontradas nessas cidades. Somado a isso, destacam que a formação em 

Psicologia naquele momento acompanhava a tendência de concentração das instituições 
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de ensino na região Sudeste e nas grades metrópoles nacionais. Diante desses 

resultados, os autores indagam: “Somos – ou estamos sendo – profissionais urbanos, 

metropolitanos. Por quê? Seriam os psicólogos desnecessários no interior? Seriam 

exclusivos dos habitantes das capitais os problemas que levam as pessoas e 

organizações ao gabinete dos psicólogos?” (Rosas, Rosas, & Xavier, 1988, p. 39). 

Em seguida, indicam que a interiorização deverá ocorrer na Psicologia como 

forma de aumentar a clientela atendida pelos profissionais, ou mesmo como forma de 

ampliar e/ou renovar mercado de trabalho. Assim, percebe-se que mesmo apresentando 

o perfil urbano, como característica predominante da Psicologia, os autores consideram 

importante um avanço da Psicologia para outros espaços territoriais, tanto como forma 

de alargar seu leque de ações, quanto como garantir um reserva de mercado importante 

para o futuro da profissão. 

Além disso, é importante ressaltar que esse mesmo estudo aponta a 

predominância de áreas tradicionais de atuação
66

. Naquele momento, 55,3% dos 

psicólogos brasileiros atuavam na área Clínica, seguidos de 19,2% na área Industrial e 

11,7% na Escolar (Rosas et al., 1988). Portanto, pode-se perceber uma relação entre as 

formas tradicionais de inserção do psicólogo e a concentração nas capitais brasileiras, 

caracterizadas pelas necessidades de atenção psicológica das elites brasileiras e as 

demandas postas pelos setores industrializados. 

É bem verdade que, em meio à hegemonia do modelo tradicional de Psicologia, 

têm-se tentativas de rupturas, de propor alternativas à Psicologia em direção a atuação 

com classes populares e ao engajamento em projetos de mudança social. Nessa esteira 
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 Mesmo considerando as dificuldades de delimitação de áreas de atuação em Psicologia, Bastos (1988) 

apresenta um conjunto de atividades e objetivos que definiriam as grandes áreas da Psicologia em Clínica, 

Escolar e Industrial. 
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emerge a Psicologia Social Comunitária, a partir da inserção de profissionais em 

diferentes espaços comunitários, geralmente com ações voluntárias, com o objetivo de 

colaborar, de alguma forma, com os setores mais pobres da sociedade, tornando a 

Psicologia mais próxima à realidade dessa população (Freitas, 1996). 

Tais experiências são fortemente influenciadas pelas ligas camponesas e pelos 

movimentos populares urbanos da década de 1960, além das ideias de Paulo Freire e do 

marxismo, que davam suporte às experiências de educação popular, por meio da 

alfabetização de adultos como instrumento de conscientização (Freitas, 1996; Lane, 

1996; Sarriera, Freitas, & Scarparo, 2003). 

As experiências neste campo ocorrem, inicialmente, de forma assistemática, sem 

muita preocupação com a construção de um referencial teórico e metodológico 

específico. Entretanto, a prática profissional passa a alimentar os debates no âmbito da 

universidade sobre a necessidade de rompimento de uma Psicologia elitista, 

individualizante e conservadora, em direção a uma Psicologia com engajamento político 

e comprometida com a transformação social (Lacerda Jr., 2010). 

Em paralelo, acirram-se, à época, os questionamentos sobre o papel das Ciências 

Humanas no enfrentamento dos problemas sociais. A Psicologia, mais especificamente, 

passava por um momento de crise como ciência, agravada pelos conhecimentos 

advindos da antipsiquiatria, ao colocar em xeque os conceitos tradicionais de doença 

mental. Assim, além de trabalhos comunitários, surgem grupos de estudos voltados para 

a população de baixa renda, como o pioneiro grupo de pesquisa vinculado à Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, que tinha a participação de docentes e estudantes 

de Psicologia (Freitas, 1996). 

Na década de 1970, é fortalecido o envolvimento de psicólogos com os 

movimentos populares. Com o intuito de defender a deselitização da Psicologia e o 
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compromisso político da profissão, alguns profissionais passam a atuar em bairros 

populares, favelas, associações, comunidades eclesiais de base, entre outros. Como o 

trabalho, geralmente, tinha um caráter voluntário, esses profissionais, na sua maioria, 

eram ligados à academia
67

, levando para a universidade debates sobre a atuação nesses 

locais, com a inserção da disciplina Psicologia Comunitária, para compor a grade 

curricular dos cursos de graduação – como ocorreu de forma pioneira na Universidade 

Federal de Minas Gerais (Freitas, 1996). 

Ademais, surgem os centros comunitários de saúde mental resultantes da 

preocupação de médicos e psiquiatras com a realização de ações preventivas no âmbito 

da saúde pública. Esses locais tornam-se campo privilegiado para atuação de 

profissionais de Psicologia, permitindo tanto ações de caráter preventivo, como o 

contato com populações pobres (Lane, 1996). 

No Nordeste, destaca-se o surgimento do Núcleo de Psicologia Comunitária 

(NUCOM), na década de 1980, vinculado à Universidade Federal do Ceará, que a partir 

de experiências denominadas de Psicologia Popular na periferia de Fortaleza e, 

posteriormente, em cidades do interior do Ceará
68

, constituem um importante centro de 

estudos e pesquisa na área, alinhada à necessidade de construir aportes teórico-

metodológicos condizentes com a realidade brasileira nordestina (Brandão & Bonfim, 

1999; Góis, 2003, 2005). 

                                                 

67
 A estreita relação entre a Psicologia Comunitária e a universidade estará presente, na década de 1980, 

em vários encontros científicos, tanto específicos como gerais, que ajudam a consolidar esta área como 

espaço importante de envolvimento da ciência psicológica com os problemas concretos da sociedade 

brasileira (Sarriera et al., 2003). 
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 Alguns projetos inovadores para o campo da Psicologia são desenvolvidos em municípios do interior 

do estado, como por exemplo, o Projeto Pedra Branca, que destaca a dinâmica municipal como 

importante espaço para a prática da Psicologia Comunitária (Brandão & Bomfim, 1999; Góis,2003). 
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Assim, a Psicologia Comunitária vai se consolidando como campo específico da 

Psicologia, ancorado em princípios como transformação, libertação e construção de 

sujeitos comunitários e autônomos. Com a autoria de psicólogos latino-americanos e 

brasileiros, como Freitas (2008, 2010), Lane (1996, 2001), Martín-Baró (1997, 2009) e 

Montero (2009), vai se constituindo no país uma literatura significativa que, sob a 

influência de perspectivas críticas, como o marxismo e a obra de Paulo Freire, impacta 

sobremaneira a configuração da profissão. 

Paulatinamente, a inserção de disciplinas na formação acadêmica, a produção de 

conhecimento e as publicações daí decorrentes, bem como a criação de entidades, como 

a Associação Brasileira de Psicologia Social (ABRAPSO), e a organização de eventos, 

com ênfase na comunidade e na mudança social, resultaram em um movimento que 

aponta possibilidades de atuação do psicólogo mais próximo da realidade da população 

pobre do país. 

Dessa forma, conquanto tenham se desenvolvido em um campo específico da 

Psicologia, as experiências da Psicologia Social Comunitária e as discussões que 

partiram e alimentaram o debate acadêmico, representam um importante elemento 

histórico para a Psicologia brasileira em direção ao atendimento de camadas mais 

populares. O discurso produzido representou um corte, mesmo que limitado, no modelo 

hegemônico de atuação da Psicologia. 

Entretanto, é com o ingresso de psicólogos em campos não tradicionais, com 

especial destaque para o setor do Bem-estar Social, que mudanças efetivas serão 

impulsionadas na profissão. Segundo Yamamoto (2003), as mudanças porque passou a 

Psicologia deve-se a três fatores: contingências específicas do mercado de trabalho, 

caracterizadas pela falência do modelo de profissional autônomo associado ao 

estreitamento da demanda por serviços psicológicos, em decorrência da diminuição do 
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poder aquisitivo da classe média, resultado da “falência do milagre econômico”; 

abertura do campo de atuação profissional por meio da redefinição do setor de Bem-

estar Social no primeiro momento da transição democrática; e, por último, os embates 

teórico-ideológicos, com destaque para o papel do CFP, que nutrem uma redefinição 

dos rumos da Psicologia. 

Com relação ao último, é importante destacar a construção de um discurso 

encabeçado pelo Sistema Conselhos e pelo Sindicato de Psicólogos de São Paulo acerca 

de um “compromisso social” da profissão com as necessidades da maioria da população 

brasileira. Tal discurso surge em publicações e eventos questionando a atuação e a 

formação do psicólogo, voltadas historicamente para as necessidades da elite brasileira. 

Ana Bock (1999), uma das principais protagonistas desse movimento, 

caracteriza uma atuação comprometida socialmente a partir de três critérios. O primeiro 

consiste na necessidade de o trabalho apontar para a transformação social, para as 

mudanças nas condições de vida, mudando a tradição histórica da Psicologia em 

contribuir para o ocultamento das condições desiguais de vida da sociedade. Outro 

critério é se a prática escapa ao modelo médico de profissão, ou seja, se o psicólogo 

trabalha apenas no âmbito curativista e remediatista, ou se desenvolve intervenções 

também voltadas para a prevenção e promoção de saúde. Por último, o tipo de técnica 

utilizada na intervenção, lembrando que o psicólogo deve ser capaz de repensar 

criticamente as suas práticas, adequando-as à realidade social na qual está inserido. 

É inegável a importância de tal movimento para as mudanças de alguns rumos 

na profissão, principalmente em relação à clientela atendida e à abertura de novos 

campos de trabalho (e reformulação de outros) mais condizentes com a realidade de 

pobreza e desigualdade de grande parcela da população brasileira. No entanto, 

questiona-se se tal discurso de fato constitui-se um movimento hegemônico na profissão 
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que o caracterize como um projeto profissional capaz de guiar politicamente as ações 

profissionais, em especial no campo das políticas sociais. 

Iamamoto (2007) apresenta uma discussão sobre o projeto profissional do 

Serviço Social, iniciado no final de década de 1970 e no decorrer da de 1980 que pode 

ajudar na discussão sobre um projeto profissional para a Psicologia. Conquanto tenha 

particularidades que a diferenciem da Psicologia, como por exemplo, o caráter 

assalariado versus o modelo liberal de atuação, a análise da profissão do assistente 

social revela alguns elementos importantes para se pensar as possibilidades e os limites 

de mudanças efetivas na Psicologia a partir da construção de um discurso de 

compromisso social. Segundo a autora, o projeto profissional tem uma dupla dimensão. 

A primeira diz respeito às condições macrossocietárias que estabelecem as 

possibilidades e os limites do contexto sócio-histórico em que se exerce a profissão. A 

segunda são respostas sócio-históricas, ético-políticas e técnicas de agentes 

profissionais a esse contexto, que implicam a análise, apropriação e projeções acerca 

das possibilidades e dos limites dados pelo contexto (Iamamoto, 2007). Percebe-se, 

portanto, que a construção de um projeto profissional coletivo demanda a apropriação 

pelos agentes profissionais do contexto macrossocietário em que estão inseridos, bem 

como de suas determinações nas atividades profissionais que desempenham, por meio 

de mudanças significativas nos campo do ensino, pesquisa e organização profissional. 

Tal nível de apropriação parece ser o ponto principal de afastamento da 

construção de um projeto profissional de Psicologia, pela via do discurso de 

“compromisso social”. O modelo individual e liberal de atendimento que marca 

historicamente a profissão de psicólogo impede uma leitura efetiva das condições a que 

se relaciona o trabalho profissional, bem os seus limites e possibilidades, principalmente 

do ponto de vista político. Concorda-se com Yamamoto (2003) que a resposta 
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profissional aos chamados de um maior compromisso social da categoria tem se dado 

principalmente por meio da ampliação da população atendida, pelo menos aquela que 

tem acesso aos serviços públicos ofertados pelo Estado. No entanto, tal resposta não 

significa, nas palavras do autor, “ampliar os limites da dimensão política de sua ação 

profissional” (p. 50). 

Entende-se que a diferença entre ampliar a população atendida e ampliar a 

dimensão política da prática profissional revela-se, na maioria das vezes, na simples 

transposição de modelos teórico-técnicos tradicionais ao campo, que apontam 

politicamente para uma prática descomprometida com as reais necessidades postas pela 

realidade que a circunda, bem como com a ausência de diretrizes profissionais 

construídas coletivamente e guiadas por princípios políticos que indiquem alterações no 

contexto macrossocietário de penúria no qual estão inseridos. 

A despeito das considerações acima, é inegável que a inserção do psicólogo no 

campo das políticas sociais representa uma inflexão na Psicologia brasileira, se não 

mudando completamente seus rumos, ao menos abrindo possibilidades de construção de 

novos caminhos profissionais mais próximos das necessidades das classes subalternas e 

articulados às lutas e aos movimentos sociais. Além, é claro, de garantir a ampliação de 

postos de emprego no mercado de trabalho para um número crescente de profissionais – 

resultado de uma ampliação assombrosa no total de agências formadoras em 

Psicologia
69

. 

                                                 

69
 Para se ter uma ideia da ampliação do sistema de ensino, no interregno entre 1988 e 2010, anos em que 

foram realizadas as maiores pesquisas em âmbito nacional acerca da profissão de psicólogo, o número de 

agências formadoras cresceu 300%, especialmente relacionado ao aumento da oferta por instituições 

privadas que passam de 70% em 1988 para 90% em 2010 (Yamamoto, 2012). 
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A rede de saúde pública é a porta de entrada dos psicólogos nas políticas sociais 

com a constituição do SUS e a ampliação das equipes mínimas de saúde mental em 

unidades ambulatoriais, posteriormente ampliadas para as unidades básicas de saúde. 

Ao adentar nesse campo, o psicólogo se depara com as necessidades de uma população 

pobre, que ele não estava acostumado a lidar, colocando em xeque os aportes teórico-

técnicos vinculados aos modelos tradicionais da Psicologia. Logo são publicados 

estudos que questionam a pertinência dos modelos de atuação e formação do psicólogo 

a esse campo de atuação, em especial no que se refere à transposição do modelo clínico 

privado de atendimento (Boarini, 1996; Dimenstein, 1998; Oliveira et al., 2004). 

Entretanto, tais críticas não impedem o movimento em direção à expansão dos 

espaços nas políticas sociais. A aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA), da LOAS e a implantação do SUAS, nas décadas seguintes, garantem um 

espaço significativo de inserção profissional nos serviços e programas da assistência 

social. 

A partir daí consolidam-se as políticas sociais como campo de atuação 

privilegiado da Psicologia. São inúmeros os eventos, publicações e pesquisas que 

enfocam a temática, na tentativa de construir espaços de reflexão sobre os desafios da 

prática profissional neste campo. Como exemplo, tem-se a criação do Centro de 

Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas (CREPOP), em 2006, com o 

objetivo de consolidar a produção de referências para a atuação do psicólogo no setor do 

Bem-Estar Social. Para se ter uma ideia da dimensão do campo, em 2010, 40% dos 

psicólogos trabalham em políticas públicas (Yamamoto, 2012). 

No entanto, mesmo diante dos novos ventos trazidos pelas políticas sociais, o 

quadro geral da profissão, no que se refere às áreas de atuação e atividades 

desenvolvidas, revela mais permanência que propriamente mudanças. Mesmo com o 
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crescimento vertiginoso de profissionais (236.100 inscritos no Sistema Conselhos) e do 

aumento da diversidade de locais de trabalho, os psicólogos continuam a atuar 

prioritariamente na área Clínica, exclusivamente ou em combinação com outras áreas, 

atuando em consultórios particulares, realizando atividades tradicionais da profissão 

como psicodiagnóstico, aplicação de testes psicológicos e atendimento a crianças com 

distúrbios de aprendizagem (Bastos & Gondim, 2010)
70

. 

No entanto, é importante destacar alguns indícios de inovações que contrapõem 

a mesmice apresentada acima. O primeiro diz respeito ao fenômeno de assalariamento 

da profissão. Ao contrário da década de 1980, quando os estudos informavam ser a 

Psicologia uma profissão liberal e autônoma, os dados publicados em 2010 indicam que 

o percentual de profissionais assalariados (34,5%) supera o de autônomos (22,8%). 

Outro ponto é o fato de os assalariados serem, em sua maioria, empregados do setor 

público (40,3%), seguidos do setor privado (35,3%) e do “terceiro setor” (24,4%). Ao 

somarmos os do setor público e do “terceiro setor”, sob a denominação de políticas 

públicas, tem-se uma elevação estratosférica da porcentagem para 64,7%, o que indica a 

importância desse campo para a configuração da profissão hoje. 

Por último, e não menos importante, os dados revelam um processo de 

interiorização da profissão, visto que o número de psicólogos atuantes no interior (48%) 

ultrapassa ligeiramente os da capital (32%)
71

, percentual que nos anos 1970 girava em 

                                                 

70
 As informações aqui apresentadas são baseadas em pesquisa realizada entre 2006 e 2008, pelo CFP e 

pelo GT Psicologia Organizacional e do Trabalho da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação 

em Psicologia (ANPEPP). De âmbito nacional, o estudo reedita, após 20 anos, a iniciativa pioneira do 

CFP no final da década de 1980 (Bastos & Gondim, 2010). 

71
 Aqui vale uma ressalva: conquanto tenha diminuído se comparado aos números do estudo de 1988, 

ainda há uma grande concentração de psicólogos na região sudeste (60,4%). É importante reforçar as 

particularidades do interior do sudeste, em especial do estado de São Paulo, ao comparar, por exemplo, o 

interior do nordeste brasileiro. Isto significa que não é possível compreender o processo de interiorização, 
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torno de, respectivamente, 20% e 80%. Ou seja, não se pode mais afirmar que a 

Psicologia é uma profissão exclusivamente urbana. Ao contrário, os dados indicam e 

confirmam a tendência de predominância de profissionais atuando em cidades do 

interior dos estados brasileiros (Bastos & Gondim, 2010). 

Tais aspectos, embora não explicitamente vinculados às políticas sociais, 

certamente são, em grande parte, resultado da inserção profissional neste campo. Nas 

últimas décadas, a contratação de um número crescente de psicólogos na rede de 

serviços públicos, espalhados por todo o território nacional, tem possibilitado aos 

profissionais o acesso ao mercado de trabalho assalariado, fora dos grandes centros 

urbanos. 

Dados mais específicos, sobre setores particulares, sinalizam a importância das 

políticas sociais para a Psicologia. Na saúde pública, os números disponíveis no 

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) indicam um crescimento de 

mais de 240% no número de psicólogos atuantes na saúde em oito anos. Se em 2005 

havia 12.676 psicólogos cadastrados no sistema, em 2013 esse número é de 43.376 

psicólogos atuantes
72

. Tal crescimento deve-se à expansão dos serviços nas cidades do 

interior dos estados e uma maior oferta de vagas para os psicólogos, por exemplo, a 

partir da implantação dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) e das equipes 

de apoio matricial, além da ampliação da rede substitutiva de saúde mental e o 

                                                                                                                                               

de forma universal, mas somente considerando as particularidades desse processo nas diferentes regiões 

brasileiras. 

72
 Informação recuperada em 18/05/2013, de http://cnes.datasus.gov.br/Index.asp?home=1 
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incremento das equipes multiprofissionais nos Centro de Atenção Psicossocial 

(CAPS)
73

 (Macedo & Dimenstein, 2011). 

Com relação à assistência social, verifica-se um incremento significativo no 

número de trabalhadores, elevado de 140.000 para 220.000, entre os anos de 2008 e 

2011. Em 2011, havia 8.079 psicólogos atuando em CRAS e CREAS em todo país, dos 

quais 5.000 estavam alocados em equipes multiprofissionais do CRAS. Quanto à 

distribuição nos municípios e regiões, 84,4% dos municípios nordestinos contam com 

pelo menos um psicólogo atuando no CRAS. Além disso, é importante ressaltar que 

92,2% dos psicólogos que atuam no CRAS e 56,1% que atuam no CREAS atuam em 

cidades do interior, com uma população menor que 10 mil habitantes. É importante 

ressaltar que esse número só cresceu. Já nos primeiros meses do governo Dilma, 1.285 

CRAS e 927 CREAS já haviam sido implantados (Macedo & Dimenstein, 2011). 

Ademais, a aprovação do Plano Brasil sem Miséria e a constituição das equipes 

volantes para a busca ativa, que preveem o psicólogo como membro de suas equipes, 

indica que o número de postos de trabalho continuará a crescer. O fato de a política de 

assistência social ser relativamente nova em comparação a outras e, portanto, ainda estar 

em processo de estruturação e ampliação dos serviços, sinaliza a possibilidade de um 

alargamento desse campo para os profissionais, com destaque para as cidades de 

pequeno e médio porte. 

Diante do exposto, é evidente a importância do campo das políticas sociais para 

a Psicologia hoje, especialmente no que se refere à estruturação de campos como a 

                                                 

73
 Sobre o CAPS, é importante ressaltar que a partir de 2001, com a reorientação do modelo de assistência 

psiquiátrica no Brasil, foram criados, em 2001, um total de 1.541 CAPS, dos quais a maioria localiza-se 

em cidades de 20.000 a 70.000 habitantes, sendo também um espaço fundamental para o processo de 

interiorização no Brasil (Macedo & Dimenstein, 2011). 
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saúde e a assistência social. Sobre essa última, a recentidade da política e a centralidade 

conferida ao psicólogo na oferta de serviços e programas a coloca como um espaço de 

destaque para refletir sobre a prática do psicólogo. 

Nesse sentido, vale mencionar que há um esforço tanto no meio profissional 

quanto acadêmico em busca de diretrizes que orientem a atuação dos psicólogos. Em 

2007, os Conselhos Federais de Psicologia e Assistência Social lançam documento 

intitulado Parâmetros para atuação de assistentes sociais e psicólogos(as) na Política 

de Assistência Social com o objetivo de pautar o trabalho desses profissionais pela 

concepção de assistência social como direito, contrapondo às práticas assistencialistas e 

clientelistas (Conselho Federal de Serviço Social e CFP, 2007; Oliveira & Yamamoto, 

2010). No mesmo ano, o CREPOP lança o documento Referências Técnicas para 

atuação do/a psicólogo/a no CRAS/SUAS no qual aponta diretrizes para o trabalho do 

psicólogo tendo por base, prioritariamente, as referências políticas que marcaram o 

movimento pelo compromisso social da Psicologia e os documentos que regulamentam 

a atuação profissional no âmbito do CRAS/SUAS. De um modo geral, o documento 

indica que o psicólogo não deve utilizar psicoterapia no CRAS, mas sim atuar sobre a 

dimensão subjetiva do sujeito de forma a apoiá-lo na construção da autonomia 

necessária para a busca pela garantia dos seus direitos (CFP, 2007). 

A inserção do psicólogo neste campo também suscitou interesse entre os 

pesquisadores para refletir sobre os desafios postos pela assistência social e as respostas 

dadas aos profissionais. Parte dos estudos revela as condições de trabalho a que são 

submetidos os psicólogos: fragilidade dos vínculos empregatícios, baixos salários, alta 

rotatividade, além do atravessamento das questões político-partidárias são condições 

que afetam sobremaneira todos os trabalhadores da assistência social, impondo limites e 
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desafios à ação cotidiana (Botarelli, 2008; Macedo & Dimenstein, 2011; Oliveira et al., 

2011; Senra, 2009; Senra & Guzzo, 2012; Ximenes, Paula, & Barros, 2009). 

De acordo com Raichelis (2011), a flexibilização, precarização e 

desregulamentação do trabalho, principais pilares da agenda neoliberal, atinge também 

os profissionais de nível superior alocados nas instituições públicas. Ainda mais, ao 

considerar os traços históricos constitutivos dos equipamentos de assistência brasileiros: 

“desprofissionalização e de atuação com base em estruturas improvisadas e 

descontínuas, embebidas de cultura autoritária, patrimonialista e assistencialista, cuja 

síntese mais emblemática encontra-se no primeiro-damismo persistente” (Raichelis, 

2011, p. 45). Tais características acirram-se nos municípios de pequeno porte que 

contam com frágeis estruturas administrativas, como número incipiente e pouco 

qualificado de trabalhadores sociais, além da dependência financeira dos outros entes 

federados. 

Neste contexto, são generalizadas as condições precárias de trabalho, na forma 

de manutenção de vínculos trabalhistas fragilizados, ausência ou insuficiência de 

concursos públicos, baixos salários, falta de condições materiais de trabalho 

(equipamentos e de consumo), superexploração e demandas ampliadas advindas de 

outros setores como a saúde e a educação. Somado a isso, tem-se a inadequação na 

definição do perfil das equipes ou mesmo na ausência de profissionais suficientes, 

resultando em um quadro com baixa qualificação, muitas vezes exercendo atividades 

incoerentes com o preconizado pelo SUAS (Raichelis, 2011; Silveira, 2011). 

Outros estudos específicos sobre a atuação dos psicólogos demonstram a 

permanência dos modelos tradicionais, com a prevalência do atendimento clínico e, em 

alguns casos, até mesmo da psicoterapia, ignorando as diretrizes encontradas nos 

documentos que regem e orientam a oferta de serviços na assistência social. A 
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justificativa para o desvirtuamento dos serviços está ou na ausência de serviços nas 

cidades ou regiões próximas que ofertam o atendimento clínico psicológico ou a 

demanda da população que procura o CRAS em busca desses serviços (Andrade & 

Romagnoli, 2010; Cruz, 2009; Fontenele, 2008; Oliveira et al., 2011; Oliveira & 

Amorim, 2012; Ximenes et al., 2009). 

Do exposto até aqui, é inegável que a inserção no campo das políticas sociais 

trouxe mudanças e importantes desafios para a profissão, que foram, inclusive, 

intensificadas com a assistência social. Em primeiro lugar, a inserção nesse campo 

significou a tão almejada deselitização do público atendido pela Psicologia. Em resposta 

aos estudos acima referidos (Botomé, 1979; Mello, 1975), a Psicologia agora é sim uma 

profissão que atende a amplas parcelas da população brasileira, incluindo os mais 

pobres dentre os pobres, beneficiários de programas de transferência de renda. Em 

outros termos, pode-se afirmar que o psicólogo além de trabalhar com os pobres, é um 

profissional de referência da principal estratégia de enfrentamento à pobreza 

capitaneada pela rede de assistência social, especialmente no que concerne às ações 

empreendidas nos serviços e programas vinculados à proteção social básica 

(CRAS/PAIF). 

É evidente que a Psicologia não é mais uma profissão urbana. Já faz parte do 

cenário profissional o trabalho em pequenos e médios municípios, muitos deles com 

características eminentemente rurais, marcados por particularidades advindas do 

processo de desenvolvimento capitalista brasileiro e com características sociopolíticas 

específicas. Todavia, os estudos, tanto os gerais da profissão quanto os por campo 

específico, revelam que há poucas mudanças significativas na prática do psicólogo. O 

que não diminui a importância de experiências que, na contramão, representam fissuras 
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nos modos tradicionais de atuar do psicólogo, como algumas experiências da Psicologia 

Social Comunitária. 

Ademais, é inegável a importância do movimento político encabeçado pelo CFP, 

e exposto acima, que colocou em cena lutas políticas de defesa dos direitos humanos, 

nas suas mais diversas expressões, bem como no esforço de construir referências 

técnicos alinhados com o movimento do compromisso social para a atuação no âmbito 

das políticas públicas, por meio das pesquisas e publicações do CREPOP. No entanto, 

os estudos citados sobre a atuação no campo da assistência demonstram que continuam 

sendo realizadas as mesmas atividades, ancoradas nos tradicionais aportes teórico-

metodológicos da Psicologia, independente da população a quem se destina, do tipo de 

instituição ao qual está vinculado e do local onde está sendo realizado. 

É diante deste contexto em que disputam um modo de saber-fazer tradicional da 

Psicologia, e outros movimentos que apostam na construção de novas práticas, de 

rupturas no modus operandi hegemônico, e que se enfrentará o desafio de buscar a 

resposta para segunda questão: o que espera a assistência do psicólogo? Como já 

informado, recorrer-se-á aos documentos oficiais do MDS que dispõem sobre a 

organização e oferta dos serviços no CRAS, no que se refere à natureza e aos objetivos 

das ações, o público a que se destinam e, especialmente, o papel a ser desempenhado 

pelos profissionais. 

 

3.2. O que espera a assistência social do psicólogo? 

Conforme o documento de orientação técnica lançado pelo MDS em 2009, o 

CRAS é uma “unidade pública estatal descentralizada da política de assistência social, 

responsável pela organização e oferta de serviços da proteção social básica do Sistema 

Único de Assistência Social (SUAS) nas áreas de vulnerabilidade e risco social dos 
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municípios e DF” (MDS, 2009, p. 9). O CRAS consiste, assim, na porta de entrada dos 

usuários na rede de assistência pela sua proximidade e por tornar-se referência para as 

famílias de determinado território. 

O objetivo desta unidade é o de prevenir situações de vulnerabilidade e riscos 

sociais no território, desenvolvendo as potencialidades da família e da comunidade, por 

meio do fortalecimento dos vínculos, tanto familiares quanto comunitários, e da 

ampliação do acesso aos direitos de cidadania (MDS, 2009). O CRAS também é 

responsável pelo trabalho social com as famílias do PAIF, realizado pelas equipes de 

referência, e pela gestão territorial, de responsabilidade do coordenador do serviço
74

. 

O PAIF, considerado a pedra basilar da proteção social básica, tem início em 

2001, com um projeto piloto, o Programa Núcleo de Apoio à Família – NAF. Em 2003, 

é lançado o Plano Nacional de Atendimento Integral à Família que, ao ser aprimorado e 

adequado aos princípios da PNAS, resulta no PAIF, e torna-se a principal referência do 

modelo de assistência social nascente. Logo em seguida o PAIF torna-se uma ação 

continuada, ofertada obrigatória e exclusivamente no CRAS. Em 2009, no documento 

que institui a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, passa a ser 

denominado de Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, de modo a 

reforçar o caráter de continuidade de proteção e atendimento às famílias. 

                                                 

74
 O documento sinaliza a possibilidade de serem realizados serviços e ações específicas, desde que haja 

estrutura física e recursos humanos suficientes e que não atrapalhe o desenvolvimento das ações 

prioritárias do PAIF (MDS, 2009). 
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Partindo do pressuposto que a vulnerabilidade social e o risco social envolvem 

não somente a dimensão econômica, mas também aspectos objetivos e subjetivos
75

, o 

PAIF: 

consiste no trabalho social com famílias, de caráter continuado, com a finalidade 

de fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir a ruptura de seus vínculos, 

promover seu acesso usufruto de direitos e contribuir na melhoria de sua 

qualidade de vida. Prevê o desenvolvimento de potencialidades e aquisições das 

famílias e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, por meio de 

ações de caráter preventivo, protetivo e proativo. (MDS, 2012b, p. 12) 

O caráter preventivo objetiva evitar a ocorrência ou o agravamento de situações 

de vulnerabilidade social ou risco social que impeçam a população de acessar os seus 

direitos. A ação protetiva ocorre no sentido de defender, garantir e promover os direitos 

das famílias referenciadas. Por último, as ações proativas indicam a necessidade de agir 

sobre situações identificadas ativamente no território de referência que podem originar 

situações de vulnerabilidade e risco social das famílias. 

Essas ações devem ser voltadas para famílias em situação de vulnerabilidade 

social decorrente da pobreza, do precário ou não acesso aos serviços públicos, além da 

fragilização dos vínculos de pertencimento e/ou sociabilidades. Como já mencionado, 

são prioridade as famílias beneficiárias dos programas de transferência de renda, 

especialmente aqueles que estão em processo de descumprimento das condicionalidades 

(MDS, 2012b). 

                                                 

75
 Nos documentos e publicações consultados não há uma definição do que significa tais dimensões 

objetivas e subjetivas. Apenas quando se trata especificamente da restrição do atendimento psicoterápico 

do psicólogo, há indicação de que o psicólogo deve continuar a trabalhar com a subjetividade (MDS, 

2012b, 2012c). Tal questão será mais adiante discutida. 
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As principais atividades do PAIF são a acolhida, as oficinas com famílias, as 

ações comunitárias, as ações particularizadas e os encaminhamentos
76

, realizadas de 

forma individual e coletiva, pela equipe de referência do CRAS, composta conforme 

indicação da NOB-RH/SUAS (MDS, 2006b). Outra função do CRAS é a gestão 

territorial, que responde ao princípio de descentralização do SUAS e promove: 

articulação da rede socioassistencial, articulação intersetorial e busca ativa. A primeira 

diz respeito à organização e articulação dos serviços no território de referência do 

CRAS, de modo a garantir uma lógica articulada de ações e encaminhamentos para os 

usuários do PAIF e os que têm prioridade em função do quadro de vulnerabilidade 

social. A articulação intersetorial, embora pela sua própria natureza não seja 

responsabilidade exclusiva do CRAS, refere-se ao seu papel em potencializar o diálogo 

e a construção de estratégias conjuntas com outros setores das políticas públicas, de 

modo a ofertar ações articuladas que busquem melhorar as condições de vida daquele 

território por meio da superação das vulnerabilidades sociais. Por último, a busca ativa 

consiste na procura intencional pela equipe de referência do CRAS para identificar as 

situações de vulnerabilidade e risco social, de modo a garantir a efetividade das ações 

preventivas e a prioridade de acesso das famílias e indivíduos mais vulneráveis aos 

serviços (MDS, 2012b). 

Segundo o documento, o grande norteador para a busca ativa devem ser as 

informações sobre os descumprimentos de condicionalidades dos programas de 

transferência de renda, especialmente aquelas relacionadas ao PBF (MDS, 2012b). 

Além disso, é previsto no documento que a busca ativa objetiva também mapear as 
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 A recente publicação sobre o trabalho social com famílias no PAIF, voltados para os profissionais e 

gestores da assistência social, traz a caracterização detalhada e exemplificada de cada uma dessas 

atividades (MDS, 2012c). 
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potencialidades do território de modo a incentivar os projetos comunitários e familiares, 

em consonância a concepção de que os usuários devem ser protagonistas em busca de 

melhores condições de vida. 

Sobre as equipes de referência que compõem o CRAS, além de ratificar o já 

exposto na NOB/RH (MDS, 2006b) sobre a sua composição e tamanho, são acrescidas a 

determinação do perfil profissional e as atribuições dos técnicos de nível médio e nível 

superior. Assim, além da formação de nível superior em Serviço Social, Psicologia ou 

outra profissão que faça parte do SUAS, o profissional deve ter: 

experiência de atuação e/ou gestão em programas, projetos, serviços e/ou 

benefícios socioassistenciais; conhecimento da legislação referente à política 

nacional de assistência social; domínio sobre os direitos sociais; experiência de 

trabalho em grupos e atividades coletivas; experiência em trabalho 

interdisciplinar; conhecimento da realidade do território e boa capacidade 

relacional e escuta das famílias. (MDS, 2009) 

Com relação às atribuições, o técnico de nível superior deve: acolher, prestar 

informações e encaminhar quando necessário às famílias usuárias do CRAS; realizar as 

atividades concernentes ao PAIF, quais sejam o planejamento, implementação e 

mediação dos grupos; realizar atendimentos particularizados e visitas domiciliares às 

famílias; desenvolver atividades coletivas e comunitárias no território; realizar apoio 

técnico aos profissionais responsáveis pelos serviços de convivência e fortalecimento de 

vínculos, além de acompanhar as famílias por eles encaminhadas; realizar a busca ativa 

e desenvolver projetos que visem diminuir as situações de risco; acompanhar as famílias 

em descumprimento das condicionalidades; alimentar os sistemas de informação, com 

registro das ações e planejamento coletivo; articular ações e realizar encaminhamentos 
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para a rede socioassistencial e intersetorial; participar de reunião de planejamento 

municipal e do serviço (MDS, 2009). 

Pelo enfoque dado ao trabalho interdisciplinar, não há menção a atividades 

específicas por profissionais. Contudo, há uma restrição explícita feita somente ao 

trabalho do psicólogo, afirmando que os profissionais da Psicologia não devem adotar o 

atendimento psicoterápico no CRAS, nem muito menos “patologizar” ou categorizar os 

usuários do CRAS nos seus atendimentos. Ao invés disso, os psicólogos devem usar 

seus 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 a prevenção de situações que possam gerar ruptura dos vínculos 

familiares e comunitários e, c) favorecer o desenvolvimento da autonomia dos 

usuários do CRAS. (MDS, 2009, p. 65) 

É importante ressaltar que outras publicações que orientam o trabalho no CRAS 

reforçam de forma contundente o caráter não terapêutico do PAIF, excluindo tanto as 

práticas psicoterápicas, quanto as psicodiagnósticas e psicopedagógicas (MDS, 2012b). 

A razão para a proibição reside no fato de que as práticas terapêuticas não integram as 

seguranças afiançadas pelo SUAS (sobrevivência, acolhida e convívio ou vivência 

familiar), não podendo ser a sua realização justificada pela ausência de serviços que 

ofertem tal prática ou pelas necessidades ou procura da população pelo atendimento 

clínico. No entanto, é ressaltada a importância do trabalho com a subjetividade nestes 

serviços ao conceituá-la como: 

o espaço íntimo constituído pelas marcas singulares adquiridas no processo de 

formação individual, bem como pelas crenças e valores compartilhados na 
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dimensão cultural, que acabam por constituir a dimensão histórica e coletiva dos 

grupos e populações em um dado território. (MDS, 2009, p. 65) 

Assim, é recomendado ao psicólogo que utilize os seus conhecimentos para 

trabalhar com os aspectos subjetivos envolvidos no contexto de vulnerabilidade, já que 

se considera a sua importância ao lado dos aspectos objetivos, como a desigualdade 

social e o não acesso aos direitos, respeitando assim o espaço individual, relacional e de 

desenvolvimento. Em outra publicação, também de orientação a gestores e profissionais 

acerca do trabalho no PAIF, a terapia ou psicoterapia, aparece no rol das atividades que 

não constituem atribuições e competências das equipes de referência. Além disso, 

também é indicada a exclusão das atividades de elaboração de laudos ou pareceres para 

compor processo judicial e o atendimento a casos de indisciplina na escola (MDS, 

2012c). 

A partir da leitura dos documentos e publicações de divulgação do MDS, 

verifica-se que há uma maior clareza quanto ao detalhamento das ações, do público-alvo 

e dos objetivos dos serviços ofertados na proteção social básica, especialmente com 

relação ao PAIF. Passados alguns anos após a divulgação da PNAS e das NOBs, é 

inegável o avanço em termos de delimitação do que deve ser feito no âmbito da 

assistência social. 

Ao focar a ação do psicólogo nesses espaços, a discussão sobre o papel deste 

profissional na assistência social ganha outro complicador quanto relacionado à 

recentidade desse profissional no campo, que pode gerar certa confusão ou 

incompreensão sobre o que esperar da sua atuação, além de dificuldades da própria 

profissão para responder às demandas. 

Todavia, é possível identificar alguns elementos que podem ajudar na 

compreensão do que é esperado do psicólogo, vinculados aos novos conceitos 
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introduzidos na assistência social com a PNAS, que imprimem novas formas de leitura 

da realidade e, consequentemente, novos modos de atuar sobre ela. Nesse sentido, 

destacam-se os princípios de matricialidade sociofamiliar e territorialização, ambos 

atravessados pelo conceito de vulnerabilidade social. Percebe-se nesta tríade uma 

ampliação de concepções tradicionais no campo da assistência social, até porque o 

trabalho com famílias em localidades pobres sempre foi característica marcante das 

ações assistencialistas. 

Diante disso, é importante analisar de forma mais cuidadosa quais as 

potencialidades e os riscos envolvidos em cada um desses aspectos de modo a lançar luz 

sobre as possíveis encomendas feitas ao psicólogo nesse campo de atuação. 

 

3.2.1. Vulnerabilidade social, família e território no combate à pobreza no contexto da 

assistência social: para quê (a quem) serve a Psicologia? 

A PNAS, já amplamente discutida neste trabalho, certamente representa um 

marco no avanço da assistência social em direção ao campo do direito social e da 

melhoria das condições de vida da população. Embora os princípios e diretrizes 

expressos na política não signifiquem a sua imediata concretização no cotidiano dos 

serviços, concorda-se com Couto et al. (2012) que as dimensões contidas neste 

instrumento são apostas de um projeto de resistência e ruptura frente às tendências de 

desmonte dos direitos sociais apregoado pelo ideário neoliberal. No entanto, tais autoras 

não excluem do campo analítico a possibilidade de desvirtuamentos da política, sejam 

pela tradição política e cultural do campo que impede avanços ou mudanças, ou mesmo 

pelos usos e abusos que a lógica neoliberal impõe aos princípios e diretrizes nesse 

sistema. 
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Diante disso, é importante ressaltar que as encomendas à Psicologia ao adentrar 

este campo também expressam disputas e conflitos entre projetos conservadores e 

projetos de resistência e ruptura que procuram mudanças nas referências conceituais, na 

estrutura organizativa, na lógica de gestão e das ações. 

Em meio a isto, as respostas da Psicologia por meio da realização de qualquer 

atividade, por mais simples que possa parecer, representa um posicionamento político 

em direção a um dos projetos em disputa. Em outros termos, a forma como a Psicologia 

se posiciona diante dos conflitos e disputas entre os diferentes projetos que permeiam a 

assistência social, diz respeito sim a escolhas teórico-metodológicas, dentre as que 

constituem o seu arsenal como ciência e profissão, mas também representam escolhas 

políticas que impõem distintos direcionamentos à sua prática profissional (Couto et al., 

2012; Nascimento, Manzini, & Bocco, 2006). 

É nesta seara de disputas e conflitos entre a mesmice e a transformação, entre 

fragilidades e potencialidades que se pretende situar a Psicologia. O ponto de partida 

para adentrar nesta discussão é o conceito de vulnerabilidade, mote principal das 

análises e ações da nova assistência social proposta pela PNAS. 

O termo vulnerabilidade social ganha destaque nos documentos de importantes 

organismos internacionais, como o BM e os relatórios da CEPAL, no final dos anos 

1990, acompanhando as tendências analíticas de imprimir um caráter multidimensional 

à análise da pobreza. Nestes documentos, para além da pouca renda característica das 

populações pobres, a vulnerabilidade está vinculada à insegurança, à incerteza em 

relação à proteção social e às mudanças no mercado (Arregui, 2008; Mauriel, 2011). 
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Assim, estão incluídas entre as situações de vulnerabilidade e pobreza
77

, como resultado 

da ausência de renda, mas também decorrente da falta ou o acesso precário aos serviços 

sociais, pouco espaço para a participação e o exercício do poder, além da 

impossibilidade de usufruir da riqueza material e imaterial da sociedade (Areggui, 

2008). A vulnerabilidade está, portanto, vinculada a situações de pobreza, mas essa 

entendida de forma multidimensional, ou seja, comportando variadas dimensões para 

além da insuficiência de renda. Tais dimensões compõem um quadro de necessidades 

objetivas e subjetivas, formado por dificuldades materiais, relacionais e culturais (Couto 

et al., 2012). 

Na PNAS, a adoção do termo vulnerabilidade, além de expressar uma escolha 

teórica, ancorada na abordagem multidimensional, significa também a ampliação do 

escopo de usuários das ações socioassistenciais. Assim, é proposto um leque amplo de 

situações que envolvem a vulnerabilidade, desde o desemprego ou inserção precária no 

mercado de trabalho até o uso de substâncias psicoativas, de forma a estabelecer quem 

será o público-alvo dos serviços e programas do SUAS (MDS, 2005b). 

Em documento mais recente, que orienta especificamente a oferta de serviços do 

PAIF, há um parte dedicada à definição da vulnerabilidade, que envolveria uma visão 

menos determinista e mais complexa de pobreza. O documento expressa que: 

                                                 

77
 Não há muita clareza nos documentos e na bibliografia consultada sobre a diferença entre os termos 

vulnerabilidade e pobreza. A única certeza expressa é que a vulnerabilidade tem relação com a pobreza 

multidimensional. A partir da perspectiva analítica aqui proposta em que a pobreza figura como uma das 

manifestações da “questão social”, ao lado de outras em que poderia incluir a vulnerabilidade social, é 

possível prescindir de um longo debate acerca das diferenças e semelhanças entre pobreza e 

vulnerabilidade. É por isso que, ao longo do texto, é possível o uso dos dois termos de forma 

indiscriminada. O essencial aqui reside nas determinações macroestruturais que impregnam o uso desses 

conceitos na política de assistência social brasileira, bem como o rebatimento disso no cotidiano dos 

serviços e nas práticas profissionais. 
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a) A vulnerabilidade não é sinônimo de pobreza. A pobreza é uma condição que 

agrava a vulnerabilidade vivenciada pelas famílias; 

b) A vulnerabilidade não é um estado, uma condição dada, mas uma zona 

instável que as famílias podem atravessar, nela recair ou nela permanecer ao 

longo de sua história; 

c) A vulnerabilidade é um fenômeno complexo e multifacetado, não se 

manifesta da mesma forma, o que exige uma análise especializada para sua 

apreensão e respostas intersetoriais para o seu enfrentamento; 

d) A vulnerabilidade, se não compreendida e enfrentada, tende a gerar ciclos 

intergeracionais de reprodução das situações de vulnerabilidade vivenciadas; 

e) As situações de vulnerabilidade social não prevenidas ou enfrentadas tendem 

a tornar-se uma situação de risco. (MDS, 2012b, p. 14) 

Aqui, além da vulnerabilidade compreendida como um fenômeno complexo e 

multifacetado, a adoção desse termo exige uma análise profissional especializada para 

sua apreensão e respostas intersetoriais para o seu enfrentamento. A vulnerabilidade 

também não pode ser entendida como uma condição dada, estável, mas é uma zona que 

as famílias podem atravessar ou nela permanecer por um tempo maior, o que pode gerar 

uma situação de risco social (MDS, 2012b). 

Diante do exposto, é inconteste a importância da noção de vulnerabilidade como 

avanço tanto no campo conceitual
78

, quanto como orientador da proteção social. 

Conforme Koga (2008), o trabalho social voltado para as vulnerabilidades sociais 

possibilita o reconhecimento da relação intrínseca entre as características dos grupos 

sociais e as dimensões relacionais presentes no cotidiano do seu grupo. Ou seja, 

                                                 

78
 É importante lembrar que a utilização de perspectivas multidimensionais na análise sobre a pobreza foi 

abordada no Capítulo 2 deste trabalho. 
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partindo de um olhar ampliado sobre a condição de vulnerabilidade, espera-se a 

proposição de ações mais próximas do cotidiano do usuário e mais amplas no sentido de 

abarcar o conjunto de elementos que compõem a sua condição de vida. 

No entanto, é preciso atentar para os desvirtuamentos em torno do conceito, 

além de compreender quais os determinantes macroestruturais que se vinculam a esta 

pretensa ampliação e aprofundamento na vulnerabilidade vinculada a leituras 

especificas sobre a pobreza. 

Um primeiro ponto, já abordado neste trabalho, refere-se ao papel assumido 

pelas concepções multidimensionais que apoiam os modelos de combate à pobreza, 

difundidos pelos organismos internacionais, em especial o BM e o FMI. Só para 

lembrar, as propostas giram em torno da focalização das políticas sociais em direção aos 

mais pobres (ou mais vulneráveis), reatualizando velhas concepções liberais. O Estado 

deve focar sua atenção somente nesses indivíduos, ofertando a eles a oportunidade de 

desenvolver suas capacidades, o que permitirá ampliar a sua liberdade ou sair da 

condição de vulnerável (Mauriel, 2011; Ugá 2004). 

Este modelo de política social focalizada e compensatória coaduna-se com o 

ideário neoliberal em que a pobreza é vista como uma imprevidência do indivíduo, 

diante dos riscos, intempéries da natureza e azares do destino. Assim, são excluídas do 

horizonte de análise e ação as determinações sociais da pobreza e, consequentemente, é 

diminuída a responsabilidade do Estado (Couto et al., 2012). 

Nesta perspectiva, é esperada a ausência da condição de classe nas análises sobre 

a vulnerabilidade, pobreza, ou mesmo, sobre os usuários da assistência social. Ainda 

permanece a velha dicotomia entre uma proteção social aos incluídos no mundo do 

trabalho – reativando a noção de “cidadania regulada” de Santos (1979) – e uma 

assistência social para aqueles que estão ou vivem à margem do mundo do trabalho. 
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No entanto, é importante ressaltar que as transformações pelas quais passa o 

mundo do trabalho hoje tem implicação direta no público dos serviços ofertados na 

assistência social (Mauriel, 2011). Vivencia-se, hoje, um crescimento vertiginoso dos 

que dependem da assistência social. Os atuais vulneráveis estão longe de restringir-se 

aos velhos, deficientes e crianças. A crise no mundo do trabalho e o achatamento dos 

direitos sociais, resultado da ofensiva neoliberal, além da informalidade e precarização 

dos vínculos de trabalho, resultam em um aumento significativo do contingente de 

usuários da assistência social. 

É urgente, portanto, que o debate acerca das novas configurações do trabalho 

adentre ao campo da assistência social. Ao contrário, corre-se o risco de superficializar 

o debate e despotencializar as ações quando, por exemplo, propõem-se cursos de 

capacitação como alternativa para o enfrentamento à vulnerabilidade, sem considerar 

que a inserção no mercado pode acontecer, por exemplo, de forma precarizada e não 

possibilitar ao individuo ou família superar sua condição de pobreza ou sair da zona de 

vulnerabilidade. 

Como bem lembra Couto et al. (2012), a vulnerabilidade e o risco social não são 

adjetivos da condição de usuário, mas antes expressam a desigualdade produzida e 

reproduzida no movimento do capital. Neste caminho, há que se reconhecer este 

processo, de modo a fugir de leituras que individualizem o problema, na direção de 

ações que atendam às necessidades sociais da população e seja pautada pelo direito à 

cidadania. Concorda-se, assim, com as autoras, que é urgente retomar a discussão da 

condição de classe para o seio da assistência social. Ao mesmo tempo em que é 

necessário reconhecer os limites dessa política para resolver os problemas advindos das 

mudanças no mundo do trabalho. 
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A assistência social não pode sustentar suas ações na ideia de que, ao 

desenvolver as capacidades dos indivíduos e famílias, conseguirá romper com os ciclos 

de desigualdade e pobreza. Ao contrário, é necessário que se tenha em mente que 

denominações como risco e vulnerabilidade sociais pressupõem condições estruturais, 

alvo, portanto, de ações que se incorporam a assistência social, a ela não se reduz. 

Além disso, ao mesmo tempo em que ao definir o escopo de ação da assistência 

social a partir de situações de vulnerabilidade amplia o horizonte de intervenção deste 

campo, restringe-se ao priorizar entre os usuários aqueles que estão em descumprimento 

de condicionalidades. Por exemplo, sobre a busca ativa, uma das principais ferramentas 

para a identificação de situações de vulnerabilidade, define-se que tenha como ponto de 

partida informações sobre o descumprimento de condicionalidades que, “evidenciam 

situações de risco ou de maior vulnerabilidade social”
79

. 

Ou seja, se em termos conceituais advoga-se uma ampliação da noção de 

pobreza em direção à vulnerabilidade, em termos práticos os serviços orientam-se por 

focar sua atenção naqueles usuários beneficiários do PBF em descumprimento de 

condicionalidade – os mais pobres dentre os pobres que estão prestes a deixar de ser 

merecedores da transferência pública por não cumprir determinadas condições, que os 

obriga a acessar os serviços públicos, no entanto, sem questionar a qualidade desses. 

                                                 

79
 Nas orientações técnicas para o trabalho do CRAS estão definidas situações de vulnerabilidade que 

devem ser priorizadas no serviço: “Dentre os mais vulneráveis encontram-se: 1. famílias – e jovens – em 

situação de descumprimento das condicionalidades do Programa Bolsa Família. 2. famílias do Programa 

de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI em descumprimento das condicionalidades; 3. famílias com 

pessoas com deficiência de 0 a 18 anos beneficiárias do BPC; 4. famílias beneficiárias do Programa Bolsa 

Família e/ou em situação de risco com jovens de 15 a 17 anos; 5. famílias residentes no território do 

CRAS com presença de pessoas que não possuem documentação civil básica; 6. famílias com crianças de 

0 a 06 anos em situação de vulnerabilidade e/ou risco social; 7. famílias com indivíduos reconduzidos ao 

convívio familiar, após cumprimento de medidas protetivas e/ou situações de privação do convívio 

familiar e comunitário, e 8. famílias com pessoas idosas” (MDS, 2009, p. 29). 
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Assim, conquanto a vulnerabilidade indique uma ampliação para além da 

insuficiência de renda, é esta que determina o maior ou menor grau de vulnerabilidade. 

É, portanto, a pouca renda de determinados estratos da população que determinará a 

inclusão nos programas de transferência de renda do governo federal, e os elegerá como 

o público prioritário do SUAS, expressando a dualidade entre um olhar ampliado e a 

focalização restritiva que disputarão o direcionamento político das ações. 

Ao lado da vulnerabilidade, a PNAS aposta também na dimensão familiar como 

ordenador das ações do CRAS, de forma que as atividades propostas devem partir da 

identificação e caracterização das famílias vulneráveis. “A vulnerabilidade à pobreza 

está relacionada não apenas aos fatores da conjuntura econômica e das qualificações 

específicas dos indivíduos, mas também às tipologias de arranjos familiares e aos ciclos 

de vida da família” (MDS, 2005b, p. 41). 

A centralidade da família na PNAS tenta desfocar a atenção do indivíduo em 

direção a esse espaço que constituiria a mediação fundamental entre o sujeito e a 

sociedade. A família é entendida de forma ampla, constituída para além dos laços 

consanguíneos e formada, na contemporaneidade, por uma pluralidade de arranjos 

(Couto et al., 2012; Wanderley, 2008). No entanto, é importante lembrar que embora 

travestida de novidade, a família é já há muito tempo um dos principais núcleos de ação 

das políticas sociais. Conforme Mioto (2008) a proteção social na sociedade capitalista 

esteve, ao longo do tempo, alicerçada em três pilares: na solidariedade familiar e 

comunitária, no mercado por meio da compra e venda de produtos, e no Estado – 

variando a centralidade de um ou outro a depender do contexto social e histórico
80

. 

                                                 

80
 Sob a égide do liberalismo, a família assume o lugar de espaço privado responsável pela proteção social 

dos seus membros. Já na experiência do Welfare State é o Estado que assume o lugar por excelência de 

provedor e protetor (Mioto, 2008). 



158 

Em tempos de neoliberalismo, segundo Mioto (2008), aumenta a 

responsabilidade dos indivíduos e das famílias na provisão do bem-estar. É o que está 

implícito na supervalorização das famílias nas políticas públicas, mormente nos 

programas de transferência de renda, sob a chancela dos organismos internacionais: 

“favorecer a reativação exponencial da ideia liberal da responsabilidade da família em 

relação a provisão do bem estar, como também a reativação das práticas disciplinares 

tão comuns nos séculos anteriores, principalmente em relação as famílias pobres” 

(Mioto, 2008, p. 141). 

Assim, as políticas sociais voltadas aos pobres assumem o lugar de controle 

íntimo das famílias, culpabilizando-as e transferindo a elas a responsabilidade pelos 

problemas sociais (Scheinvar, 2006). É o que pode ser verificado em relação à exigência 

de condicionalidades às famílias beneficiárias do PBF, que em situação de 

descumprimento da frequência escolar, por exemplo, são responsabilizadas pela 

ausência dos filhos na escola, sem nenhum questionamento acerca das determinações 

que impossibilitaram esse descumprimento e das condições em que é ofertada a 

educação pública brasileira. 

Somado a isso, na assistência social em que pese a definição ampliada presente 

nos documentos normativos, a centralidade na família pode conduzir a ações 

conservadoras, ancoradas no modelo tradicional de família burguesa, e que culpam a 

“desestruturação familiar” pela sua condição social (Couto et al., 2012). 

Por último, é importante lembrar que a identificação e o acompanhamento das 

famílias em situação de vulnerabilidade devem ocorrer no território. A abordagem 

territorial, outra aposta da PNAS, refere-se ao espaço onde as pessoas vivem e que 

desenvolvem relações de reconhecimento, afetividade e identidade, diretamente 

influenciados pelos contextos social, cultural, econômico do território (MDS, 2009). 



159 

Assim, o território é entendido como fruto de interações entre os homens e síntese de 

relações sociais, lugar onde se evidenciam as carências e necessidades sociais, e as 

resistências e lutas coletivas (Couto et al., 2012). 

Entretanto, a abordagem territorial traz alguns riscos. Um deles é que, ao 

priorizar os territórios vulneráveis, os programas e serviços podem servir para fortificar 

imagens negativas, sem vislumbrar ações que rompam com o estigma do lugar. Outro 

risco é centrar a análise sobre as vulnerabilidades em âmbito estritamente local, 

desconsiderando que grande parte dos problemas encontrados têm causas cuja origem 

não se encontra na dinâmica local, mas resulta de processos absolutamente estruturais. 

Isso pode fomentar, até mesmo, ações estritamente individuais que desconsideram ou 

minimizam a produção social do problema. Por último, há o risco de tornar o estigma de 

territórios vulneráveis em limitadores do acesso e circulação do sujeito nas cidades 

(Couto et al., 2012). 

Entretanto, também é inegável a potencialidade que envolve a concepção de 

território. A noção de território pode servir como instrumento para romper com as 

leituras homogeneizadoras da pobreza, que caracterizam a população independente do 

lugar em que vive, reside, trabalha ou perambula (Koga, 2003). Ademais, por meio da 

territorialização impõe-se uma perspectiva mais próxima do cotidiano, que permite 

identificar não somente as fragilidades envolvidas em situações específicas de 

vulnerabilidade social, e a forma como se manifestam, por exemplo, em cidades 

metrópoles ou cidades pequenas
81

, mas também as potencialidades, os caminhos 

possíveis para a mudança nas condições de vida da população (Koga, 2008). 

                                                 

81
 No Capítulo 3 deste trabalho foi empreendida uma análise das particularidades e singularidades 

envoltas nos territórios das pequenas cidades nordestinas, cenário principal na consecução desta pesquisa. 
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Do exposto, cabe agora questionar: qual o lugar da Psicologia diante das apostas 

da PNAS? Ou, melhor dizendo, qual o papel dos psicólogos no enfrentamento às 

situações de vulnerabilidade das famílias referenciadas no território do CRAS? 

Em parte, a resposta a esta questão só é possível ao adentrar a realidade dos 

diferentes serviços que comporta diversos saberes e fazeres da Psicologia, como já 

discutido na seção anterior. Aqui, cabe apenas buscar algumas pistas na trajetória de 

constituição da Psicologia como ciência e profissão no Brasil, que possam indicar quais 

os principais caminhos trilhados por este campo de saber frente às problemáticas 

sociais. 

Já foi exposto que na política de assistência social considera-se que há uma 

conjunção entre determinantes objetivos e subjetivos envolvendo a condição de 

vulnerabilidade. E, embora não haja uma discussão detalhada sobre do que se trata cada 

um desses determinantes, os subjetivos são sempre indicados como espaço no qual o 

psicólogo utilizará seus conhecimentos e técnicas para atuar: 

O entendimento de que as práticas clínicas não compõem o rol de ações do PAIF 

também não nega que os profissionais dos CRAS com formação em psicologia 

utilizem seus conhecimentos para atender e acompanhar as famílias, 

possibilitando, por meio desta ação, uma escuta dos aspectos subjetivos 

envolvidos nas situações de vulnerabilidades vivenciadas pelas famílias, 

possibilitando, quando for o caso, o encaminhamento aos serviços adequados na 

rede. (MDS, 2012b, p. 19) 

Assim, cabe ao psicólogo escutar os aspectos subjetivos envolvidos na situação 

de vulnerabilidade das famílias. Contudo, a questão reside na concepção de 

subjetividade, que não é unívoca no campo das Ciências Humanas e na Psicologia. As 

recomendações dos documentos caem em um terreno complicado, em que o termo 
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“subjetividade” pode adquirir significados completamente distintos a depender das 

filiações epistemológicas que atravessam o saber-fazer da Psicologia e que, em certa 

medida, podem ser até mesmo incoerentes com o perfil e as atribuições considerados 

adequados aos profissionais atuantes no CRAS (MDS, 2009). 

Aliás, é importante ressaltar que, conquanto já se tenha na Psicologia brasileira 

um lugar privilegiado para o “social” como categoria analítica e espaço de trabalho, 

ainda predomina um modelo hegemônico de subjetividade que, alicerçado no ideário 

individualista, promove uma psicologização da vida social e um esvaziamento do 

político (Dimenstein, 1998). Nesta perspectiva, há uma naturalização do contexto social, 

em que, frente às exigências objetivas, o indivíduo deve buscar soluções para os seus 

problemas sociais (Martín-Baró, 1997). Ora, tal perspectiva alinha-se com as tendências 

neoliberais que persistem em desvirtuar a proteção social em direção à política 

compensatória e focalizada (Mauriel, 2011). 

Assim, apesar de com outra conotação, o realce aos aspectos subjetivos, mesmo 

expurgado o modelo clínico tradicional de referência, torna-se terreno fértil para a visão 

de uma Psicologia atrelada a uma subjetividade psicologizante, no qual a pobreza 

aparecerá travestida de conformismo, naturalização e/ou limitação individual. 

Sobre a matricialidade sociofamiliar, a Psicologia assume papel fundamental. 

Estudos históricos demonstram que as concepções de infância e o modelo de família 

nuclear burguesa foram fundamentais para a constituição do campo de prática e 

construção de conhecimento em Psicologia (Ferreira, 2006). Assim, tomando como 

referência os aportes tradicionais da Psicologia tem-se apenas um deslocamento de uma 

subjetividade individualizada para um modelo de família como instância privada 

universal, que em função da sua desestruturação corrente nas classes populares, termina 

por ser a causa dos problemas sociais. Tem-se, assim, uma vinculação da visão 
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tradicional do saber-fazer psicológico, travestido em novos conceitos e novas demandas 

de prática profissional. Assim, a Psicologia tende a reforçar o discurso individualizado e 

privatizado em torno da família, responsabilizando-as e culpabilizando-as pelos 

problemas sociais. 

Já a territorialização, outra aposta da PNAS, também traz outro complicador 

para a prática do psicólogo no campo da proteção social básica. Alicerçada em saberes 

que naturalizam os fenômenos e em pressupostos universais sobre o funcionamento do 

psiquismo humano, entende-se que é possível a aplicação do conhecimento psicológico 

(sem alterações) em qualquer local e/ou situação, desconsiderando, em princípio, as 

particularidades e singularidades que compõem e determinam os territórios. 

Tal debate recrudesce quando se considera que grande parte dos CRAS e, 

consequentemente, dos psicólogos atuantes estão localizados e, ao menos 

hipoteticamente, territorialmente referenciados, em municípios de pequeno e médio 

porte, marcados pela presença de população rural significativa. Estes locais, conforme já 

discutido nesta tese, são formas de vida que, embora já muito influenciadas pelo que 

Lefebvre (2001) denominou de tecido urbano, guardam singularidades, especialmente 

ao considerar aspectos relacionados à forma como a pobreza é produzida e reproduzida, 

e aos limites e possibilidades postos às ações de enfrentamento. 

A Psicologia, embora em amplo processo de interiorização, ainda conserva em 

seu arsenal teórico-metodológico uma referência predominantemente urbana. De acordo 

com Albuquerque (2002), os psicólogos são fruto do desenvolvimento e migração do 

campo para a cidade, em que essa última se transformou em uma grande concentração 

populacional com todos os problemas daí decorrentes. Assim, os instrumentos de 

pesquisa e trabalho do psicólogo foram desenvolvidos tomando como referência esta 

população urbana, o que os tornam insuficientes para dar conta dos territórios em 
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questão. E apesar de algumas experiências e alguns estudos realizados em cidades 

pequenas, em contextos rurais e em movimentos ligados a questão da terra
82

, estes ainda 

não representam uma tendência no campo da Psicologia. 

Diante do exposto, verifica-se que são enormes os desafios postos pela política 

de assistência social ao domínio da Psicologia. 

Em primeiro lugar, em tempos de neoliberalismo em que a responsabilidade 

sobre a condição de pobreza e miséria recai sobre o indivíduo e a família, teorias e 

práticas que centrem sua atenção sobre barreiras e/ou potencialidades subjetivas (leiam-

se “psicológicas”) caem como uma luva para compor um campo político focalizado em 

territórios vulneráveis e compensatórios, adequado e subordinado às necessidades do 

capital. 

Neste sentido, a Psicologia é chamada a “gestionar a miséria social 

cotidianamente” (Dimenstein, 2013, p. 9), colocando seus conhecimentos a serviço de 

uma lógica que responsabiliza, culpabiliza e criminaliza os pobres pela sua condição de 

pobreza. Os problemas psicológicos tradicionais tomam de assalto a prática 

profissional, construídos a partir de referenciais conservadores e desconectados do 

cotidiano de pobreza, em especial da forma como se manifesta nas cidades pequenas de 

características rurais. Como afirma Guzzo (2010), “algumas psicologias são propostas 

teóricas incapazes de superar o ponto de vista do capital, criando explicações para a 

subjetividade humana que sintonizam a existência da sociedade burguesa, absolutizando 

uma forma histórica de individualidade como condição universal” (p. 17). 

Destarte, a assistência social é palco de luta, de conflito entre diferentes projetos 

políticos que se manifestam no cotidiano dos serviços. Ao lado do ideário neoliberal a 
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 Apenas como exemplo, ver Brandão & Bomfim (1999), Góis (2003, 2005) e Leite e Dimenstein 

(2011). 
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serviço do capital, tem-se um projeto de resistência que luta pela implementação de uma 

assistência social como direito de caráter universal, cujos princípios são regidos pelo 

ideal de democracia e pautados na busca por uma sociedade mais justa e igualitária. 

Em meio aos conflitos, a Psicologia brasileira, como ciência e profissão, também 

possui fissuras que podem alinhar-se com um projeto de resistência para a assistência 

social. Neste caminho, destacam-se as experiências e produções que compõem o campo 

denominado de Psicologia Social Comunitária, cujo olhar é direcionado para as 

necessidades de libertação e transformação das condições de vida do povo oprimido 

latino-americano; que propõe a construção de uma prática atenta às singularidades 

encontradas no cotidiano das populações pobres em territórios específicos, como o 

interior nordestino, por exemplo, mas sem perder de vista as determinações 

macroestruturais que incidem sobre a vida e a subjetividade (Ximenes & Góis, 2010). 

Uma Psicologia que reconheça e compreenda as implicações políticas de sua ação, 

disponível a debruçar-se sobre a realidade da população pobre, estranhando e 

questionando o conhecimento psicológico produzido (Cidade, Moura Jr., & Ximenes, 

2012). 

Em suma, nas palavras de Dimenstein (2013) é preciso apostar em uma 

Psicologia capaz de: 

aliar-se ao que não empobrece a capacidade de ação, desconfiar dos 

fundamentos que prometem estabilidade e uniformidade, problematizar os 

sentidos já dados sobre família, infância, homem, mulher, saúde, doença, 

loucura, droga, etc., romper com as verdades invariantes que ditam os modos de 

estar na vida. (p. 10) 

É preciso também que o discurso das entidades profissionais sobre o 

compromisso social do psicólogo, outro ponto de fissura, seja posto em discussão. Não 
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como lema a ser seguido indiscriminadamente pelos profissionais em busca da 

ampliação dos postos de trabalho, mas como discurso potente para trazer à tona os 

diferentes caminhos e tendências políticos que atravessam a prática psicológica, e os 

saberes e técnicas que a sustentam. 

Assim, pode-se vislumbrar a construção de projetos ético-políticos que, 

conquanto não tenham a pretensão de eliminar a heterogeneidade que marca a profissão, 

possam se tornar referência às decisões ético-profissionais, alinhados com projetos 

societários de transformação estrutural da sociedade capitalista (Yamamoto, 2012). 

Neste sentido, Yamamoto (2012) afirma que é preciso ir além do incontestável 

alargamento da população atendida pelo psicólogo para analisar o que significa o 

alcance social, a partir da compreensão de “uma extensão (qualificada) da profissão” (p. 

11). 

Por último, mas não menos importante, ressalta-se a importância de os 

profissionais estarem conscientes dos condicionantes macroestruturais impostos a 

qualquer prática profissional nos marcos da sociedade capitalista, com relação ao papel 

desempenhado na divisão social do trabalho. Além dos parâmetros institucionais e 

trabalhistas que limitam a atuação do profissional, cuja principal expressão no campo da 

assistência refere-se à precariedade das condições de trabalho ao qual estão submetidos 

(Yamamoto, 2012). 

No caso dos trabalhadores vinculados às políticas sociais, acresce-se o fato de a 

prática ser a de um “executor terminal das políticas segmentadas” o que, portanto, limita 

sua ação ao caráter compensatório, não cabendo a ele o papel de enfrentamento da 

“questão social” (Yamamoto, 2012). No entanto, é importante ressaltar que isto é fator 

limitador e não impeditivo da efetivação de uma prática alinhada com projetos que 

proponham questionar a ordem estabelecida e enfrentar as desigualdades pungentes. 
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Diante do exposto, percebe-se que o entrelaçamento entre a Psicologia e o 

campo da assistência social é envolto em disputas e conflitos entre diferentes projetos 

políticos internos e externos à profissão, resultado tanto de determinações 

macroestruturais, quanto do processo de constituição e desenvolvimento da profissão no 

país. 

Nos próximos capítulos, será exposto o percurso investigativo, o cenário de 

pesquisa e os resultados encontrados, de modo a lançar luz sobre os elementos que 

compõem a prática profissional e os rebatimentos do panorama acima exposto.  
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Parte II – Os caminhos da pesquisa 
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Capítulo 4 – Pelas estradas do Rio Grande do Norte: entre viagens e 

encontros com os psicólogos no CRAS 
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4.1. O Rio Grande do Norte como cenário de pesquisa 

Como já mencionado na introdução, o objetivo deste trabalho é analisar a ação 

profissional do psicólogo na assistência social no contexto das políticas de combate à 

pobreza. Para tanto, o presente estudo toma como exemplo a prática do psicólogo nos 

CRAS, em cidades do interior do estado do RN, não com o propósito de compreender 

especificidades, mas de forma a tomá-la como ponto de partida para análise crítica dos 

seus elementos essenciais e para a compreensão dos rumos da Psicologia na sociedade 

brasileira. 

Assim, nesta seção serão registrados alguns elementos que caracterizam o RN, 

de modo a indicar a complexidade e os desafios que marcam os cenários de atuação dos 

serviços de assistência social dos municípios de pequeno e médio porte. 

O RN é um dos nove estados que compõem a região nordeste do Brasil. Possui 

uma área total de 52.811,047 Km
2
 e, segundo dados do Censo 2010 (IBGE), sua 

população é de 3.168.037 de habitantes, representando cerca de 6% da população total 

nordestina
83

. A capital é Natal, situada na faixa litorânea nordestina, ocupando uma área 

de 167,263 km
2
, com uma população estimada em 803.739. Territorialmente, o estado 

está dividido em quatro mesorregiões
84

, subdivididas em 19 microrregiões e composto 

por 167 municípios. 

A grande maioria dos munícipios norte-rio-grandenses possui população de até 

20.000 habitantes. Dos 167 municípios, 140 (83,8%) possuem menos de 20.000 
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 Informações recuperadas de http://www.ibge.gov.br/home/ 

84
 De acordo com o IBGE (1990), as mesorregiões são definidas a partir de três dimensões: processo 

social, quadro natural e rede de comunicação e lugares. Já as microrregiões foram definidas como partes 

das mesorregiões que possuem especificidades quanto à organização do espaço, especialmente do ponto 

de vista econômico e do quadro natural. Tais divisões objetivam organizar os espaços a partir da 

construção de identidades tomando como referência o quadro nacional. 
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habitantes, dos quais mais de 70% não chegam nem a 10.000 habitantes. Portanto, é um 

estado composto prioritariamente por pequenos municípios, seguindo a tendência 

nacional, com apenas três cidades (Natal, Mossoró e Parnamirim, esta última situada na 

região metropolitana da capital) que apresentam mais de 100.000 habitantes, e onde se 

concentra grande parte das indústrias e serviços, responsáveis pelo dinamismo 

econômico do RN
85

 (Tabela 1). 

Tabela 1 

Total de municípios por número de habitantes 

N habitantes N municípios % 

Até 20.000 140 83,8 

De 20.001 a 50.000 19 11,4 

50.001 a 100.000 5 3,0 

100.001 a 900.000 3 1,8 

Acima de 900.000 0 0,0 

Total 167 100,0 

Fonte: IBGE, Censo 2010. 

Sobre a ocupação do espaço urbano e rural, o RN possui taxa de urbanização de 

78,7%, abaixo da média nacional de 85% em 2010, e um pouco acima da média 

nordestina (73,7%), que, aliás, é a menor do país. Ademais, 77,8% da população estão 

localizadas em áreas urbanas e 22,2% em áreas classificadas como rurais
86

. O estado 

                                                 

85
 No Capítulo 3 foram analisadas as particularidades e singularidades do RN do processo de 

desenvolvimento histórico, econômico e social, especialmente no que se refere à realidade das pequenas 

cidades, em que se situam grande parte dos serviços de proteção social básica implantados no estado. 

86
 Não há consenso entre os estudiosos sobre a delimitação das áreas urbanas e rurais no Brasil. Para o 

IBGE, é considerada urbana toda sede de municípios ou vilas. Veiga (2001), em estudo crítico acerca dos 

critérios de seleção utilizados no Brasil para classificação do território urbano, aponta que menos de 60% 

da população brasileira pode ser considerada urbana, considerando as características geográficas dos 

municípios no país. A diferença desse percentual ao encontrado nos censos demográficos deve-se à 

definição de cidade, assumida no Brasil desde 1938, com o Decreto-Lei 311, que considera qualquer sede 

de município como cidade, mesmo que residam apenas três famílias de agricultores (Veiga, 2004). Assim, 
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apresenta, portanto, conforme os critérios classificatórios utilizados pelo IBGE, uma 

predominância de áreas urbanizadas, com destaque para as cidades de Natal
87

 e 

Parnamirim (100% urbanizadas), e outras oito com taxas acima de 90%. 

Do ponto de vista econômico, desde a década de 1970 até a virada do século, o 

RN exibe elevado crescimento econômico, figurando como o de melhor desempenho 

nesta área no nordeste, superando as taxas totais de crescimento da região e, até mesmo, 

do Brasil. Ao desenvolvimento da indústria têxtil, impulsionado na década de 1970 pela 

SUDENE, soma-se a extração do petróleo na bacia potiguar, a fruticultura de 

exportação e, mais recentemente, o desenvolvimento do turismo. Tais atividades 

dinamizaram a economia no estado, mantendo-se, entretanto, concentradas nas cidades 

polos de Natal e Mossoró, relegando as demais cidades potiguares a um cenário de 

precariedade econômica com elevados índices de pobreza e desemprego (Clementino, 

2003). 

Outro ponto a destacar na atualidade é o impacto das transferências 

governamentais (aposentadorias, pensões e programas oficiais de transferência de 

renda) na economia dos municípios. No interregno 1991-2000, a participação das 

transferências na renda dos municípios cresceu de 14,8% para 19,2%. Para se ter ideia, 

só com relação ao PBF, até junho 2013, já havia um total de 353.627 mil famílias 

                                                                                                                                               

verifica-se a dificuldade de delimitação entre urbano e rural no Brasil, o que leva à necessidade de uma 

discussão mais qualificada acerca destas definições. 

87
 É importante ressaltar que os períodos de elevação significativa da população de Natal correspondem 

aos momentos de seca que resultam na saída de trabalhadores e suas famílias do campo em busca de 

meios de sobrevivência na capital. Outro momento de intensa elevação é no período da Segunda Guerra 

Mundial, com a instalação da base americana no município de Parnamirim, em que a cidade cresceu 

88,2% (Oliveira, 2005). 
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beneficiadas, e o valor repassado acumulado neste mesmo período foi de R$ 

313.794.098,00. 

No que concerne ao panorama social, o RN tem cerca de 90% do seu território 

integrado ao chamado Polígono das Secas, o que significa que sofre periodicamente 

com a estiagem, ocasionando graves problemas sociais ao longo da sua história, tanto 

no interior quanto na capital. Todavia, é importante ressaltar que mais que um 

fenômeno estritamente natural, a seca está relacionada ao padrão de desenvolvimento da 

agricultura no nordeste, cuja concentração fundiária expulsa da terra os não 

proprietários e pequenos produtores (Andrade, 1981; Oliveira, 2005). 

Mesmo assim, nas últimas décadas, o estado segue as tendências nacionais de 

melhora nos indicadores sociais. Ocupa, inclusive, lugar de destaque na região nordeste, 

com posições privilegiadas frente aos demais estados, principalmente no que se refere 

às taxas de pobreza. Entretanto, é importante lembrar que, ao lado da região norte, o 

nordeste apresenta os índices mais elevados de desigualdade e pobreza brasileiros. 

Desse modo, mesmo com uma situação relativamente melhor que a dos demais estados 

nordestinos, seu quadro de pobreza e desigualdade ainda permanece como elevado, 

considerando o cenário nacional. 

Para exemplificar
88

, o RN possui, em 2000, ao lado do estado de Pernambuco, o 

melhor IDH do nordeste (0,705), embora um pouco abaixo da média nacional 0,766. 

Todavia, chama à atenção a heterogeneidade entre os municípios, chegando a 0,544 na 

cidade com o pior IDH. Acresce-se a isto o fato de que os municípios com os índices 

mais elevados são Natal e Parnamirim, maiores em números de habitantes e, 
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principalmente, os que se destacam pelo dinamismo econômico e pela ampla oferta de 

serviços públicos e privados. 

Outro dado interessante é que, em 2009, o RN detém as menores taxas de 

pobreza (34,27%) e pobreza extrema (10,33%) nordestinas. Ambas estão abaixo da 

média total do nordeste (39,61% e 15,51%, respectivamente), mas ainda muito acima da 

média nacional (21,42% e 7,28%) – com destaque para a taxa de pobreza cuja diferença 

entre o índice no RN e no Brasil é de quase treze pontos percentuais. Dados de 2013 do 

MDS indicam que 12,8% da população do estado sobrevivem com menos de R$ 70,00 

por mês
89

. 

Articulada à pobreza, tem-se a desigualdade de renda entre os mais ricos e os 

mais pobres, medida, por exemplo, pelo Coeficiente de Gini, que já coloca o estado em 

uma situação pior frente aos demais. Em 2009, o RN ocupa a 4
a
 pior posição na região, 

com 0,559, um pouco acima da média nacional. 

Um dado que corrobora o anterior é o referente às diferenças entre o rendimento 

médio mensal das famílias dentre as 20% mais pobres e as 20% mais ricas. Em 2011, as 

famílias mais pobres possuíam renda mensal de R$ 106,11 (equivalente a 0,19 do 

salário mínimo à época), enquanto as famílias mais ricas R$ 2.052,58 (3,77 salários 

mínimos). A relação entre os rendimentos médios é de 19,34, acima da média do 

nordeste (18,14%) e nacional (16,46%). 

Do exposto até o momento, depreende-se que o estado em foco segue as 

tendências nacionais no que concerne aos aspectos demográficos, apresentando elevada 

taxa de urbanização, ao lado da existência de um grande número de pequenos 

municípios com menos de 20.000 habitantes. Além disso, possui um bom crescimento 

                                                 

89
 Informação recuperada de www.mds.gov.br 
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econômico, mas com alto índice de concentração de renda. Seu quadro social também 

evidencia uma posição de destaque na região com relação aos menores índices de 

pobreza e melhor IDH, o que não significa que os problemas sociais encontrados 

percam sua gravidade, especialmente ao considerar que o nordeste possui os piores 

indicadores brasileiros. 

Diante deste cenário e considerando os objetivos desta pesquisa, é importante 

introduzir neste ponto alguns dados sobre a política de assistência social no RN que, 

como já mencionado, é uma das principais estratégias de combate à pobreza na 

atualidade, para em seguida situar a Psicologia neste campo. 

 

4.1.1. O campo da assistência social no RN: marcas do conservadorismo e clientelismo 

local 

Historicamente, as ações desenvolvidas no campo da assistência social no RN 

em nada diferem em termos de concepção e formas de implantação das verificadas no 

contexto nacional e já discutidas nos capítulos anteriores. O que as tornam singulares é 

o modo como os problemas sociais aqui se manifestam e os pactos políticos e sociais 

formulados para o seu enfrentamento. 

Sem a pretensão de esmiuçar o envolver das ações de assistência social no RN, 

empreendimento já realizado e disponível na literatura
90

, cabe aqui tão somente destacar 

alguns aspectos considerados fundamentais para a análise proposta neste trabalho. São 

eles: a centralidade das ações na capital Natal, o protagonismo da Igreja Católica e do 

                                                 

90
 Sobre a história da assistência social e do Serviço Social no estado foram consultadas as seguintes 

obras: Andrade et al. (1985), Castro (2009), Cavalcante (2010), Guerra (1970), Gouveia, Cardoso, 

Cavalcanti e Miranda (1993), Lima (2006), Medeiros (1962), Nicolau (1999), Oliveira (2005) e Rêgo 

(2002). 
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voluntarismo e o uso privado e eleitoreiro dos programas e serviços pelos grupos 

políticos tradicionais. 

Sobre o primeiro aspecto, verifica-se que até recentemente a maioria das ações 

assistenciais registradas na literatura estava concentrada em Natal. Embora haja menção 

a algumas ações desenvolvidas no interior do estado, essas possuem um caráter 

absolutamente pontual e complementar às empreendidas em Natal. 

O aumento populacional da cidade
91

, decorrentes dos períodos de estiagem e da 

decadência do dinamismo provocado pela instalação da Base Aérea de Parnamirim, 

durante a Segunda Guerra Mundial
92

, é acompanhado por um grave quadro social 

marcado por situações de mendicância, pobreza, indigência, abandono e delinquência de 

crianças e adolescentes. As ações sociais aqui empreendidas tentavam, portanto, 

minimizar os problemas decorrentes do êxodo rural e do crescimento insustentável da 

população. 

Assim, o campo assistencial começa a desenhar-se a partir do final da década de 

1930 e no decorrer da década de 1940, com as organizações católicas de ação social
93

. 

As atividades desenvolvidas à época tinham como principal protagonista as mulheres 

voluntárias, senhoras “distintas” da sociedade, dispostas ao exercício da caridade cristã. 

                                                 

91
 Em uma década a população da capital potiguar praticamente dobra, passando de 55.000 habitantes em 

1940, para 103.000, em 1950 (Clementino, 1995). 

92
 Com o final da guerra, desapareceram o americano e o dólar; muitos empregos cessaram; grande 

número de domésticas ficou sem emprego; o comércio caiu drasticamente; bares e cafés fecharam. A 

cidade de Natal, que crescera rapidamente e de modo desordenado, não tinha como voltar à vida pacata de 

antes. Graves problemas sociais surgiram neste período (Lima, 2006). 

93
 Juventude Feminina Católica Brasileira de Natal (JFCBN), Liga Feminina de Ação Católica para 

Senhoras (LFAC), Homens da Ação Católica (HAC), Juventude Católica Feminina (JCF) e Juventude 

Masculina Católica (JMC) eram as organizações católicas de destaque na época (Medeiros, 1962). 
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É interessante aqui abrir um parêntese para chamar a atenção sobre a relação 

entre a preocupação da Igreja Católica em promover ações de assistência social na 

época e a breve experiência comunista ocorrida na capital potiguar que instalou, durante 

quatro dias, o Governo Revolucionário Popular, na descrição de Lima (2006): 

É fácil imaginar o impacto da Intentona Comunista na pequena cidade de Natal. 

A população, em sua maioria, assistiu atônita e com medo e, predominantemente 

católica, festejou a vitória do governo. A possibilidade concreta dos comunistas 

chegarem ao poder também assustou a hierarquia católica, que, preocupada com 

a influência comunista entre as populações mais pobres, passou a pensar 

medidas mais sistemáticas para assistir a população indigente que chegava, à 

época, a Natal. (p. 101) 

Assim, as atividades caritativas serviam à manutenção da ordem conservadora, 

respondendo minimamente aos problemas sociais com ações de cunho voluntário e 

assistencialista. Na esteira dessas ações, tem-se a instalação da LBA no estado, por 

Aluízio Alves, em 1942. Concebida em âmbito nacional para assistir às famílias dos 

combatentes de guerra, logo toma posição de destaque no atendimento das vítimas da 

seca e “menores desprotegidos”, como indicado a seguir. 

A par dessas finalidades, outras se incorporariam advindas do imprescindível 

auxílio aos atingidos, naquele ano, pelas sêcas, os flagelados, e depois o de 

proteção à infância pobre, em vista figurar Natal como uma cidade marcada pelo 

maior índice de mortalidade de tôda Nação. (Gouveia et al., 1993, p. 12) 

Deste modo, por meio da LBA, o estado passa a ter uma ação mais direta frente 

à pobreza crescente na cidade de Natal. Os alvos principais são os trabalhadores 

habitantes da cidade ou os imigrantes vindos do interior, que não conseguiam prover o 

seu sustento (Oliveira, 2005). 
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Neste ínterim, outras instituições foram criadas, como o Serviço Estadual de 

Reeducação e Assistência Social (SERAS), sob a presidência do próprio Aluízio Alves, 

com o objetivo atender aos menores abandonados que, mesmo com o fim da seca e o 

regresso das famílias ao interior, continuavam na capital. Somado a isso, havia também 

uma preocupação com a formação, que resultou na abertura, em 1944, do Centro de 

Estudos Sociais que ofertava cursos de Formação de Técnicos para os serviços 

assistenciais do SERAS e da LBA. Um ano depois é criada a Escola de Serviço Social, 

por meio de uma iniciativa conjunta entre a Igreja Católica e a LBA local. A formação 

ofertada segue a tendência conservadora, com influência marcante do ideário cristã. De 

acordo com Lima (2006): 

As aulas do Curso eram ministradas por padres ou leigos de formação moral 

católica sólida. O seu Diretor-Presidente era o Assistente Eclesiástico da 

Juventude Feminina Católica. As pessoas que desejavam fazer o Curso de 

Serviço Social deveriam apresentar boas referências por intermédio de três 

pessoas idôneas. Os requisitos para a escolha do corpo docente eram: cultura, 

estudo, boa formação cristã, devendo ser reconhecidamente cristãos e homens 

honestos. (p. 104) 

É somente com a regulamentação do Serviço Social em nível superior, no Brasil, 

no ano de 1953, que se inicia o processo de laicização da profissão. Nos anos seguintes, 

a Escola de Serviço Social é reconhecida pelo MEC (04/10/1956), e agregada à 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), no ano de 1969 (Lima, 2006). 

À centralidade da Igreja Católica na oferta das ações assistenciais e na formação 

de saberes sobre o campo no RN, adiciona-se o uso privado dos serviços e programas na 

disputa entre as famílias tradicionais norte-rio-grandenses por cargos e posições 

políticas. É emblemático, por exemplo, a vinculação entre a implantação dos Centros 
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Sociais Urbanos (CSU)
94

 e os interesses da família Maia, ao utilizar esses espaços como 

cabides de emprego. 

Neste sentido, Oliveira (2005) defende que o que marca a assistência social até a 

década de 1990 é a caridade privada filantrópica ou a caridade pública clientelista. 

Sobre o uso privado eleitoreiro cita, por exemplo, a Assessoria da Promoção Social do 

Gabinete Civil da Prefeitura de Natal, que ofertava ajuda direta aos pobres e indigentes. 

Aliás, uma prática ainda frequente nas prefeituras de muitos municípios do interior do 

estado. 

Nas décadas seguintes, assiste-se a uma expansão dos órgãos e serviços públicos 

na capital. Tome-se, como exemplo, a criação da Secretaria Municipal de Promoção 

Social (SEMPS) que, que como indica Oliveira (2005), mantém os mesmos traços 

conservadores e assistencialistas das práticas anteriores: 

a concepção de assistência incorporada ao Órgão criado configurou-se como 

não-política, “promoção social”, com ações pontuais e espontaneístas, ao mesmo 

tempo em que as relações sociais praticadas no seu interior eram conservadoras, 

marcadas pelo favor, pela tutela, pelo assistencialismo, pelo partenalismo e pelo 

clientelismo. Práticas que conformam o que pode ser considerado como uma 

“cultura do atraso”, porque concebe a assistência social como caridade pública e 

ajuda aos pobres; porque utiliza a assistência social nesta perspectiva 

(assistencialismo, ajuda, favor) para promover a dominação política e a 

                                                 

94
 No contexto da ditadura militar, os CSUs faziam parte do Programa Nacional de Centros Urbanos 

(PNCSUs), concebidos nacionalmente para desenvolver serviços sociais e promover atividades 

comunitárias, complementares a programas mais estruturais como os de habitação e saneamento básico 

(Oliveira, 2005). 
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reprodução de práticas que a sustentam, como as relações clientelistas e de 

dependência pessoal por meio da troca de bens e serviços por voto. (p. 136) 

Na esteira da expansão, tem-se a criação da Associação de Atividades de 

Valorização Social (ATIVA), em 1989. Entidade civil sem fins lucrativos, e diretamente 

vinculada ao gabinete civil da prefeita Vilma de Farias, é marcada por atividades 

assistencialistas junto à população dos bairros com condições mais precárias da cidade e 

às organizações comunitárias. 

Aliás, Vilma de Farias é um personagem emblemático da política local. À frente 

de alguns programas assistenciais estaduais, como primeira-dama do então governador 

Lavosier Maia, e posteriormente, já como ex-esposa, compondo a equipe de governo de 

José Agripino Maia, conseguiu galgar cargos políticos por meio de uma prática 

assistencialista e populista, construída em grande parte pelo uso dos programas sociais. 

Diante do exposto, é possível identificar que as bases de sustentação da 

assistência social no RN reproduzem as encontradas em âmbito nacional, pois estão 

apoiadas nos interesses eleitoreiros das elites políticas do estado, mantendo traços 

persistentes de assistencialismo, conservadorismo e clientelismo. Outrossim amparados 

na filosofia cristã, os saberes vigentes concebem o pobre como carente, necessitado e 

coitado, merecedor da piedade cristã e pública, que os destina as sobras da sua riqueza. 

É somente na virada do século, resultado das mudanças ocorridas no processo de 

redemocratização brasileira, que emergem mudanças nos rumos da assistência social, ao 

menos em termos institucionais e legais. Tais mudanças, se não logram romper 

completamente com a lógica anterior, ao menos institui as bases legais para a 

construção de novos caminhos em direção a uma concepção de assistência social como 

direito universal garantido pela CF (1988). 
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Aliado a isso, vislumbra-se uma desconcentração das ações de assistência, a 

partir do incentivo ao processo de municipalização. Ou seja, programas e serviços 

passam a ser implantados em municípios do interior do estado, seguindo as orientações 

e normativas dos órgãos federais e estaduais
95

. 

A princípio, são criados programas específicos como o PETI, o Programa 

Sentinela, de acompanhamento às vítimas de exploração e abuso sexual, e o Programa 

Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano (PROJOVEM). Com o 

lançamento da PNAS e a proposição do SUAS, tais programas passam a compor o rol 

de ações vinculadas à proteção social básica e especial. Tem início em todo o território 

nacional um processo inédito de expansão de serviços (CRAS, CREAS) e programas 

sociais (incluindo os de transferência de renda). 

O RN conta com uma rede de proteção social básica que abrange todos os 

municípios do estado
96

, que possui, hoje, 220 CRAS, localizados nos 167 municípios – 

presentes, portanto, em todas as microrregiões. Em outros termos, tem-se uma cobertura 

de 100% no RN, materializando a tendência de expansão dos serviços, presente nos 

últimos anos, com vistas à abrangência de todo o território nacional. Além disso, 

recentemente, foram implantadas 10 equipes volantes para a consecução do Plano Brasil 

sem Miséria no RN. 

No que concerne à proteção social especial, efetivada especialmente no CREAS, 

em 2011, já havia 57 desses serviços espalhados em 53 municípios norte-rio-

grandenses, e em 18 das 19 microrregiões do estado (a região do Médio Oeste ainda não 

                                                 

95
 Em 2000, é criada a Secretaria do Estado de Assistência Social por meio da Portaria n. 2.854, de 19 de 

julho de 2000, em que são instituídas as modalidades de atendimento e fixado os valores de referência 

conforme a Política Nacional de Assistência Social. 

96
 Para a caracterização da rede socioassistencial do RN foram utilizados os dados disponíveis em 

www.mds.gov.br 



181 

possui este serviço). Para o atendimento à população de rua (POP), a capital Natal e a 

cidade de Parnamirim dispõem ainda de um CREAS POP cada. 

É notória também a importância do PBF para o estado. Até o mês de junho de 

2013, 353.627 famílias eram beneficiárias do programa, representando uma cobertura 

de 107,4% da estimativa de famílias pobres no estado. As famílias recebem benefícios 

com valor médio de R$ 150,50 e o valor total transferido pelo governo federal em 

benefícios às famílias atendidas alcançou R$ 53.220.270 no mês. 

Portanto, verifica-se que o RN possui uma ampla rede de serviços espalhados 

por todo o seu território, em especial os CRAS. Está em curso a implantação de um 

novo desenho de assistência social, ancorado em princípios democráticos, em que os 

usuários passam de necessitados a sujeitos portadores de direitos. No entanto, o estado 

ainda é marcado por um cenário de pobreza e concentração de renda, permeado por 

práticas assistencialistas, clientelistas e conservadoras, há décadas estabelecidas – que 

servem aos interesses de grupos políticos familiares para a manutenção das relações 

arcaicas de poder com a população pobre. 

O conflito entre uma velha e uma “nova” assistência social acirra-se nos espaços 

das pequenas cidades do interior norte-rio-grandense, que, alijadas durante muito tempo 

de uma assistência social efetiva, tornaram-se campo fértil (em meio à infertilidade da 

terra seca) para uma lógica de servidão, em que o direito aparece travestido de bondade 

dos senhores do poder e, mais recentemente, dos especialistas no poder. 

Diante deste cenário, cabe agora situar a Psicologia como campo de saber e 

prática no que se refere aos momentos de distanciamento e/ou proximidade da 

assistência social norte-rio-grandense. É o que será apresentado a seguir. 
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4.1.2. Psicologia e Assistência Social no RN: um (re)encontro (in)esperado 

Conquanto não se tenham pesquisas disponíveis sobre a inserção de psicólogos 

na assistência social no período anterior à implantação do SUAS, há estudos que 

demonstram a importância dos saberes psicológicos no evolver deste campo nas terras 

potiguares, antes mesmo da sua regulamentação como profissão no Brasil. 

Como supracitado, a inauguração da Escola de Serviço Social em meados da 

década de 1940 foi um dos principais marcos históricos do desenvolvimento da 

assistência social norte-rio-grandense, tanto no que diz respeito à produção de 

conhecimento sobre o social quanto pelo papel da formação de técnicos e 

profissionalização do assistente social. 

Neste contexto, o ensino das teorias e dos métodos psicológicos ocupava lugar 

de destaque. Por meio de disciplinas específicas
97

 eram abordadas temáticas como: fatos 

psíquicos, sistema nervoso, hábito, vontade, tipos psicológicos, temperamento, 

fenômenos psíquicos, sentidos e estados afetivos, entre outros. Um fato interessante e, 

ao mesmo tempo revelador, é que disciplinas da Psicologia eram ministradas pelo Padre 

Nivaldo Monte, um dos grandes estudiosos e divulgadores da Psicologia em terras 

potiguares (Carvalho, 2010). Portanto, estavam dadas as condições para uma aliança 

entre os conhecimentos psicológicos e a filosofia cristã, oferecendo o suporte 

ideológico, técnico e científico para o trabalho social da época. 

Além disso, os temas psicológicos eram destaque nos trabalhos de conclusão de 

curso das alunas da escola. As monografias abordavam questões como personalidade, 

                                                 

97
 Para ver detalhes sobre o conteúdo das disciplinas ministradas consultar os anexos do livro publicado 

por Gouveia et al. (1993), em que são apresentadas as sínteses das disciplinas ministradas nos intervalos 

de 1945/1949 e 1950/1955. 
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doença mental, clínica pedagógica do deficiente e problemas psicológicos das 

empregadas domésticas. 

Assim, embora à época não houvesse ainda a Psicologia como profissão 

regulamentada, a inserção da disciplina pela primeira vez em curso de nível superior 

termina por pautar os estudos e intervenções empreendidas pelos assistentes sociais a 

partir de um modelo psicologizante que alimentava o denominado “serviço social de 

caso”. Predominava a compreensão de que no indivíduo era a fonte e a solução de todos 

os problemas sociais (Gouveia et al., 1993). 

Esta breve, porém intensa, aproximação com o campo da assistência social 

parece dispersar-se ao longo do tempo. A partir de meados da década de 1960, quando 

do primeiro grande marco de estabelecimento da profissão no estado, com a 

inauguração do Serviço de Psicologia Aplicada (SEPA), a feição assumida pela 

Psicologia norte-rio-grandense acompanha e dá forma à nacional: uma inserção 

profissional circunscrita a Natal, com local de atuação privilegiando o consultório 

particular, ofertando serviços destinados às camadas da população com renda média e 

alta, referenciados pelos modelos clínicos tradicionais. 

Um estudo realizado em 1997 acerca da profissão do psicólogo no RN apontou 

que dos 190 profissionais (42,4% do total de psicólogos inscritos no Conselho Regional 

de Psicologia – 2
a
 região à época), 92,6% atuavam na capital do estado. Naquele 

momento, a clínica psicológica configurava-se como o principal local de atuação dos 

psicólogos (39,4%), tendência que se mantém em estudos posteriores sobre a profissão 
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no estado, realizados ao longo dos anos 2000
98

 (Yamamoto, Siqueira, & Oliveira, 

1997). 

No entanto, apesar da predominância da clínica como local por excelência de 

atuação profissional, a inserção do psicólogo no campo social também aparece como 

tendência nos levantamentos acerca da profissão no estado, principalmente no campo da 

saúde pública. Em 1997, 18,6% dos psicólogos atuavam em secretarias de saúde do 

estado e do município (Yamamoto et al., 1997). Em 2001, as Unidades Básicas de 

Saúde aparecem em segundo lugar como principal local de atuação do psicólogo com 

14,8% (Yamamoto, Câmara, Silva, & Dantas, 2001). A tendência é confirmada em 

2003, com 18,8% dos profissionais atuando em Unidades de Saúde Pública (Yamamoto 

et al., 2003). Dados mais recentes, coletados em 2008, referentes à inserção do 

psicólogo no campo das políticas sociais no estado mostram que 41% dos psicólogos 

estudados trabalham em políticas sociais, sendo que, desses, 32% estão vinculados ao 

campo da assistência social (número semelhante aos que atuam na saúde pública) 

(Seixas & Yamamoto, 2012). 

Considerando que a inserção profissional de psicólogos na assistência social 

cresce pari passu à expansão do número de dispositivos desse campo, é possível afirmar 

a importância cada vez maior deste campo para a configuração da profissão de 

psicólogo no Brasil e, consequentemente no RN, tanto em termos de inserção no campo 

das políticas sociais, como no incremento do processo de “interiorização da profissão”. 

Conforme dados disponibilizados pelo MDS
99

, apenas 2 dos 167 municípios do 

RN não têm registro da participação de psicólogos nos serviços da proteção básica e 

                                                 

98
 Em 2001, 40,2% dos psicólogos atuavam em clínicas psicológicas (Yamamoto et al., 2001), em 2003, 

35,9% dos profissionais estudados (Yamamoto et al., 2003). 
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especial. Assim, 98,8% das cidades norte-rio-grandenses têm indicação de possuir ou já 

ter possuído psicólogos trabalhando nas equipes multiprofissionais. 

A grande maioria dos CRAS em que estão os psicólogos está localizada em 

municípios de pequeno porte, apresentando, conforme definição da PNAS, população 

de até 20.000 habitantes (5.000 famílias em média), com forte presença de população 

rural (cerca de 45% da população total) – conforme Tabela 2. Ademais, cinco CRAS 

são denominados de “Rural”, todos com registro de presença de psicólogo. 

Tabela 2 

Porte dos municípios em que os psicólogos atuam 

Porte dos municípios N % 

Porte I 140 83,8 

Porte II 19 11,4 

Porte III 5 3,0 

Porte IV 3 1,8 

Total 167 100 

 

É, portanto, o SUAS e, especialmente os CRAS situados nos municípios do 

interior do estado, que servem de cenário para o (re)encontro da Psicologia com o 

campo da assistência social no RN. É evidente que o tempo histórico operou mudanças 

em ambos os lados. Da assistência social, observam-se alterações significativas no seu 

arcabouço institucional-legal em direção ao seu reconhecimento no campo do direito. 

Muito embora, ainda persistam no cotidiano dos serviços muitos dos traços 

conservadores. 

                                                                                                                                               

99
 É importante ressaltar que em alguns municípios há lacunas de registros nos Sistemas da Rede SUAS. 

Portanto, é possível que muitos profissionais atuantes ainda não estejam devidamente registrados no 

MDS. 
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Da Psicologia, não se espera apenas a oferta de subsídios teóricos e técnicos para 

a prática do Serviço Social. Agora o profissional de Psicologia atua lado a lado nos 

serviços instalados em todo o território norte-rio-grandense e, especialmente, nas 

pequenas cidades acima referidas. 

A seguir serão apresentadas as etapas realizadas para a consecução da pesquisa 

que investiga a prática do psicólogo em um dos principais equipamentos que compõe 

este cenário, quais sejam os CRAS. 

 

4.2. Percurso investigativo 

A pesquisa empreendida teve um caráter estritamente qualitativo, apesar do uso 

de alguns dados quantitativos gerais de mapeamento que serviram tão somente para 

contextualizar o campo em análise e direcionar a segunda parte da pesquisa. 

Inicialmente, foi realizado um levantamento dos equipamentos e dos psicólogos 

atuantes nos CRAS do estado do RN. Para tanto, utilizou-se como ferramenta o Sistema 

de Cadastro do Sistema Único de Assistência Social do MDS (CadSuas). O CadSuas é 

um sistema que abriga informações cadastrais de prefeituras, órgãos gestores, fundos e 

conselhos municipais e entidades que prestam serviços socioassistenciais nos 

municípios brasileiros. É um dos sistemas da Rede SUAS que organiza a produção, o 

armazenamento, o processamento e a disseminação dos dados produzidos na rede de 

assistência social, disponibilizando ferramentas, muitas delas de acesso público, em que 

são divulgadas informações sobre recursos repassados; acompanhamento e 

processamento de informações sobre programas, serviços e benefícios 
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socioassistenciais; gerenciamento de convênios; suporte à gestão orçamentária; entre 

outras ações relacionadas à gestão da informação do SUAS
100

. 

Por meio deste levantamento, foi possível mapear os CRAS disponíveis no RN, 

sua localização, os profissionais que integram os serviços, o tempo de permanência no 

serviço, o vínculo de trabalho, entre outras informações relevantes. Embora os dados 

levantados não estejam expostos na tese, esta primeira etapa foi fundamental para a 

realização da segunda, pois permitiu construir um quadro geral sobre a inserção do 

psicólogo no estado. 

A segunda etapa consta da realização de entrevista semiestruturada com 

psicólogos atuantes no CRAS, sendo um representante de cada uma das 19 

microrregiões do estado. Com relação aos critérios de seleção dos profissionais, é 

importante dizer que a coleta de dados ocorreu em um período de transição das gestões 

municipais o que resultou na mudança de profissionais de grande parte dos serviços. 

Dessa forma, optou-se por entrevistar aqueles profissionais que estavam a mais de um 

ano no CRAS e haviam permanecido nas equipes, seja porque possuem vínculo de 

trabalho mais estável ou porque o partido ao qual está ligado permaneceu à frente da 

administração municipal. 

Além disso, duas outras entrevistas foram realizadas em função da sua 

importância para a temática da tese, são elas: psicóloga atuante em um CRAS Rural e 

outra que compõe a Equipe Volante de um CRAS. O interesse pelo primeiro deve-se à 

natureza do CRAS, que tem como função específica atender a uma zona rural, o que 

pode trazer importante contribuição para análise do processo de interiorização. Já a 

entrevista do CRAS volante oferece informações preciosas sobre a inserção do 

                                                 

100
 Disponível em www.mds.gov.br 
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psicólogo em uma das ações da mais recente estratégia do governo federal no combate à 

pobreza extrema: o Plano Brasil sem Miséria. 

Sobre esses últimos, é importante ressaltar que, ao todo, o estado do RN possui 

seis CRAS Rurais e dez equipes volantes, segundo informações do MDS. O psicólogo 

da Equipe Volante foi contatado durante evento preparatório para o VIII Congresso 

Nacional de Psicologia, realizado pelo Conselho Regional de Psicologia, 17ª Região, 

visto que ainda não há informações disponíveis no CadSuas sobre os profissionais 

atuantes nas equipes volantes. Já com relação ao CRAS Rural, a psicóloga atuante foi 

indicada por outros profissionais, pela sua experiência no campo. 

Ao total, foram realizadas 17 entrevistas, distribuídas em municípios 

pertencentes a 15 microrregiões do total de 19 existentes no estado (Tabela 3). Nas 

outras quatro microrregiões não foi possível realizar as entrevistas. Em dois dos 

municípios selecionados, os telefones dos serviços não funcionavam, sendo que num 

desses o CRAS estava fechado. Em outro, a psicóloga não concordou em participar, por 

falta de disponibilidade de tempo. E, por último, um em que a secretaria de assistência 

social não permitiu a profissional conceder entrevista. 
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Tabela 3 

Entrevistas realizadas por microrregião e porte do município 

Microrregião Porte do município N entrevistas 

Mossoró Porte IV 01 

Chapada do Apodi Porte I 01 

Vale do Açu Porte III 01 

Médio Oeste - 00 

Pau dos Ferros Porte I 01 

Umarizal Porte I 01 

Serra de São Miguel - 00 

Macau Porte II 01 

Angicos Porte I 02 

Serra de Santana Porte I 01 

Seridó Ocidental Porte III 01 

Seridó Oriental Porte I 01 

Agreste Potiguar Porte I 01 

Baixa Verde - 00 

Borborema Potiguar Porte I 01 

Litoral Nordeste Porte I 01 

Macaíba Porte III 02 

Natal Porte IV 01 

Litoral Sul - 00 

Total  17 

 

A partir dos dados disponibilizados no CadSUAS acerca dos serviços e dos 

profissionais, os psicólogos foram contatados por telefone, momento em que foram 

apresentados os objetivos da pesquisa e, a partir do aceite em participar, foi agendado 

um dia para a visita ao serviço. 

Sobre a realização das entrevistas, a maioria aconteceu no próprio serviço, com 

exceção de duas. Uma delas, a participante optou por ser entrevistada fora do município 

em que trabalha, durante a realização de um curso em Natal/RN. Outra, ao chegar ao 
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serviço que estava fechado, tentei contato telefônico e a profissional solicitou que fosse 

à sua residência. 

É importante ressaltar que o deslocamento para as cidades foi extremamente 

rico, pois possibilitou uma aproximação ímpar com o campo em análise, por meio da 

circulação nas cidades, contato com a paisagem do sertão nordestino em um momento 

em que a região atravessa uma das maiores secas dos últimos tempos (o que, em tese, 

provocaria alterações nos serviços, em função da situação de extrema vulnerabilidade 

em que se encontravam as famílias como consequência dos desdobramentos da escassez 

de água), conversas informais com outros profissionais, com usuários, os lanches na 

sala de espera, etc. Enfim, conquanto estas experiências não estejam formalmente 

registradas como resultados neste trabalho, certamente atravessam a análise, pois 

possibilitaram um contato estreito com o cenário e o cotidiano de ação dos 

profissionais. 

Para a realização das entrevistas foi utilizado um roteiro semiestruturado 

(Apêndice A) com quatro blocos de questões: (1) dados sociodemográficos; (2) dados 

sobre o serviço e o município de trabalho; (3) dados sobre a formação do profissional; e, 

(4) dados sobre a prática profissional. As entrevistas foram gravadas, a partir do 

consentimento formal dos profissionais (Apêndice B), e depois foram transcritas na 

íntegra para análise. 

A análise foi realizada a partir da inserção das entrevistas transcritas no software 

QDA Miner v.3.2, em que foi construído um quadro de categorias analíticas que 

emergiram a partir do conteúdo coletado. Tais categorias foram analisadas a partir do 

referencial exposto na primeira parte deste escrito, de modo a atender aos objetivos 

propostos. É o que será apresentado no capítulo a seguir. 
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Capítulo 5 – A inserção do psicólogo no CRAS e a interiorização da 

profissão: em questão o enfrentamento à pobreza 
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Este capítulo tem por objetivo apresentar os principais resultados encontrados no 

transcurso da pesquisa, em especial os que concernem às entrevistas realizadas com os 

psicólogos atuantes nos CRAS das cidades de pequeno e médio porte do estado do RN. 

Antes de passar a apresentação dos dados, uma pequena ressalva aos leitores. 

Aventurar-se pelas estradas do RN, subir serras, enfrentar a secura e o calor do 

sertão, maravilhar-se com as paisagens desconcertantes, indignar-se (mais uma vez e 

sempre) com a pobreza, entristecer-se por encontrar muito do urbano, voltar a ficar feliz 

por (re)descobrir pequenos detalhes impossíveis de serem encontrados na capital. 

Tais sensações e afetos permearam o encontro com as cidades, os serviços e os 

psicólogos nesta tese. Cada contato prévio por telefone, em que escutava “mas você 

vem até aqui?” indicava a possibilidade de inserção em um mundo ao mesmo tempo 

conhecido (pela trajetória pessoal da pesquisadora), mas certamente repleto de novas 

possibilidades, de novos caminhos. Caminhos que entrelaçam a pobreza e as cidades 

pequenas, duas categorias atravessadas pela ideia de permanência, marasmo, do mesmo 

sempre, mas que neste trabalho, ao contrário, pretendem operar movimento, novas 

histórias e novos caminhos para a Psicologia. 

É por isso que a análise aqui empreendida aposta no movimento, na construção 

de alternativas. É claro que a repetição, a permanência, estará presente nos resultados. 

Até porque é do mesmo que surgem as fissuras, aquilo que pode apontar como 

tendência a ser investida na construção da Psicologia brasileira. 

Isto posto, o capítulo está dividido em três seções. Na primeira é apresentado um 

perfil dos profissionais entrevistados, alguns dados sobre formação, trajetória 

profissional e condições de trabalho. A intenção não é a discussão de nenhum dos 

pontos, especificamente, mas apreender o perfil geral de quem é o profissional atuante 

nos serviços estudados, bem como as condições de trabalho ao qual está submetido no 
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CRAS. Em seguida, serão analisados dados relacionados ao movimento de 

“interiorização da profissão”, com destaque para as particularidades e singularidades 

que caracterizam os territórios estudados. Na última seção tratar-se-á das interlocuções 

entre os psicólogos e a pobreza, especialmente no que se refere às concepções sobre o 

fenômeno e às práticas de enfrentamento, com o objetivo de discutir o CRAS como 

espaço privilegiado de reflexão acerca da prática cotidiana do psicólogo nas políticas de 

combate à pobreza. 
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5.1. Encontro com os psicólogos: quem são eles, e o que vieram fazer por aqui?  

 

- Muito bom dia, senhora, 

que nesta janela está; 

sabe dizer se é possível 

algum trabalho encontrar? 

- Trabalho aqui nunca falta 

a quem sabe trabalhar; 

o que fazia o compadre 

na sua terra de lá? 

- Pois fui sempre lavrador, 

lavrador de terra má; 

não há espécie de terra 

que eu não possa cultivar. 

- Isso aqui de nada adianta, 

pouco existe o que lavrar; 

mas diga-me, retirante, 

que mais fazia por lá? 

(João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina) 

 

As entrevistas com as psicólogas foram encontros entre duas viajantes
101

. Uma 

que acabou de chegar à cidade e permanecerá apenas algumas horas, e outra que chegou 

há pouco e ficará apenas alguns dias. As profissionais encontradas são psicólogas 
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 Optou-se pela redação sobre as profissionais no gênero feminino, dado que as 17 entrevistadas são do 

sexo feminino. 
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andarilhas, que diante da nova configuração profissional resolveram arriscar-se pelas 

estradas norte-rio-grandenses, em busca de oportunidades de trabalho. A maioria não 

imaginou que trabalharia em um CRAS de um município pequeno, algumas poucas 

ficaram até felizes em voltar para casa ou pelo menos perto de casa. Outras foram se 

acostumando, com a estrada, com a distância de casa, com as novas paisagens e foram 

ficando. “Então, isso eu agradeço muito, apesar das dificuldades, da distância de casa, 

que a gente também sofre com isso, com a distância de casa, com a diferença de 

culturas, mas é válido a gente se enveredar pelo mundo, viu?” (Psi05)
102

. Na Tabela 4, 

apresenta-se um perfil geral dessas profissionais. 
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 Para manter o sigilo sobre a identidade dos entrevistados, eles serão identificados desta forma, sendo a 

numeração atribuída de forma aleatória sem relação com as microrregiões ou as cidades em que 

trabalham. Nos trechos das entrevistas foi suprimida qualquer informação que pudesse identificar os 

participantes ou municípios de trabalho. Para tanto, foi utilizado o símbolo “[...]” para supressão das falas. 

Além disso, o uso do símbolo “(!)” indica que o entrevistado carregou de entonação a palavra anterior. 
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Tabela 4 

Perfil das psicólogas entrevistadas 

Característica Especificação N 

Sexo Feminino 17 

Masculino 0 

Faixa Etária 21 -25 2 

26 - 30 8 

31 - 35 2 

36 - 40 2 

Acima de 40 2 

Não respondeu 1 

Estado Civil Solteira 7 

Casada 6 

Divorciada 2 

União estável 1 

Não respondeu 1 

 

O perfil das profissionais entrevistadas não difere muito do encontrado nos 

mapeamentos sobre a profissão no estado do RN e no Brasil (Bastos & Gondim, 2010; 

CFP, 1988; Yamamoto et al., 1997, 2001, 2003). Todas são mulheres, confirmando a 

predominância feminina na profissão e também no campo da assistência social. Para se 

ter ideia, em um estudo recente do CFP, dos 232 mil profissionais de Psicologia em 

exercício no país (cadastrados no CFP), 88% são mulheres, a maioria com idade entre 

30 e 39 anos (Lhullier, 2013). 

No total de entrevistadas, tem-se o mesmo número de solteiras (sete) e das que 

possuem relacionamento estável, quando somadas as casadas e com relacionamento 

estável. Além disso, oito delas estão situadas na faixa etária entre 26 e 30 anos, 

portanto, um pouco mais jovem do que a média nacional de 36,7 anos (Bastos & 
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Gondim, 2010), diferença provavelmente explicada pela tradição do campo da 

assistência social em absorver recém-egressos dos cursos de Psicologia. 

Tabela 5 

Formação das psicólogas entrevistadas 

Característica Especificação N psicólogos 

IES da graduação Privada 10 

Pública 7 

Tempo de formado Menos de 05 6 

05 a 10 anos 7 

Mais de 10 4 

Pós-Graduação Especialização 13 

Nenhuma 4 

Área da especialização Terapia Cognitivo-comportamental 3 

Avaliação Psicológica 3 

Psicopedagogia 3 

Humanista-existencial 1 

Recursos Humanos 1 

Saúde Mental 1 

Projetos Sociais 1 

 

Sobre a formação (Tabela 5), parte das psicólogas tem entre 05 e 10 anos de 

formadas (sete), seguida daquelas com menos de cinco anos (seis) e, em último lugar, as 

com mais de 10 anos de graduação (quatro). No que se refere à instituição, 10 

graduaram-se em Instituições de Ensino Superior (IES) privadas e 7 em públicas. Das 

17 entrevistadas, 4 não possuem especialização, as demais concluíram ou estão 

cursando especialização em Terapia Cognitivo-comportamental, Avaliação Psicológica 

e Psicopedagogia, em igual número. 

Depois de um período de prevalência da UFRN como a única instituição 

formadora do estado, as IES privadas ganham destaque no cenário estadual, o que não 
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difere do encontrado nacionalmente, com a privatização da oferta de cursos de 

Psicologia, que representa 89,1% dos estabelecimentos de ensino superior (Bastos & 

Gondim, 2010). Isto retira de apenas um curso a responsabilidade pela graduação dos 

profissionais, e possibilita uma maior diversidade dos perfis formativos encontrados, 

como explicitado no trecho de entrevista da Psi02, em que fala sobre as suas 

experiências em uma instituição privada: 

Aí, assim, por que lá na [IES] existia a guerra do “não clínica”, de todos os 

professores muito da área social. Então, assim, sempre tudo da gente era... na 

área social, basicamente. A gente, umas experiências bem interessantes, não 

lembro onde era, assim, o canto na Zona Norte, mas era com uma psicóloga de 

lá, que ela era bem da bandeira da Saúde Mental. Ela trabalha num posto de 

saúde lá; aí, assim, a gente teve de ir alguns grupos que ela fazia; fez ações 

comunitárias na praça, que eu achava fantástico, ao ar livre. Aí, assim, fui, eu 

lembro que, assim, o ponto mais marcante pra mim na formação foi um trabalho 

que a gente fez na Casa de Passagem, que lá a gente tinha um interdisciplinar 

que era trabalho que a gente fazia final de semestre pra juntar todas as 

disciplinas que estavam sendo trabalhadas. (Psi02) 

Assim, quando questionadas sobre as experiências formativas que contribuíram 

para o trabalho no CRAS, seis das entrevistadas elegem a disciplina de Psicologia 

Social, e atividades relacionadas, como contribuintes para a atuação no CRAS (Tabela 

6). Duas delas (Psi02 e Psi11), cuja formação é mais recente (entre 2011 e 2012), 

citaram conhecimentos mais específicos sobre as políticas públicas e o CRAS, 

adquiridos tanto em disciplinas teóricas quanto práticas. 
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Tabela 6 

Experiências na graduação que contribuíram para o trabalho no CRAS 

Área das experiências (disciplinas/pesquisa/extensão) N
a
 

Psicologia Social 6 

Psicologia do Desenvolvimento 3 

Psicopatologia 3 

Dinâmica de Grupo 2 

Nenhuma experiência 3 

Total 19 

a
 Computada mais de uma resposta por entrevistada. 

 

É importante lembrar que a rede de assistência social é um campo recente (os 

primeiros serviços foram implantados em 2004), e que certamente as mudanças no 

mercado de trabalho não são tão rapidamente absorvidas pelos cursos de formação. 

Aliás, não se defende aqui que a cada novo campo de trabalho do psicólogo, criem-se 

novas disciplinas com conteúdos e práticas específicas que deem conta da novidade. 

O modelo disciplinar e conteudista presente no Currículo Mínimo foi abolido, ao 

menos em tese, com as Diretrizes Curriculares para os Cursos de Graduação, a partir da 

LDB, de 1996. Nas Diretrizes, a formação proposta para a Psicologia é generalista, 

pluralista, interdisciplinar, crítica, reflexiva, ética e socialmente comprometida, ofertada 

por meio do desenvolvimento de competências e habilidades do aluno (Yamamoto, 

2000; Yamamoto, Oliveira, & Campos, 2002). 

O novo perfil proposto para a formação coaduna-se ao movimento de crítica e 

proposição de novos caminhos para a Psicologia encontrados, principalmente, no 

discurso do compromisso social do psicólogo (Bock, 1999). Assim, a discussão sobre o 

caráter elitista da profissão, a inserção no campo das políticas públicas, a crítica ao 

modelo clínico privatista hegemônico são temáticas anteriores ao SUAS, que na verdade 
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são incorporadas com a inserção dos psicólogos nesses serviços e, no entanto, são pouco 

mencionadas pelas profissionais entrevistadas. 

Além disso, conquanto não se possa afirmar que há uma relação direta entre a 

formação e a prática profissional, inclusive porque as trajetórias individuais no decorrer 

do processo formativo diferem sobremaneira, é inegável que a inserção de temáticas e o 

desenvolvimento de competências e habilidades específicas facilitam a compreensão do 

profissional acerca dos serviços e podem fomentar alguns movimentos interessantes na 

ação profissional do psicólogo. 

Sobre a ausência de conteúdos relativos à política de assistência social, uma das 

entrevistadas afirma: 

Olhe, na verdade, eu tinha uma crítica muito grande com relação à universidade 

para nos preparar para essa parte [Assistência Social] que eu acho que a gente 

não tem! Então, a gente tem muita teoria, mas quando chega na hora da prática, 

para trabalhar com Assistência Social, nós não trabalhamos, nós não 

conseguimos! Então, eu tive que começar praticamente do zero! Tinha o 

conhecimento da Psicologia, mas como aplicar Psicologia à Assistência Social 

foi uma construção bem (!) individual de leitura da LOAS, da PNAS, sabe? Do 

que era o SUAS. Quando eu cheguei na Assistência, eu queria aplicar a clínica à 

Assistência. E, aí, eu tive que desmembrar tudo isso para começar a trabalhar 

com esse lado social. (Psi13) 

Como se verá mais adiante, as profissionais que tiveram experiências próximas 

ao campo – seja por meio de disciplinas específicas, ou estágios nos serviços 

socioassistenciais, ou até mesmo com a participação em outros espaços formativos, 

como as Conferências de Assistência Social –, apresentam maior compreensão do 
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campo de inserção e relatam experiências de trabalho que imprimem movimento aos 

modos tradicionais de atuação. 

É necessário, portanto, investir em momentos formativos
103

 que ofereçam pelo 

menos um conhecimento básico sobre a política e sobre o fazer psicológico nas políticas 

públicas e na assistência social, não como garantia de uma prática mais adequada ou 

diferenciada, mas como um suporte para o movimento do profissional no campo. 

É importante lembrar também a necessidade de investir em Educação 

Permanente dos profissionais. Concorda-se com Couto et al. (2012) que quanto mais 

qualificados e apropriados das diretrizes e dos princípios da política, menos sujeitos 

estão os profissionais às manipulações políticas e à cooptação assistencialista. 

Assim, as novas apostas presentes na PNAS quais sejam o conceito de 

vulnerabilidade social, a territorialização e a matricialidade sociofamiliar, representam 

encomendas específicas para a formação em Psicologia, além do desenvolvimento das 

competências necessárias ao trabalho intersetorial e multiprofissional. 

É claro que, como discutido no capítulo anterior, a adoção de tais encomendas 

como princípios e diretrizes do SUAS não garante a construção de práticas pautadas no 

direito e na busca pela transformação efetiva das condições de vida da população. Ao 

contrário, elas podem (e servem) a práticas individualistas, naturalizantes, 
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 É importante ressaltar que o MDS tem apostado no sentido de instaurar a lógica da Educação 

Permanente no SUAS. Para tanto, propôs, no ano de 2012, a formação de uma Rede Nacional de 

Capacitação e Educação Permanente do SUAS, constituída por IES, Escolas de Governo e Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, com o intuito de “melhorar a qualidade da oferta e a eficácia 

dos serviços socioassistenciais, bem como o desenvolvimento de estudos, pesquisas, metodologias e 

abordagens necessárias para efetivar a proteção social de famílias e pessoas pobres ou socialmente 

vulneráveis”. Informação recuperada em 24/08/2013, de 

http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/FerramentasSAGI/grupo.php?id_grupo=81 
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conservadoras, a-históricas e culpabilizantes dos pobres e das famílias, que muito bem 

se coadunam com o olhar individualista e patologizante ainda presentes na Psicologia. 

Assim, é fundamental para o profissional que estas questões sejam postas em 

pauta, visto que essas não se reduzem às necessidades do campo da assistência social, 

mas permeiam o campo das políticas públicas sociais como um todo (Koga; 2003; 

Macedo & Dimenstein, 2011; Mioto, 2008). Se hoje as políticas sociais figuram como 

um dos principais espaços de atuação do psicólogo é preciso que as concepções e 

diretrizes que marcam este campo sejam devidamente tratadas durante o processo 

formativo. 

Além disso, é urgente questionar a ausência quase completa de profissionais que 

correspondam ao perfil profissional proposto na NOB/RH
104

. Conquanto suas diretrizes 

sejam quase que por completo letra morta na implantação da PNAS, é fundamental que 

ao menos a indicação de um profissional com tais características seja referência no 

processo formativo de todos os profissionais envolvidos com o SUAS, pois deveriam 

servir como parâmetro para a seleção dos técnicos dos serviços. 

Sobre os psicólogos, especificamente, a ausência do perfil indicado na maioria 

das entrevistadas é confirmada ao debruçar-se sobre os dados referentes aos estudos de 

pós-graduação. Do total de psicólogas entrevistadas, 13 possuem (ou estão cursando) 

algum curso de especialização, o que corrobora as pesquisas nacionais em que esta é a 
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 Como já apresentado no Capítulo 3, conforme a NOB/RH, o perfil profissional para o trabalho no 

SUAS é: “experiência de atuação e/ou gestão em programas, projetos, serviços e/ou benefícios 

socioassistenciais; conhecimento da legislação referente à política nacional de assistência social; domínio 

sobre os direitos sociais; experiência de trabalho em grupos e atividades coletivas; experiência em 

trabalho interdisciplinar; conhecimento da realidade do território e boa capacidade relacional e escuta das 

famílias” (MDS, 2009). 
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modalidade de formação pós-graduada mais procurada pelos profissionais, em função 

do seu caráter predominantemente profissionalizante (Bastos & Gondim, 2010). 

Entre as áreas cursadas, chama a atenção à ausência de cursos na área de 

assistência social, ou mesmo no campo mais abrangente das políticas públicas (Tabela 

5). Tal fato pode estar relacionado tanto à carência de oferta de cursos nessas áreas na 

região, quanto pode ser indício de que o CRAS seja uma ocupação passageira para essas 

psicólogas, sem perspectiva de permanência. Nessa direção, é interessante observar a 

trajetória das psicólogas, e os motivos pelos quais se inseriram nesses serviços (Tabela 

7). 

Tabela 7 

Trajetória profissional das psicólogas entrevistadas 

Serviços/áreas da Psicologia N 

Saúde + Social + CRAS 6 

CRAS 5 

Assistência (CRAS/CREAS/PETI/Secretarias) 4 

Recursos Humanos + CRAS 1 

Clínica Particular + CAPS + CRAS 1 

Total 17 

 

No tocante à trajetória profissional das entrevistadas, na Tabela 7, demonstra-se 

que grande parte das entrevistadas possui uma trajetória profissional que inclui a 

passagem por serviços de saúde e pela rede socioassistencial. Aliás, um dado 

interessante é que, do total de entrevistadas, 10 já atuaram em mais de um CRAS. Por 

exemplo, a Psi09 já atuou em quatro CRAS de cidades diferentes e a Psi08 já está no 

quinto município em que trabalha na assistência social – incluídas aí as experiências em 

um CREAS e em quatro CRAS. 
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Essas informações corroboram a importância assumida pelo campo das políticas 

sociais para a profissão de psicólogo, hoje. No RN, como já aludido, 41% dos 

profissionais inscritos no Conselho Regional de Psicologia atuam em políticas sociais, 

especialmente no campo da saúde e da assistência social (Seixas & Yamamoto, 2012). 

Ademais, se antes os profissionais tinham sua primeira inserção em atividades 

autônomas, especialmente as desenvolvidas em consultórios particulares, agora há uma 

tendência de a primeira inserção ser no campo das políticas sociais e de sua 

permanência nas experiências profissionais seguintes, mesmo considerando ser este 

campo um espaço pouco atrativo em termos de remuneração e interesse formativo. Esta 

mudança já é apontada em estudos nacionais, e aparece vinculada a um processo 

denominado de assalariamento da profissão, em que o setor público figura como um dos 

principais empregadores, especialmente entre os profissionais recém-egressos dos 

cursos de graduação (Bastos & Gondim, 2010). Assim, verifica-se a importância do 

campo das políticas sociais, com destaque para o ingresso nos serviços de proteção 

social básica da assistência social, para a configuração atual do mercado de trabalho do 

psicólogo norte-rio-grandense e brasileiro. 

Entretanto, um dado que chama a atenção é que embora as políticas sociais 

façam parte da trajetória das profissionais entrevistadas, o ingresso neste campo não 

ocorreu por uma escolha profissional, mas sim por essa ser a única oportunidade de 

trabalho que surgiu após a conclusão da graduação em Psicologia. Entretanto, é 

importante ressaltar que, dentre as entrevistadas, 11 profissionais afirmam que, com o 

tempo de trabalho no CRAS, foram gostando e continuando nesse serviço. O relato da 

Psi08 exemplifica bem a questão: 

Na verdade, quando eu me formei, eu dizia assim: “Deus me livre de ir para 

assistência”. Eu sempre (!) falei isso, eu dizia: “Eu vou para Clínica”, eu sempre 
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gostei muito de Clínica. Aí, quando eu me formei, aí eu disse: “Vamos dividir 

uma clínica!”. E agente pensou: “E aí, vamos ficar sentadas, esperando alguém 

bater nessa porta?”. Aí, foi quando meu tio trabalhava em [município] (era 

médico de lá), ele disse: “Tem uma vaga aqui, venha para cá!”. Daí, eu fui. Logo 

quando eu comecei, assim, eu chegava na segunda e a gente ficava na sexta até 

meio-dia. Eu dizia: “Meu Deus do céu, que dia é que eu vou embora?”. Porque 

eu não gostava do trabalho, eu não me identificava (!) de forma alguma! (Psi08) 

Diante do exposto, verifica-se que o CRAS ainda não figura como um espaço de 

desejo e escolha entre os profissionais de Psicologia. Inicialmente, aparece como 

oportunidade de emprego possível. No caso das entrevistadas, a experiência em mais de 

um CRAS também não corresponde a um desejo de permanecer no campo, mas a 

oportunidades que vão surgindo em cidades vizinhas, por meio da rede de relações das 

profissionais. Na contramão, tem-se uma única profissional para qual a assistência 

social surge como um campo que responde aos seus anseios profissionais, derivados do 

seu processo formativo, todo voltado para a Psicologia Social, por meio da inserção em 

grupo de pesquisa e em atividades extensionistas: 

Pronto. Assim, casou, eu já vinha da Psicologia Social, e quando recebi esse 

convite e pesquisei sobre o que era o programa, porque até então era um 

programa, era passível de mudar, podia ser então, e quando eu pesquisei eu digo: 

“É isso que eu sei fazer, é isso que eu vim fazendo na base de pesquisa, é a 

minha área de estágio”, então eu digo: “Pronto, me identifiquei!”. Logo de 

pronto, com a assistência, aí, vim para cá. (Psi05) 

É fato que a recentidade do campo ainda não permite verificar se os profissionais 

chegam a continuar por muito tempo nesses espaços, quando, por exemplo, aparecem 
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oportunidades de trabalho em outras áreas. No entanto, até agora, é possível depreender 

algumas tendências nos resultados apresentados até aqui: 

1) A assistência social é um lugar não desejado pela maioria dos 

profissionais. A inserção no campo ocorre, com exceção de um caso, por oportunidade 

de trabalho; 

2) Entretanto, esse campo está fortemente presente na trajetória profissional 

das entrevistadas, revelando uma tendência de permanência das profissionais no CRAS; 

3) Com relação à formação das profissionais, ainda persiste a ausência de 

temáticas e conteúdos afins ao campo, muito embora tem-se o relato de duas 

profissionais sobre conhecimentos adquiridos mais específicos sobre as políticas 

públicas e o CRAS; 

4) Como desvio, vê-se que o contato com experiências formativas no campo 

social impõe um caráter diferente à trajetória profissional e à escolha profissional. A 

única entrevistada em que a escolha pelo CRAS decorreu de experiências formativas 

(Psi05) será uma das que produzirá mais movimento na ação profissional, como 

explícito adiante. 

Certamente, os dados acima não servem como indícios que permitam uma 

discussão aprofundada sobre o perfil, formação e trajetória profissional no campo da 

Psicologia. Para este estudo, no entanto, servem como elementos que, em conjunto com 

os demais, revelam as potencialidades e fragilidades que compõem o perfil dos 

psicólogos na assistência social em direção à estagnação ou ao movimento das práticas. 

Embora esses profissionais representem a novidade da interiorização para a profissão, 

contraditoriamente, eles permanecem representando a estagnação na Psicologia. 

Isso não os retira a potencialidade do movimento. As profissionais estudadas que 

conseguem, por exemplo, enxergar as fragilidades da formação para a assistência social 
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e afirmar os problemas decorrentes da ausência de leituras sobre a política, certamente 

representam uma postura profissional que logram ir além das teorias psicológicas e dos 

diagnósticos por essas apoiados, e ler a realidade em que estão inseridas e as reais 

demandas à sua ação profissional. 

Ademais, aqui se reitera a importância de propiciar aos alunos um percurso 

formativo com experiências no campo social. Que a graduação não pode responder as 

constantes mudanças no mercado de trabalho, é consenso entre os que discutem a 

formação do psicólogo. No entanto, não se pode esquecer que além desse campo se 

configurar hoje como um dos principais pilares de sustentação da Psicologia como 

profissão, tem-se um movimento já há mais de três décadas, que impõe mudanças nos 

rumos da Psicologia. Se esse movimento ainda não galgou o status de projeto ético-

político profissional, porque ainda não se tornou um projeto coletivo (e é pouco 

provável que se torne), ao menos tem que figurar como forte alternativa na arena de 

conflitos e disputas que é a formação em Psicologia. 

Todavia, é importante destacar que o movimentar-se da Psicologia não é 

responsabilidade estrita do profissional. Ter uma formação e uma trajetória profissional 

que o permita transitar de uma forma mais tranquila não garante por si só os avanços 

aqui almejados. É necessário debruçar-se sobre as implicações do contexto social, 

econômico, político e cultural, além dos determinantes macroestruturais que atravessam 

o trabalho. Diante disso, é fundamental discutir as condições de trabalho do psicólogo, a 

partir das informações sobre os CRAS estudados. 

Inicialmente, é preciso ressaltar que os resultados aqui encontrados não diferem 

dos apresentados nos estudos sobre as condições de trabalho dos assistentes sociais e 
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psicólogos no campo da assistência social
105

. Os avanços contidos na NOB/RH, no que 

concerne a garantia de condições adequadas que permitam enfrentar os desafios 

cotidianos da política, não conseguiram efetivar-se na maioria dos municípios e estados 

brasileiros, tanto em função da pouca disposição dos governantes locais, bem como pela 

ausência de gerência do governo federal na questão (Raichelis, 2010). 

Além disso, a configuração do trabalho dos profissionais da assistência reflete o 

fenômeno mais amplo de precarização do trabalho associada à cartilha neoliberal 

seguida pelo país, desde a década de 1990. Essa cartilha sataniza o servidor público e a 

máquina estatal pela sua ineficiência, promovendo o seu desmonte pela via da 

terceirização ou precarização dos vínculos
106

. 

Assim, as más condições de trabalho no campo da assistência social marcaram a 

sua trajetória de desenvolvimento, e torna-se, hoje, só mais um dos componentes que 

persiste no cotidiano dos serviços e um dos principais entraves na efetivação da PNAS. 

Tais características acirram-se em pequenas cidades em que a fragilidade das 

estruturas administrativas e a dependência de recursos de outros entes federados, tornam 

ainda mais presentes os baixos salários, a fragilidade dos vínculos trabalhistas e a falta 

de condições estruturais e materiais de trabalho. 

De fato, o cenário encontrado na pesquisa na maioria das cidades revela a 

precariedade da estrutura física e a falta de condições materiais. Grande parte dos 

                                                 

105
 Tais estudos já foram mencionados ao longo da tese, são eles: Andrade e Romagnoli (2010); Botarelli, 

(2008); Fontenele (2008); Oliveira et al. (2011); Raichelis (2010); Senra e Guzzo (2012); Ximenes et al. 

(2009). 

106
 Exemplo interessante sobre a terceirização da assistência social é encontrado em estudo sobre a prática 

dos psicólogos na cidade de Campinas (SP), em que os serviços são ofertados em conjunto com 

organizações não governamentais responsáveis, entre outras coisas, pelo pagamento das equipes de 

referência (Senra, 2009). 
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imóveis utilizados são alugados e adaptados para a oferta de serviços. A falta de espaços 

para realização de grupos, até a presença de insetos e a falta de água foram encontrados 

nesses contextos. Assim, os dados revelados nas entrevistas ratificam o cenário em que 

coincidem as péssimas condições de trabalho aos quais estão submetidos os 

profissionais, em uma política ironicamente voltada para a garantia dos direitos e 

melhoria das condições de vida dos trabalhadores. Aliás, é importante ressaltar que a 

fragilidade dos vínculos de trabalho não se refere apenas à falta de estabilidade, mas 

também ao fato de que os contratos que regem tais relações de trabalho excluem muitas 

garantias trabalhistas, como férias, décimo terceiro salário, entre outras. 

Tabela 8 

Condições de trabalho das psicólogas nos CRAS 

Condições de trabalho Especificação N 

Tempo de Trabalho Menos de 01 ano 1 

01 a 02 anos 10 

03 a 04 anos 3 

Mais de 04 anos 3 

Vínculo empregatício Contrato 10 

Estatutário 5 

Comissionado 1 

Outro vínculo não permanente 1 

Carga horária semanal 20 horas 2 

30 horas 11 

40 horas 4 

 

A Tabela 8 revela que mais da metade dos profissionais estão há menos de dois 

anos no serviço, o que corrobora com pesquisas realizadas em outras regiões, que 

indicam a alta rotatividade dos profissionais nos serviços de assistência social 
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(Botarelli, 2008; Macedo & Dimenstein, 2011; Senra, 2009; Senra & Guzzo, 2012; 

Ximenes et al., 2009). 

Uma das causas para o pouco tempo de permanência nos serviços se dá em 

função da fragilidade dos vínculos empregatícios. Apenas cinco do total de 

entrevistadas possuem vínculo de trabalho permanente, por ter prestado concurso 

público para ingresso no serviço. Se somados os vínculos que não conferem nenhuma 

estabilidade ao profissional, tem-se 12 profissionais que estão vinculados aos serviços 

por meio de contrato, cargo comissionado ou outro tipo de vínculo não permanente. 

Tal cenário causa uma sensação de insegurança permanente no trabalho, uma 

vez que o profissional pode ser desligado a qualquer momento sem nenhuma avaliação 

sobre o desempenho profissional. Assim, conforme Araújo, Ferreira, Pereira, Guilhon e 

Sousa (2012), tem-se trabalhadores inseguros para atuar com demandas que envolvem 

situações de pobreza e insegurança, limitando a possibilidade de construção de um 

trabalho criativo e emancipador. 

Nessa direção, chama a atenção, por exemplo, o relato de uma profissional sobre 

a utilização de pregão eletrônico para o contrato dos profissionais, em que a vaga no 

serviço é de quem oferta o menor salário: 

Hoje, por exemplo, uma questão bem básica, que o meu salário daqui de 

[Município] quando tira os descontos é R$ 1.100, minha forma de contratação 

foi pregão, leilão, inclusive as assistentes sociais ficaram assim pra baixar preço, 

como é que vocês abaixa R$ 1.100? Entendeu? Que é totalmente contra política, 

mas foi leilão. Aí, fizeram os aditivos, tá pra vencer agora em abril, a gente fica 

naquela angústia, fazendo mil planos, pensando mil ações e corre o risco de 

daqui a pouco você simplesmente sumir e quebrar o vínculo com todo mundo. 

(Psi02) 
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Somado a isso, tem-se a interferência da política local na utilização dos cargos, 

que faz com que a permanência dos profissionais dependa quase que exclusivamente 

das negociações político-partidárias a cada gestão. A coleta de dados desta pesquisa 

ocorreu em um momento de mudanças nos governos municipais, o que implica que na 

maioria dos munícipios houve desligamento e contratação de novos profissionais para 

as equipes de referência. Nesse sentido, pode-se verificar as mudanças contínuas das 

equipes, especialmente no caso de terem sido eleitos representantes de partidos 

diferentes. Em muitos casos, verificou-se, inclusive, mudanças de cidades, isto é, o 

profissional perde o emprego em um município e é contratado em outro. Assim, os 

CRAS se transformam, com bastante frequência, em cabides de emprego para os 

poderes executivo e legislativo, permanecendo a lógica do uso privatista e clientelista 

dos serviços socioassistenciais. É o que relata a entrevistada Psi07: 

É complicado! Porque a gente quando termina o ano, a gente faz: “E agora? Será 

que próximo ano eu vou estar aqui?”. E esse ano foi... Quase que a gente sai! 

Porque teve pessoas – você sabe, questão de política, né? Então teve pessoas que 

votaram no político eleito, no candidato eleito e aí tem aquela questão de o 

prefeito se sentir obrigado a conseguir esse emprego, né? E aí eu soube que tinha 

uma psicóloga da cidade, que eu disse: “Meu Deus do céu! Se ela é da cidade, 

lógico que ele vai escolher ela, né?”. Que é da cidade, é claro! Mas, aí, o que 

aconteceu? Ele realmente contratou ela, mas não para o CRAS. Tem o NASF 

aqui, aí o psicólogo que estava no NASF não estava dando certo, aí ele tirou o 

psicólogo e ela ficou lá. Aí, que coisa boa! (Risos). (Psi07) 

Tal cenário vai completamente de encontro ao proposto na NOB/RH (MDS, 

2006b) que prevê a composição das equipes de referências dos CRAS e do PAIF com 

servidores públicos efetivos, que ingressaram por meio de concurso público. Todavia, é 
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fato que a manutenção da instabilidade dos vínculos serve aos interesses dos grupos 

partidários como moeda de troca no período das eleições municipais. 

E mesmo os profissionais que possuem vínculo estável não estão a salvo de 

sofrer as interferências da política local, como afirma Senra e Guzzo (2012), chegam 

inclusive a sofrer perseguições políticas, serem transferidos dos serviços, ou são 

frequentemente incitados a pedir exoneração do cargo, como demonstram as falas a 

seguir: 

Eu tava em outro CRAS, na verdade eu vim pra cá porque eu sofri represália. Eu 

trabalhava no [Município], que é outro CRAS, que é mais afastado, já é perto da 

área do [ponto de referência]. E lá eu acabei batendo de frente com a 

coordenadora, que por sinal é psicóloga também. Só que ela meio que 

pressionava a gente a fazer grupos, a desenvolver um trabalho que não era 

possível dentro da nossa realidade, não era possível. Não tinha material, não 

tinha estrutura, tinha dia que faltava água, lá tinha um problema sério de água 

mesmo, a água do prédio... Então, a gente se queixava muito, ia na secretaria 

falar com a secretária, mas nada mudava. Acabou que eles transferiram todos 

que passaram a se queixar muito, ou então a se recusar a trabalhar... E ai eu fui 

transferida pra cá... Então, desde aí que eu não me sinto muito confortável... E 

eles sabiam que eu tinha medo de vir pra cá, porque eu tinha medo da fama do 

[Município], todo mundo dizia que aqui era muito violento, então eles me 

transferiram justo para um lugar que eu tinha medo... (Psi12) 

C: Mas você acha que mesmo você sendo concursada, né? Porque é 

diferente da situação de quem é contrato de trabalho. Você tem essa 

dificuldade, às vezes, com a gestão? P: Infelizmente tem! Porque, assim, 

principalmente, como é cidade pequena, às vezes, eles querem ter um 
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meio para que a gente peça para sair. Não que eles não tenham o poder 

de demitir, mas, assim, que a gente peça, que a gente não aguente. Você 

pede material, não vem. Tem capacitação, não lhe chamam. Você não 

tem acesso a sistemas que era para você ter... (Psi14) 

Somado a isso, os baixos salários são a principal reclamação das entrevistadas 

que, segundo elas, ainda precisam arcar com as despesas de deslocamento, já que 

grande parte das profissionais não mora nos municípios onde estão localizados os 

serviços. Também, diante dos baixos salários, a maioria não dispõe das 40 horas 

semanais de trabalho no CRAS, como está previsto nos documentos, uma vez que 

precisa trabalhar em outros municípios para complementar a renda, fazendo acordos 

para diminuir o tempo de permanência nas cidades. 

Em virtude, também, eu acredito, da dificuldade de profissionais para vir para 

cá. E acaba que eles aceitam esse tipo de acordo, né? E a gente mesmo! Porque 

são 40h, o salário é R$ 1.200, mas, quando dá os descontos, fica R$ 1.000. É 

quase impossível, né? Então precisa ir atrás... [...] Precisa ir atrás de outras 

coisas também. Mas nos outros municípios eram 30h, os que eu trabalhei, já. Por 

isso que deu para organizar, mas aqui foi nessas condições de acordo mesmo, 

para eu poder trabalhar esses três dias e meio... (Psi11) 

Aliás, este é um ponto que chama a atenção em relação aos dados coletados: as 

entrevistadas são profissionais viajantes, deslocando-se de uma cidade a outra, em busca 

de oportunidades de trabalho. Do total de psicólogas, 13 residem em outro município, 

dos quais, 8 possuem vínculo empregatício em outras cidades do interior do RN. Assim, 

trabalham de três a quatro dias nos CRAS e retornam às cidades onde residem. A 

justificativa para mais de um vínculo e para os poucos dias nos serviços, como 
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supracitado, tem relação com a baixa remuneração ofertada, somada às despesas com 

alimentação e deslocamento. 

Porque, assim, a gente, alimentação, graças a Deus, esse é um dos poucos 

municípios que dão, mas eles dão! Eu chego de [outro município] na quarta, 

aqui, já tem mandado deixar minha quentinha. Então, assim, ainda bem que eu 

não tenho despesa com alimentação, mas eu tenho com combustível, né? Com 

locomoção. Então, quando a gente tira essas despesas... A sorte que eu, como 

trabalhei em 2011, eu conhecia muita gente, aí a advogada de lá: “Não, (Psi08), 

você vai dormir na minha casa, vai ficar comigo!”. Que ela mora só com a 

filhinha dela, que o marido dela trabalha em Natal – aí vai e volta toda semana. 

Aí, eu durmo lá, com ela. Mas, assim, é muito pouco quando você vai tirar! Eu 

não gosto, eu não faço as refeições lá, eu faço fora, para não estar se 

preocupando comigo. Então, eu acho que eu não sou tão, eu ainda não consegui 

me apaixonar totalmente pela assistência, porque os salários... (Risos). Pelas 

condições de salário, que são muito poucas! (Psi08) 

Ou seja, além dos baixos salários, os vínculos fragilizados e a alta rotatividade 

nos serviços, os profissionais ainda precisam trabalhar em mais de um município para 

manter um rendimento que garanta ao menos arcar com despesas de alimentação e 

descolamento. A questão é que, desse modo, o profissional termina ficando menos 

tempo no CRAS do que o previsto pelo MDS, podendo dificultar, por exemplo, a 

realização de trabalho mais próximo às necessidades do território. 

Outros aspectos também marcam o cotidiano desses profissionais: a falta de 

transporte para a realização de visitas (mesmo quando se trata da profissional da Equipe 

Volante, cuja função principal é o descolamento para áreas de difícil acesso), a estrutura 
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física precária, a falta de material de consumo para a realização de atividades, a falta de 

capacitação, entre outros. O trecho abaixo sintetiza as más condições dos equipamentos: 

Não tem muita coisa na Casa, a Casa é num estado assim, meio... Você viu, né? 

Além disso, não tem [Auxiliar de Serviços Gerais] ASG, então os grupos não 

começaram esse ano porque a Casa até bem pouco tempo estava bem suja, e a 

pedagoga se recusou a começar o dela, pelo menos. Disse que só ia começar 

quando tivesse uma ASG. A gente não tem água, tem água pros usuários, mas a 

gente não toma dessa água, porque é ligada à caixa do filtro, e essa caixa não é 

lavada há muito tempo. Então, não tem muita coisa no CRAS não. [...] Não vem 

material, já faz um tempo que não vem material pra cá. (Psi12) 

Reproduz-se, portanto, uma lógica que permeia o campo das políticas sociais, e 

especialmente, o da assistência, em ofertar serviços pobres para pobres, burocratizados e 

ineficientes – marca histórica de uma política considerada menor pelos gestores, 

usuários e até pelos próprios técnicos (Yasbek, 1993). 

Assim, corroborando os estudos já publicados sobre a inserção dos psicólogos 

no CRAS (Botarelli, 2008; Senra & Guzzo, 2012; Ximenes et al., 2009), os 

profissionais vivenciam a dualidade entre a precariedade da política e a oferta de 

serviços que buscam romper com a precariedade de vida da população pobre e 

miserável. Nas palavras da profissional: “Daqui a pouco, eu estou com medo é de um 

usuário que é beneficiário do Bolsa Família chegar aqui e ter uma renda maior que a 

minha! Porque eu não ganho dois salários mínimos, né?” (Psi10). 

Claro que não se trata de igualar as condições de vida dos profissionais e dos 

usuários e beneficiários do PBF. O que se quer chamar a atenção é que o sentido da 

precariedade e desassistência, do não direito, permeiam as relações de trabalho dos 

profissionais do CRAS, da mesma forma que dos usuários assistidos. 
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Diante do exposto, verifica-se que o cenário para os profissionais da assistência 

social não é nada animador, e corroboram com os estudos realizados em âmbito 

nacional, ainda mais ao considerar que os psicólogos, como relatado pela maioria dos 

entrevistados, não “escolheram” trabalhar na assistência e sim “caíram de paraquedas” 

ali por ser a única oportunidade de trabalho. Além disso, o fato de os profissionais não 

residirem nas cidades e serem muitas vezes obrigados a atuar em municípios diferentes 

pode prejudicar. Em outros termos, são profissionais que atuam em um lugar que não 

desejam (porque a assistência nunca foi opção para a Psicologia) e ainda se deparam 

com péssimas condições de trabalho. Tal cenário impacta diretamente os profissionais, 

produzindo sentimentos de impotência e fatalismo, como apontam os estudos de 

Macedo e Dimenstein (2011) e Senra (2009). 

É importante também acrescentar que o debate sobre as condições de trabalho 

acirram-se nas cidades pequenas com as frágeis estruturas administrativas e a 

dependência financeira dos outros entes federados (Raichelis, 2011). A descentralização 

como diretriz estabelecida pela CF para a seguridade social, e ratificada na PNAS, 

institui o compartilhamento das responsabilidades administrativas e financeiras entre os 

entes federados, mas termina por revestir-se, sob a égide do Estado burguês neoliberal, à 

transferência pura e simples de responsabilidades entre os entes federados, em busca de 

uma maior eficiência financeira. Tal descentralização, no entanto, leva os municípios a 

se enfraquecerem e adotarem metas que geram a precarização de vínculos, o 

sucateamento dos serviços, etc. (Behring & Boschetti, 2006). 

Aliado a isso, tem-se mais fortemente a presença de uma política partidária local 

que interfere diretamente na gestão dos serviços, imprimindo-lhes uma lógica 

conservadora e clientelista, herança histórica do nordeste brasileiro, que encontra palco 

privilegiado na assistência social. 
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A seguir, propõe-se mergulhar na realidade das cidades e dos serviços estudados, 

na tentativa de situar as práticas dos psicólogos e suas repostas às particularidades e 

singularidades dos territórios em análise. 

 

5.2 Os psicólogos desembarcam nos CRAS: o contexto de trabalho em cidades 

pequenas do interior do RN 

 

Em todos os pontos, a cidade oferece surpresa 

aos olhos: um cesto de alcaparras que surge 

na muralha da fortaleza, as estátuas de três 

rainhas numa mísula, uma cúpula em forma de 

cebola com três pequenas cebolas 

introduzidas em sua extremidade. “Feliz é 

aquele que todos os dias tem Fílide ao alcance 

dos olhos e nunca acaba de ver as coisas que 

ela contém”, exclama-se triste por ter de 

deixar a cidade depois de tê-la olhado apenas 

de relance. 

(Ítalo Calvino, As Cidades Invisíveis) 

 

As capitais e os grandes centros urbanos, prevalentes como locais de trabalho do 

psicólogo nos estudos da década de 1980, cedem lugar para novos cenários profissionais 

nos anos 2000. Como uma espécie de êxodo ao contrário, os profissionais saem da 

capital em direção a um vasto território, até então pouco explorado pela Psicologia, em 

busca de oportunidade de trabalho, como visto na seção anterior. 
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A justificativa para esse processo de interiorização reside em um fenômeno mais 

amplo de expansão do sistema de ensino superior brasileiro, por meio do aumento no 

número de vagas e da abertura de cursos em cidades polos no interior dos estados 

brasileiros, por instituições públicas e privadas. No RN, por exemplo, no interregno 

entre 1991 e 2007, o número de vagas disponíveis nos cursos de Psicologia, cresceu 

1.022,9% (Bastos & Gondim, 2010; Macedo & Dimenstein, 2011). 

Aliado a isso, com as mudanças introduzidas no campo das políticas sociais, as 

portas dos serviços de saúde pública e, mais ainda, da assistência social abrem-se para a 

inserção dos psicólogos. O processo de municipalização e descentralização das políticas 

sociais, a partir da Constituição de 1988, referendou a instalação de serviços e 

programas socioassistenciais em todo território nacional, especialmente os de proteção 

social básica. 

No caso do RN, como já mencionado, este conta com uma rede que abrange 

todos os municípios do estado, que possui, hoje, 220 CRAS, localizados nos seus 167 

municípios. Ou seja, tem-se uma cobertura de 100% no RN, seguindo a tendência de 

expansão dos serviços do SUAS, presente nos últimos anos, com vistas à abrangência 

de todo o território nacional. 

Destarte, um crescente número de psicólogos recém-formados encontra nos 

CRAS, localizados nas cidades do interior do RN, a primeira e única possibilidade de 

inserção no mercado de trabalho, mesmo que esta não seja sua escolha profissional. 

Muitas dessas cidades recebem pela primeira vez um psicólogo, ilustre morador; aliás, 

na maioria dos casos, quase um visitante. 

Diante disso, será apresentado nesta seção o contexto de trabalho dos psicólogos 

entrevistados, tanto no que se refere à caracterização dos municípios em que atuam, 

quanto à forma como a política de assistência social é operacionalizada nesses locais, 
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com destaque para os rebatimentos das particularidades e singularidades que 

caracterizam os territórios estudados sobre a prática profissional no contexto do CRAS. 

Um primeiro ponto a ser discutido refere-se às respostas dadas pelos 

profissionais ao serem questionados sobre as características dos municípios em que 

trabalham, conforme demonstrado na Tabela 9. 
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Tabela 9 

Caracterização dos municípios 

Características dos municípios
a
 N

b
  

Aspectos sociais Consumo de droga 7  

Violência 6  

Desemprego 3  

Alta incidência de transtornos mentais 2  

Baixo índice de pobreza 1  

Más condições de trabalho 1  

Famílias numerosas e desestruturadas 1  

Fragilização dos vínculos familiares 1  

Pobreza 1  

Prostituição 1  

Aspectos 

econômicos 

Pouco dinamismo da economia local 6  

Dependência econômica dos programas de 

transferência de renda 
5 

 

Economia dinâmica 1  

Aspectos culturais Visão assistencialista da população 2  

Temporalidade 2  

Cultura zona rural x zona urbana 1  

Cultura interiorana 1  

Preconceito racial 1  

Aspectos 

demográficos 

Predominância da zona rural 2  

Número elevado de idosos 1  

Oferta de serviços Baixa qualidade dos serviços públicos 2  

Boa qualidade dos serviços públicos 2  

Pouca oferta de serviços educacionais 1  

a
 Foram mantidos os termos utilizados pelos entrevistados para caracterização do município. 

b
 Computou-se mais de uma resposta por entrevistado. 

 

De um modo geral, um primeiro ponto que chama a atenção é a enorme 

variedade de características aludidas pelas psicólogas, sendo muitas dessas comuns às 
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citadas na literatura como pertencentes às cidades pequenas, tais como baixo dinamismo 

econômico; desemprego; importância da transferência de renda para a sobrevivência de 

uma parte significativa da população; baixa qualidade ou inexistência dos serviços 

públicos, especialmente de saúde; além da forte presença da zona rural nessas cidades 

(Gonçalves, 2005; Medeiros, 2005; Silva, 2000; Sposito & Silva, 2013). 

De forma mais detalhada, inicialmente, tem-se um conjunto de características 

apontado pelas entrevistadas que diz respeito às problemáticas sociais que afligem as 

cidades, agrupadas aqui sob a denominação de aspectos sociais. 

Um primeiro ponto que chama a atenção é que tais problemáticas não são 

específicas das cidades pequenas. Ao contrário, o consumo de droga e a violência, por 

exemplo, são facilmente vinculadas à vida urbana, e estão fora do imaginário de paz e 

tranquilidade das pequenas cidades e das zonas rurais. Ou seja, sob essa ótica esses 

espaços estariam perdendo suas especificidades, tornando-se cópia, em menor escala, do 

modo de vida das grandes cidades. 

Isso remete à ideia proposta por Lefebvre (2001) sobre o tecido urbano em que a 

sociedade e a vida urbana penetram no campo, instituindo novos sistemas de objetos e 

de valores. Entretanto, é importante lembrar que não se trata aqui de uma exclusão do 

rural, nem uma sobreposição do sistema de valores do urbano. A vida urbana que chega 

ao contexto rural adquire a forma e o sentido desse rural. Ou seja, o modo de vida rural, 

mesmo com referência e seguindo modelos urbanos, mantém sua singularidade 

resultante de um processo mais ou menos conflitante e criador, que constrói e reconstrói 

modos de viver específicos. Neste sentido, destaca-se o trecho da entrevista a seguir, 

sobre o uso de drogas em uma comunidade rural: “A gente na comunidade de 

[Município], que é uma comunidade muito complexa, o uso de droga lá é, assim, dia de 

domingo, na feira, de manhã, todo mundo passando pra lá e pra cá” (Psi02). 
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Este relato demonstra o quanto um problema de caráter mundial, como o uso 

de droga, facilmente relacionada ao âmbito urbano, adquire formas específicas ao 

manifestar-se em espaços singulares do contexto rural, adquirindo novos sentidos 

quando presentes, por exemplo, em eventos sociais característicos desses territórios. A 

literatura aponta o quanto a feira é um elemento central na organização do tempo e na 

vida cotidiana das pessoas, pois representa um evento de destaque que permeia não só 

as relações econômicas, como também as relações sociais estabelecidas nesse espaço 

(Gonçalves, 2005; Medeiros, 2005; Sposito, 2013). 

Ademais, é importante lembrar que uma das funções do CRAS é a produção de 

informações e conhecimentos sobre o território referenciado. Neste sentido, restringir o 

olhar para as semelhanças, mais atrapalha que ajuda. É preciso compreender o rural, não 

como uma entidade isolada e distinta do urbano, mas como partícipe de uma totalidade 

dialética em que o sentido de um só é possível de ser apreendido em relação com o 

outro (Kosik, 2002). 

No mesmo caminho, é também necessário fugir de leituras apressadas e 

superficiais que consideram que do capitalismo contemporâneo, com sua lógica 

devoradora que invade e subjuga todos os cantos do planeta (Mészáros, 2002), estão 

excluídas quaisquer singularidades na forma como a “questão social” se manifesta. E, 

embora seja verdade que há traços que perduram no decorrer da história e são resultado 

das contradições e antagonismos de classe, é importante atentar para as especificidades 

históricas de cada formação socioeconômica (Netto, 1990). 

Nesse caminho, tem-se o desemprego citado por três psicólogas. Já foi 

amplamente discutido nesta tese como a forma como a “questão social” se manifesta no 

capitalismo contemporâneo relaciona-se com a retração do trabalho industrial e fabril, 

aliada à flexibilização das novas formas de contrato de trabalho (terceirização, contratos 
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temporários, entre outros), que incrementam sobremaneira o número de desempregados 

e daqueles passíveis de serem expulsos a qualquer momento do mercado de trabalho 

(Netto & Braz, 2009; Pastorini, 2004; Telles, 2001). No entanto, é inegável que 

conquanto as condições sociais identificadas geradoras de desemprego sigam a 

tendência geral de estruturação da sociedade capitalista, elas revelam particularidades 

atreladas ao contexto específico do nordeste brasileiro, marcado por traços históricos de 

dependência e exploração próprios, ocupando posição extremamente desfavorável no 

processo de desenvolvimento capitalista em relação às demais regiões brasileiras. 

Portanto, os traços da informalidade e precarização do trabalho marcam 

sobremaneira o contexto nordestino, principalmente das cidades pequenas. Com o papel 

de coadjuvante no processo de modernização brasileiro, o nordeste é marcado por uma 

frágil e incipiente industrialização que não permite a formação de um mercado de 

trabalho capaz de absorver o contingente de trabalhadores liberados do campo, com a 

perda da centralidade da agricultura e a concentração de terra na região (Clementino, 

1995; Santos et al., 2012). 

Outro problema indicado por duas profissionais é alta incidência de problemas 

psicológicos. Nesse caso, é preciso problematizar a análise empreendida por uma dessas 

profissionais: 

Minha filha, eu acho que essa pergunta você vai ter que perguntar para o prefeito 

(risos). Sabe, assim, como são dois dias e meio, e a gente está mais, assim, 

focada nas visitas, tal, assim eu vejo, eu vejo assim uma cidade pobre, né? 

Limitada! Limitada! Aqui não tem, não tem diversão, não tem lazer, sabe? O 

lazer que tem aqui é uma festa ou outra, e agora com essa seca, agora a coisa 

está complicando, sabe? Então, assim, lazer não tem! E, aí, você sabe que só 

trabalho e só estudo, a pessoa vai criando assim, muitos transtornos 
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psicológicos. A cidade, aqui, nossa! Eu fiquei impressionada! Como as pessoas 

necessitam de tratamento psicológico! Muito, muito, muito! Quando eu vim para 

cá, a psicóloga que saiu daqui tinha pastas e mais pastas de pessoas que ela 

estava atendendo! Que eu olhei e disse: “Eu não acredito não, que tem!”. Aí, no 

primeiro dia que eu vim, sabe? Era tanta gente! (Risos). Sabe? Para atender 

individual! (Psi07) 

Nesse caso, a prática psicológica figura como um serviço prestado a alguns 

usuários com problemas psicológicos. O território como o lugar “onde se concretizam 

as manifestações da questão social e se criam os tensionamentos e as possibilidades 

para o seu enfrentamento” (Couto et al. 2012, p. 73), está ausente da análise do 

profissional. A profissional foca o olhar em apenas alguns aspectos rotineiros da cidade, 

não com o intuito de problematiza-los, mas como causadores de problemas 

psicológicos, esse sim alvo de sua preocupação. 

Os outros elementos mencionados seguem a mesma tendência de reprodução de 

problemáticas encontradas nos diferentes contextos da sociedade capitalista – más 

condições de trabalho, questões referentes aos arranjos e conflitos familiares, pobreza e 

prostituição. Um das profissionais, na contramão de todas as outras, faz referência ao 

baixo índice de pobreza do município em que trabalha. Como se verá um pouco mais 

adiante, esse fato tem relação com a elevada oferta de empregos nas cidades a partir da 

instalação de fábricas de produção de vestuário. 

A despeito disso, o que predomina nos aspectos sociais citados pelos 

profissionais são os problemas sociais produzidos em um contexto mais geral da 

sociedade capitalista, mas que podem assumir contornos e formas singulares 

decorrentes das especificidades dos territórios em questão. Assim, reconhecer nos 

problemas elencados semelhanças com os encontrados nas capitais e grandes centros 
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urbanos não retira delas as singularidades em que assumem nuanças históricas 

específicas, necessárias de serem apreendidas em qualquer análise contextual. Muito 

embora continue sendo fundamental situá-los no que concerne às suas particularidades, 

ou seja, à forma como materializa o movimento e as contradições do modo de produção 

capitalista global. 

Nessa esteira, tem-se outro conjunto de características concernentes aos aspectos 

econômicos das cidades. Dentre eles, destaca-se o baixo dinamismo da economia local 

citado por sete dos entrevistados. 

Historicamente, o nordeste assume posição desfavorável no processo de 

desenvolvimento brasileiro. Nesta região, predomina durante muito tempo a 

monocultura e do extrativismo, aliados a um processo de urbanização extremamente 

frágil, em que se tem a construção de polos econômicos situados em algumas poucas 

cidades, em detrimento do grande número de pequenos núcleos urbanos alijados do 

dinamismo econômico e extremamente dependentes da atividade agrária (Clementino, 

1995; Santos et al., 2012). 

Mesmo no caso do RN, que, como supracitado, exibiu elevado crescimento 

econômico no interregno 1970-2000, superando as taxas totais de crescimento da região 

e, até mesmo, do Brasil, a concentração de investimento econômico nas cidades polos 

de Natal e Mossoró, relega às demais cidades a manutenção de altos índices de 

desemprego e pobreza (Clementino, 2003). 

Assim, as cidades pequenas ainda parecem estar marcadas pelo atraso 

econômico e pela falta de oportunidades de trabalho, especialmente para os mais jovens. 

Serão, até mesmo, os principais limitadores, como se verá adiante, das ações de 

combate à pobreza nessas cidades, uma vez que, mesmo que o governo invista, como de 

fato cada vez mais tem investido, em programas de capacitação e qualificação 
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profissional, o baixo dinamismo econômico não possibilita a absorção de grande parte 

da população pobre, que permanece dependente dos programas de transferência de 

renda para sobreviver. 

Sobre tais programas, cinco profissionais mencionaram a dependência, de um 

número elevado de famílias nos municípios, dos valores transferidos pelo governo 

federal, em especial os repassados aos beneficiários do PBF. Essa, aliás, tem sido uma 

característica marcante nas cidades pequenas nordestinas, qual seja o impacto das 

transferências governamentais na renda total dos municípios. 

Se, por um lado, isso significa um melhora relativa nas condições de vida da 

população pobre, por outro, é importante não esquecer que se trata de uma política de 

governo que, se não for articulada a outras medidas macroestruturais – que inclua ações 

tanto de desenvolvimento econômico, mas também social –, não logrará melhorar 

efetivamente o quadro social dessas cidades. 

Em uma direção distinta dos problemas econômicos apontados, um das 

entrevistadas indicou que a cidade em que atua possui elevada oferta de emprego, em 

função da instalação de fábricas produtoras de vestuários. Aqui é importante lembrar 

que, como já mencionado anteriormente, a produção têxtil é considerada um dos pilares 

de desenvolvimento do RN (Clementino, 2003). No entanto, além de essa fonte estar 

localizada nas cidades polos do estado, o que não é este o caso do município em 

questão, essa oferta de emprego vem acompanhada de condições de trabalho 

desgastantes, que reproduzem a lógica da exploração do capital pelo aumento da 

produtividade, como relata a entrevistada: 

eu vou puxar aqui a sardinha para o meu lado: enquanto tem esse trabalho, as 

famílias, financeiramente, se distribuem melhor, a renda, é na família. Porém, o 
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trabalho em fábrica, eles cobram muito a questão de peças, de números, de 

prazos, está entendendo? Então, é um trabalho meio desgastante! (Psi16) 

Além do panorama social e econômico, também surgiram no relato das 

entrevistadas aspectos culturais que compõem o cotidiano dos moradores das cidades. 

Dentre esses, duas profissionais mencionaram a visão assistencialista da própria 

população atendida pelos serviços, como explícito no trecho a seguir: 

nós temos famílias que muitas vezes precisam de, que vivem aquela política do 

assistencialismo, então procuram muito o CRAS, por uma feira, por isso... E, a 

gente sabe que, hoje, tenta se, os municípios quase, ou tem algum programa que 

dê cesta básica, ou tenta se evitar esse assistencialismo, né? Mas, a gente ainda 

tem essas demandas. (Psi09) 

Nesse caso, é importante lembrar que, durante muito tempo no Brasil, os 

trabalhadores rurais e aqueles inseridos no mercado informal de trabalho foram 

excluídos do escopo de beneficiários de políticas e programas do Estado. É o que Santos 

(1979) denomina de “cidadania regulada”, em que o acesso às políticas sociais depende 

de uma ocupação formal no mercado de trabalho, ou seja, apenas os trabalhadores 

urbanos formais eram reconhecidamente portadores de direitos. Assim, no contexto das 

cidades do interior nordestino, os auxílios governamentais reduziam-se aos 

emergenciais distribuídos nos períodos de estiagem em decorrência da seca. 

Isto termina por acirrar as relações historicamente estabelecidas entre os 

usuários e os serviços de assistência social, pautados na concepção de ajuda e favor. 

Aliado a isso, tem-se os uso clientelista desse campo como instrumento para 

manutenção de relações conservadoras de poder, como será discutido mais adiante. 

As outras características mencionadas dizem respeito aos aspectos culturais já 

referenciados pela literatura, como características das cidades pequenas. Por exemplo, 
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uma das profissionais mencionou a tranquilidade da cidade em que atua. Aliás, essa é 

uma das principais diferenças entre as cidades pequenas e as grandes, na qual a rapidez 

e a constante transformação dos centros urbanos contrapõem-se a temporalidade lenta 

das pequenas (Gonçalves, 2005; Medeiros, 2005, Silva, 2000). 

Outros aspectos mencionados referem-se mais especificamente à cultura do 

lugar. Uma das profissionais menciona as diferenças existentes entre a cultura urbana e 

a rural, e outra caracteriza o que ela denomina de cultura interiorana. Os trechos a seguir 

exemplificam os dois casos respectivamente: 

Porque, muitas vezes, a gente se depara com situações de famílias que não 

querem que o seu filho saia pra lugar nenhum, é ali, principalmente na zona 

rural, que, às vezes, um adolescente, de 16 ou 17 anos, não teve esse acesso à 

zona urbana, a eventos, a encontros sociais. Então, a gente trabalha muito. E tem 

essa outra parte também, de muito, às vezes, da zona urbana, da liberdade que os 

pais dão muito também, não tem aquele limite, aquelas regras. (Psi03) 

Mas, nós temos uma característica interiorana, sim. E, aí, ocorrem coisas 

interioranas, como, por exemplo, alguém chegar aqui para dizer que 

fulano entrou no quintal e roubou uma galinha. O que... É violação de 

direito? É! Que você pegou alguma coisa que não é sua! Mas chega a ser 

engraçado, né? E, aí, falando, também, ainda, de coisas interioranas, por 

exemplo, como eu falei antes: tem gente que quer resolver as coisas na 

base do facão, né? (Psi10) 

Embora possam se tratar da exposição de situações corriqueiras, tal análise é 

fundamental ao pôr em pauta as singularidades que permeiam o cotidiano das pequenas 

cidades, que, aliadas à análise das condições sociais e econômicas, são indispensáveis 

em qualquer intervenção social. 
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Nesse caminho, é importante retomar o princípio da territorialização presente 

nos documentos que regem os serviços e o trabalho profissional na proteção social 

básica. Como discutido alhures, esse princípio exige que o trabalho no CRAS oriente-se 

pelas necessidades e potencialidades do território referenciado, compreendido como o 

espaço onde as pessoas vivem e desenvolvem relações de reconhecimento, afetividade e 

identidade, diretamente influenciadas pelos contextos social, cultural e econômico do 

território (MDS, 2009). 

Na esteira dessa compreensão abrangente de território, tem-se um último 

elemento que compõe o conjunto dos aspectos culturais, qual seja o preconceito racial 

relatado pela entrevistada Psi11: 

Aqui – não sei se você sabe –, mas essa comunidade é uma comunidade 

remanescente de quilombola. E a população é, digamos assim, 90% negra. Eles 

não se aceitam enquanto tal, né? Aí, a gente enfrenta essa questão da dificuldade 

mesmo de trabalhar que a questão dos direitos mesmo, e quando a gente vai 

trabalhar do ponto de vista racial, eles não... Não é que é para se considerar 

diferente, mas, assim, eles poderiam ter, por se assumir como uma comunidade 

quilombola, outros benefícios para aqui e que, em virtude de um preconceito 

estabelecido por eles mesmos, mas eu compreendo, é difícil assumir algo desse 

tipo, que historicamente, enfim, o negro tem um lugar, né? Muito isolado na 

sociedade! Então, é difícil! Chega uma criança aqui, tem uma criança 

branquinha e tem uma criança negra. A branquinha não fala nada, mas a negra 

reclama toda hora que “Ah, fica me chamando de negrinha!”. Aí, é que é a maior 

dificuldade! Eles dizem assim: “Eu sou moreno!”. Não se assume enquanto 

negro, né? E dentro da própria Casa existe isso! Então, é uma dificuldade que a 

gente encontra aqui, trabalhar com essas questões. (Psi11) 
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A análise empreendida pela entrevistada é extremamente interessante ao incluir 

na sua caracterização do território componentes históricos e culturais, que compõem a 

identidade da população que vive nesse território, e as implicações disso para a sua 

prática profissional, especialmente no que se refere à garantia de direitos. 

Após os aspectos culturais, quatro entrevistadas fazem referência à forte 

presença de uma população rural nas cidades, e apenas uma indica o número elevado de 

idosos no total da população. Essas duas características foram agrupadas sob a 

denominação de aspectos demográficos. Como já mencionado em vários momentos 

deste escrito, a presença de uma população rural é uma das principais características das 

cidades pequenas, inclusive porque a maioria é originária de antigos povoamentos 

rurais. Além disso, a própria classificação utilizada no SUAS, coloca como um dos 

indicadores das cidades de pequeno porte a presença rural. Dessa forma, esperava-se, 

inclusive, que mais profissionais fizessem referência a essa característica. Assim, é 

interessante observar que a zona rural ganha pouco destaque na caracterização 

empreendida pelos profissionais. 

Por exemplo, tem-se o relato de uma psicóloga que compõe a Equipe Volante, 

uma das principais estratégias do Plano Brasil sem Miséria, para o acompanhamento de 

famílias vulneráveis, residentes em locais de pouco acesso, especialmente na zona rural. 

C: Você acha... Antes, você trabalhava só no CRAS, né? Você entrou na Equipe 

Volante depois. Tem alguma diferença, assim, para o trabalho do psicólogo estar 

no CRAS ou estar na Equipe Volante? P: Eu acho que não muda em nada, só 

questão de se deslocar da comunidade para o sítio, mas as demandas são as 

mesmas. (Psi04) 
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O trecho acima expõe a ausência de um olhar específico sobre o contexto rural, 

de modo a apreender as suas especificidades, enxergando demandas e potencialidades 

presentes nesses espaços. 

É claro que as dificuldades de deslocamento, referido alhures, limita 

sobremaneira a aproximação dos profissionais das comunidades rurais. As visitas não 

são tão frequentes e alguns moradores dessas regiões precisam se deslocar para a cidade 

para ter acesso aos serviços do CRAS. No entanto, isto não pode justificar afastar-se das 

singularidades da zona rural. Por exemplo, em outro caminho, com mais “movimento”, 

tem-se a fala de uma psicóloga que empreende uma análise ampla sobre as 

especificidades do território de abrangência do CRAS, incluindo a vulnerabilidade de 

uma comunidade rural decorrente da ausência de políticas públicas. 

Mas a nível de problemas sociais, de questões sociais, a drogadição, sem dúvida. 

Esse bairro em específico, ele é um dos que tem problemas de vulnerabilidade e 

esse CRAS também a tem a comunidade de [região], que lá também é a 

comunidade rural de maior vulnerabilidade de políticas públicas mesmo, de 

execução de políticas públicas também, e eu acho que é muito isso. A 

fragilização de vínculos, a gente vê muito forte, muito cristalizada em algumas 

famílias, assim, nas novas formações que se tem aqui, a questão da violência, 

vários pessoas, assim. (Psi02) 

Nesse caso, verifica-se uma compreensão de uma profissional que se apropria 

dos conceitos e princípios da política de assistência social, inclusive porque é uma das 

que apresenta experiências formativas mais próximas ao campo, como identificado 

alhures. 

Diante disso, urge a utilização e construção de referências específicas da 

política, mas também inclua a compreensão da ruralidade presente nesses espaços, 
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rompendo, no caso da Psicologia, com a hegemonia de um arsenal teórico-metodológico 

com referência predominantemente urbana, como afirma Albuquerque (2002). 

Ainda sobre os aspectos demográficos, uma única entrevistada faz referência ao 

número elevado de idosos na cidade, em função dos bons indicadores sociais na cidade: 

Como eu falei para você que a renda, assim, a cidade não tem essa questão de 

pobreza extrema, isso leva a que as pessoas vivam mais, também. Uma 

alimentação melhor, devido à condição financeira melhor, então a gente tem 

muitos idosos. (Psi16) 

É importante mencionar que esta profissional é a mesma que indica os baixos 

índices de pobreza e o dinamismo econômico da cidade, significando assim uma 

exceção frente aos demais CRAS estudados. 

Um último conjunto de aspectos sobre as cidades refere-se à oferta de serviços. 

Duas profissionais indicam a baixa qualidade dos serviços públicos, que dificulta, por 

exemplo, a resolutividade dos casos encaminhados pelo CRAS. Ao contrário, outras 

duas profissionais relatam que as cidades em que trabalham apresentam serviços de boa 

qualidade, como é o caso dos equipamentos de saúde. E, ainda sobre esta questão, uma 

entrevistada cita especificamente a pouca oferta de serviços educacionais que 

possibilitem sua própria qualificação profissional. 

De fato, as cidades pequenas têm como marca a pouca oferta de serviços em 

relação às cidades médias e grandes, como afirma Corrêa (2007). No entanto, é 

importante lembrar que está em curso no Brasil, desde os primeiros anos dos governos 

do PT, uma tendência a investir em políticas de desenvolvimento regional, que incluem 

ações no campo econômico, social e educacional em todo território nacional (Araújo, 

2013). Assim, em consonância com a proposta de descentralização, tem-se a expansão 

de serviços de saúde e assistência social, bem como a interiorização de equipamentos 
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educacionais, tanto técnicos quanto de nível superior. Desse modo, esse cenário está em 

processo de mudança, abrindo espaço para outras questões, como a articulação da rede 

de serviços, como se verá logo adiante. 

Do exposto até o momento, verifica-se que quando questionados sobre os 

municípios em que trabalham, as profissionais elencam uma série de características que 

marcam o cotidiano das cidades. Todavia, é necessário qualificar as análises contextuais 

de modo que essas possam embasar práticas condizentes com o proposto na política de 

assistência social e, principalmente, que possam resultar em mudanças efetivas na 

condição de vida dos usuários e na melhoria dos territórios referenciados. 

Assim, é preciso atentar para as especificidades do território das cidades 

pequenas e como essas impactam e direcionam a ação dos profissionais. Nessa direção, 

as profissionais foram questionadas sobre as diferenças existentes entre atuar em 

municípios pequenos e em outros, maiores, conforme ilustrado na Tabela 10. 
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Tabela 10 

Aspectos que diferenciam a prática profissional em cidades pequenas 

Aspectos N
a
 

Vinculo com a comunidade 6 

Maior proximidade nas relações 6 

Política local 5 

Acesso facilitado a gestores/secretários 4 

Mais fácil articulação da rede 3 

Diferenças culturais 3 

Poucos problemas sociais em comparação a cidades maiores 2 

Sobrecarga de trabalho 2 

Características da população 2 

Ausência de momentos de discussão acadêmica 1 

Sofrimento pela distância de casa 1 

Não há diferença 2 

Total 38 

a
 Computado mais de uma resposta por entrevistada. 

 

O primeiro aspecto indicado por seis entrevistadas refere-se ao estabelecimento 

de vínculos com a comunidade, quase sempre relacionado à proximidade das relações, 

citado por três profissionais. É o que se verifica nas falas a seguir: 

Difere principalmente por causa do trabalho que a gente realiza aqui, porque o 

trabalho aqui é muito personalizado, a gente não atende a só uma pessoa, a gente 

acaba atendendo toda a família, e fica muito próximo dessa família, a ponto de 

dizer assim: “aquela família é assim, assim, assim, aquela família é fulano, filho 

de fulano, que teve problema tal”. Então você fica muito próximo da família, e 

você acompanha o problema, assim, do início até o finalzinho, então você 

encontra as pessoas na rua, você pergunta como é que está: “Fulano, já resolveu 

isso, isso, e isso? Como é que foi esse desdobramento?” (Psi05) 
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E, assim, a questão do referenciamento da população. Hoje, eu tenho 

mais de dois anos aqui. Eu passo na rua e as pessoas já: “(Psi08)”. Então, 

assim, cria todo um vínculo, e eles já, assim, têm muita gente que teve 

alguns problemas familiares e tal, que eles chamam o CRAS, a gente vai, 

faz uma visita, e a gente vê que, assim, até o aconchego das pessoas é 

maior com a gente! “Aí, se não fosse você! Minha família melhorou 

muito e tal!” (Psi08) 

A pessoalidade, como afirma Silva (2000), irá marcar as relações entre famílias, 

vizinhança e permear todas as práticas concretizadas no território das pequenas cidades. 

Mesmo nas relações de caráter formal, o afeto, o parentesco e o respeito atravessam a 

convivência entre as pessoas. 

Sobre esta questão, são necessárias duas observações. Uma primeira é que esta 

pessoalidade pode servir nesses contextos à permanência de práticas clientelistas e 

autoritárias, em que a pessoalidade termina por gerar mais dependência que 

propriamente autonomia, por reforçar a tutela, o favor e a cooptação (Chauí, 2007). 

É preciso atentar para que as falas de agradecimento e reconhecimento da 

população ao profissional do CRAS, não reproduza o obrigado do “necessitado” que foi 

ajudado pelo profissional. Nesse caso, trata-se da reatualização da cultura política 

pautada pelo favor, tão marcante na assistência social. É o que confirma Oliveira 

(2008), ao afirmar que na assistência social as práticas são estabelecidas por relações 

pessoais entre os “necessitados” e os representantes do poder público, a quem os 

primeiros passam a dever favores e a ser pagos na época da campanha eleitoral. Desse 

modo, é preciso problematizar em que caminho a proximidade das relações são 

utilizados nas práticas profissionais. É importante ter claro que o fato de existir 

proximidade entre o profissional e a comunidade pode significar tão somente a 
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reprodução dessas práticas, das quais muitas vezes o profissional não tem sequer 

consciência. 

Por outro lado, é inegável a potência presente na proximidade das pessoas e no 

estabelecimento de vínculos entre profissionais e usuários para a consecução do 

trabalho no CRAS, favorecendo o conhecimento das demandas do território. 

Porque você acaba, enfim, é pequeno, você circula... Eu tô sabendo do seu 

problema, mas aí eu conheço alguém que também conhece você, então já me 

fala alguma coisa a mais, que você não me falou e que pode te ajudar, né? Então 

eu acredito que nisso. Eu acho que não atrapalha, isso atrapalharia talvez numa 

cidade maior, onde as pessoas não se conhecem tanto, não se incomodam tanto 

um com o outro... No interior ainda tem essa coisa de um olhar o outro, um 

pouquinho diferente, mas ainda tem. Você se incomoda um pouco mais, no bom 

sentido. Acredito que é isso. (Psi17) 

A própria política de assistência social, ao estabelecer o trabalho referenciado no 

território, aponta para a necessidade de um conhecimento radical do lugar, e da 

proximidade com as pessoas, de modo a identificar suas fragilidades e, principalmente, 

as suas potencialidades. Como afirma Koga (2008), sobre a perspectiva de trabalho no 

território, a “perspectiva mais próxima ao cotidiano vivido nos territórios, cujas 

vulnerabilidades estão longe de serem homogêneas ou estigmatizadas, mas carregam 

interfaces que passam também pela contraditória relação fragilidade/potencialidade” (p. 

17). 

No caso específico da Psicologia, é preciso cuidado para não se manter uma 

relação profissional asséptica e supostamente neutra, tradicional na Psicologia, que 

privilegia os aspectos técnicos do trabalho, destituídos de qualquer sentido político. Ao 

contrário, evocando Martín-Baró (2009), é fundamental a importância de práticas que se 
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aliem e fortaleçam os sujeitos comunitários na busca pela transformação das condições 

de vida – aspecto fundamental no trabalho de enfrentamento à pobreza no contexto do 

CRAS. 

Outro aspecto mencionado por cinco profissionais é a política local. Em estudo 

sobre a atuação do psicólogo no CRAS, Andrade e Romagnoli (2010) já afirmavam a 

interferência da política local no cotidiano dos serviços e nas práticas profissionais, por 

meio da interrupção de repasses, substituição contínua de profissionais, inclusão de 

beneficiários sem perfil nos programas de transferência de renda no lugar de outros com 

perfil, etc. 

O uso clientelista e assistencialista dos serviços e programas é um traço que 

acompanha o evolver histórico da assistência social, invadindo o cotidiano dos serviços 

e atravessando as práticas aí desenvolvidas (Couto, 2008; Yasbek, 1993). Mesmo com a 

promulgação da Constituição de 1988, e o reconhecimento da assistência como 

integrante da seguridade social, direito social de caráter universal, ofertado a quem dele 

precisar, ainda persiste o assistencialismo, o favoritismo, o clientelismo, o uso privatista 

eleitoreiro dos serviços. 

Tal cenário intensifica-se em cidades pequenas do sertão nordestino, cujas 

relações de poder estabelecidas pelos grandes fazendeiros, que por meio do acesso à 

água e à terra, mantém seus currais eleitorais com o chamado “voto do cabresto”. 

Conforme Silva et al. (2008), atualmente, o autoritarismo do coronel perde lugar 

para as práticas clientelistas com a (re)territorialização do poder. A dependência da terra 

é transmutada em dependência das políticas compensatórias. 

Como visto no Capítulo 1, no RN é nítida a vinculação entre a trajetória política 

dos principais personagens das famílias tradicionais locais, que disputam e se revezam 

no poder há décadas, e a ocupação de cargos em projetos e serviços da assistência. 
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Chama a atenção, por exemplo, o fenômeno do primeiro-daminismo que será uma das 

marcas dessa história, e que ainda persiste até os dias atuais em muitos municípios 

estudados. O trecho a seguir revela a persistência das práticas clientelistas e eleitoreiras 

e seus atravessamentos na prática profissional. 

Porque aqui tem muita a questão do clientelismo, da politicagem, do favor; lá em 

Natal isso tá bem mais discreto, eu acredito. Então, aqui a gente sente o impacto 

desde uma visita que você faz do Bolsa Família, entendeu? Você vê que a pessoa 

não tem perfil, mas o sistema quer porque quer que aquela pessoa tenha perfil e 

você é contratado, e você se frustra, mas tem que ficar calado. Quem paga é a 

gastrite com tudo isso. Mas eu vejo muito essa diferença, tem suas vantagens, 

mas também tem muitas desvantagens. (Psi02) 

A fala da entrevistada revela o sentimento de impotência profissional, visto que 

é contratada e pode perder o emprego, caso questione a inclusão de famílias no PBF, 

sem o perfil expresso nas normativas do Programa. Vê-se, aqui, que a política local 

mina a possibilidade de implantação efetiva da PNAS, ignorando seus princípios e 

diretrizes, em favor de uma lógica de troca de votos que garante a manutenção do poder. 

Esse dado corrobora a afirmação de Sheinvar (2006) que chama a atenção para 

como os modos de gestão política limitam a intervenção dos técnicos, que impedidos de 

opinar e influenciar sobre a sua rotina de trabalho, acabam submetendo-se a decisões 

superiores, muitas dessas contraditórias ao proposto nas políticas nacionais. Ademais, 

verifica-se também o quão funcional a esta lógica é manter o quadro de profissionais 

temporários, que podem ser substituídos a qualquer momento, caso não atendam mais 

aos interesses da gestão. 
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Ainda nesse caminho tem-se a fala de outra entrevistada, que indica que os 

recursos destinados ao CRAS não chegam ao serviço, resultando na precariedade das 

atividades desenvolvidas pela falta de material e de recursos: 

No inicio, eu ficava questionando a minha competência. Só que, aí, eu tenho 

uma amiga que é assistente social aqui também, não trabalha aqui comigo, é de 

outro local, que aí eu ficava me questionando quanto a isso e ela olhava assim 

pra mim e dizia: “por que você fica avaliando a sua competência? A culpa não é 

sua, a responsabilidade não é sua se isso aqui não funciona”. O recurso vem, a 

verba vem, só que não é aplicado no local. E você não pode fazer nada quanto a 

isso. E aí eu sou uma boa psicóloga, mas aqui eu não consigo ser. Não consigo 

porque dependo de outras coisas. (Psi12) 

Diante do exposto, questiona-se: quais as alternativas para os psicólogos? 

Certamente, concorda-se com Yamamoto (2012), não cabe ao profissional de Psicologia 

individualmente transformar as condições expostas, já que é consequência de um longo 

passado histórico brasileiro erguido sob a égide de uma cultura política conservadora 

em que sempre predominaram os interesses das classes dominantes. No entanto, 

também concorda-se com Oliveira (2008) com relação ao fato de que a cultura política 

do atraso é contraposta a uma cultura de direitos forjada a partir das lutas por políticas 

sociais universais. É nesse campo de confronto político que se propõe a ação política do 

psicólogo, em conjunto com outras categorias profissionais, buscando a efetivação da 

assistência social como direito, tomando como ponto de partida os princípios e 

diretrizes já previstos nos documentos que regem o SUAS. 

Nessa direção, verifica-se que alguns profissionais relatam embates no cotidiano 

com os gestores das políticas, em busca da efetivação da assistência social como direito, 



240 

ao contrário de outros que compartilham por meio do discurso e das ações profissionais 

com uma assistência conservadora. 

Tem, tem, tem muita interferência política. Ontem mesmo nós fizemos uma 

reunião com a secretária de assistência, e nós estamos sem coordenador, e 

coordenador é um cargo político, um cargo indicado. E ela falava que ainda não 

se tinha um coordenador, e eu interrompi a fala e disse: “espero que venha um 

coordenador que entenda da política, que ele possa nos orientar, que ele possa 

entender o que é o Sistema Único da Assistência Social, o que é o CRAS, o que 

é o nosso fazer, o que é proteção social básica, o que é proteção social especial. 

Que ele não seja uma pessoa que só venha controlar o ponto dos funcionários e 

pedir lanches para os grupos, que nós já tivemos coordenadores assim, que ele 

tenha essa visão ampla do Sistema Único da Assistência Social. (Psi05) 

Conquanto se trate de uma profissional que possui vínculo estável de trabalho, o 

que lhe permite, em tese, maior liberdade de expressar a sua opinião, isso não diminui a 

contribuição do relato para apontar caminhos alternativos à Psicologia. Verifica-se que a 

profissional possui um bom conhecimento da política para que possa falar e argumentar 

a partir dela. É importante lembrar que a Psi05 é uma das únicas profissionais que 

possui um processo formativo condizente com a área, e a única cuja inserção no CRAS 

resultou de uma escolha a partir dos seus anseios profissionais. A psicóloga inclui, 

assim, no seu fazer profissional, não somente a reprodução de teorias e técnicas 

psicológicas, mas também a luta política pela garantia de uma assistência social 

profissionalizada, pautada no direito e na oferta de serviços de qualidade. Delineia-se, 

portanto, um fazer profissional que aponta para a construção de alternativas qualificadas 

à profissão e que contribuem na construção de uma nova assistência social. 



241 

Outro aspecto mencionado por quatro entrevistadas é o fácil acesso aos gestores 

e secretários, possível em grande medida pela proximidade nas relações supracitadas. 

Sobre essa questão têm-se os exemplos relatados a seguir: 

você tem acesso ao Secretário de Assistência, de Saúde, de Educação, para fazer 

uma articulação, uma ponte... (Psi01) 

a coordenadora daqui foi cunhada do prefeito, né? Foi casada com o 

irmão dele. E, aí, por ser da família, se torna mais fácil. Eu vejo assim, 

geralmente, eles não... Eles facilitam muito! Até mais aqui do CRAS que 

as outras, sabe? O PETI, Projovem, as outras secretarias (da Saúde, da 

Infraestrutura). Vejo lá eles terem mais dificuldade. (Psi07) 

No primeiro exemplo, a facilidade de acesso é posta como potencialidade das 

cidades pequenas para estreitar canais de negociação e articulação na garantia de 

avanços nos serviços. Em sentido contrário, o relato da Psi07 explicita o quanto a 

facilidade de acesso pode decorrer do uso privatista e clientelista dos serviços, que, por 

meio das relações de parentesco já discutidas alhures, servem para favorecer um serviço 

em detrimento de outros. 

O acesso aos gestores e secretários vem acompanhado da maior possibilidade de 

articulação da rede nas cidades pequenas, citado por três profissionais, conforme 

explicitado na fala abaixo: 

Eu acho que os positivos é a articulação com a rede; é muito mais fácil, todo 

mundo sabe o telefone, se você não sabe o telefone do secretário, você sabe o do 

assessor do outro secretário, quem é o coordenador dos PSF's, se você não 

encontra, você vai na casa da pessoa. A articulação com a rede ainda que 

deficiente, eu acho que aqui é mais fácil fazer do que lá em Natal. (Psi02) 
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A intersetorialidade é uma das apostas da PNAS e consiste na articulação entre 

as diferentes políticas públicas em busca da construção de estratégias conjuntas no 

enfrentamento às vulnerabilidades sociais. Embora não seja responsabilidade exclusiva 

do CRAS, este tem o papel de potencializar o diálogo e a construção de estratégias 

conjuntas com outros setores de modo a ofertar ações articuladas que busquem melhorar 

as condições de vida daquele território (Couto et al., 2012; MDS, 2012b). 

Dessa forma, é interessante constatar o quanto a acessibilidade entre os setores 

das diferentes políticas pode facilitar a construção de ações que articule a rede e oferte 

ações conjuntas. Todavia, como as cidades pequenas ainda carecem de muitos serviços 

públicos, há forte presença da relação de dependência com a capital e as cidades polos, 

como afirmam Gonçalves (2005) e Medeiros (2005). É o que demonstra a fala da 

entrevistada Psi04: 

Para Natal. Para Natal, é. Só para Natal. Se for para [outro município], muitas, 

pronto a barreira que a gente tinha quanto à cidade de [Município] (vizinha, 

né?), do CAPS, porque não atende criança, mas atende adultos. Era o carro. E as 

famílias são pobres, não tinham condições; R$ 16 ainda era muito dinheiro para 

essas famílias, entendeu? Por pessoa, para ir a mãe e o filho. Muitas vezes, a 

senhora voltava porque não tinha condições de ir! Teve vezes que eu marquei 

uma consulta particular (!) para uma criança, né? Só que, eu não cheguei nem... 

Marquei e ia pagar! Mas a assistente social disse: “Não! Essa não é a função da 

gente não, essa é a função da ação social, da secretaria de saúde!”, mas muitas 

vezes já tive vontade de tirar do meu bolso: “Não, não vou deixar essa família 

assim não!”, mas muitas vezes ela me barrava – dizia: “Não, não vamos fazer 

isso não, porque, assim, vai chegar sempre, e a saúde e o governo não vão fazer 

nada?”. (Psi04) 
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Assim, é preciso ter o cuidado para que a articulação de rede não signifique tão 

somente o recebimento e encaminhamento de usuários para serviços com maior 

complexidade. No caso das cidades pequenas deve-se, portanto, investir na facilidade de 

acesso aos gestores e serviços, muitas vezes localizados na mesma rua ou até em 

prédios vizinhos, no sentido de construir estratégias conjuntas de enfrentamento às 

situações de vulnerabilidade. Como exemplo, destaca-se o relato da Psi13, que descreve 

uma ação de combate ao abuso e exploração de crianças e adolescentes, que envolveu 

diferentes setores públicos e privados, a partir de um caso ocorrido na cidade: 

Em janeiro, teve uma adolescente que foi estuprada e morta. Então, diante disso, 

todo ano a gente pedia, incansavelmente para fazer atividade de 18 de maio (que 

é o dia nacional de combate ao abuso e à exploração sexual de criança e 

adolescente) e sempre: “Ah, não podia! Ah, não vai dar certo!”. Aí, como teve 

esse caso, nós conseguimos esse ano ter uma boa participação. Principalmente, 

da rede. Então, conseguimos articular, fizemos uma caminhada, um ciclo de 

palestras, trabalhamos nas escolas, os professores ficaram... Sim, a Secretaria da 

Educação, principalmente! (Psi13) 

As diferenças culturais existentes entre as cidades pequenas e as maiores 

também é referido por três profissionais, das quais duas indicam a dificuldade de a 

população aceitar a prática do psicólogo, enquanto outra menciona a dificuldade de 

formar grupos com temáticas específicas, como a violência contra mulheres. Eis os 

trechos a seguir: 

Questão de formação mesmo, de educação. E, aí, fica mais difícil ainda você 

trabalhar por uma questão talvez até cultural, questão de informação, realmente. 

Você fala é uma coisa, mas até aquela pessoa assimilar aquilo... A vó já era 
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assim, a mãe era assim, o filho vai ser assim. A gente tenta todo dia trabalhar, 

fazer a parte da gente. A gente sabe que a luta é grande. (Psi15) 

Só que é muito difícil trabalhar violência contra mulher em grupos em 

municípios de Pequeno Porte I. [...] É, elas não participam. Aí, como a 

gente conseguiu uma estratégia. Aí, vem muito, assim, da prática, 

mesmo, assim, de trabalhar com município pequeno. Nós formávamos 

um grupo e sempre (!) não dava certo! As mulheres não vinham, havia 

resistência na hora de falar! Havia sempre uma barreira! Sempre uma 

situação! Alguma desculpa para elas não poderem participar! Aí, quando 

veio o curso do PRONATEC do ano passado, a gente abriu para auxiliar 

de cozinha. Curso de auxiliar de cozinha. Como é um curso que não 

precisa ter escolaridade alta, acabou que muitas mulheres entre 30 e 45 

anos (o público é bem assim), e mulheres vítimas de violência. Elas se 

juntaram! E começaram assim: “Não, eu vou fazer com que ele cozinhe! 

De cozinha gosta!”. Aí, acabou. E vi como a característica: todos os 

grupos de auxiliar de cozinha são grupos que trabalham muito com essa 

temática da violência. Então, além dos cursos, então nós sentamos e 

conversamos com o Senac, para trabalhar o nosso lado social, porque, a 

gente viu a oportunidade! Então, nós trabalhamos na autoestima, na 

valorização da mulher, e tem dado bastante certo! Elas têm procurado 

outros cursos, já têm mulheres trabalhando, saindo da situação realmente 

de violência, se afirmando dentro de casa, então é muito... Está 

conseguindo um bom caminho, uma boa oportunidade... (Psi13) 

A entrevistada Psi15 relata a dificuldade em a população assimilar o que diz, 

devido a uma formação que faz os usuários reproduzirem por gerações determinadas 
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formas de ver o mundo. Não há por parte da entrevistada nenhum questionamento sobre 

estratégias para romper esse limite, ou mesmo problematizar a própria prática 

profissional que muitas vezes se distancia sobremaneira da realidade da população 

atendida. Já a entrevistada Psi13 também relata a dificuldade de montar grupos com a 

temática violência contra mulheres. No entanto, ao invés de identificar nisto apenas um 

limite para o trabalho, ela revela uma estratégia interessante de superação, ao utilizar 

como palco para discussão um curso de auxiliar de cozinha que conta com a 

participação de muitas mulheres vítimas de violência. Tal relato indica como as 

singularidades culturais das cidades pequenas podem ser vistas não somente como 

empecilhos à ação do profissional, mas tornar-se potente na construção de outros 

caminhos para o enfrentamento da vulnerabilidade. 

Em um sentido oposto, dois profissionais relataram não haver diferenças no 

trabalho em cidades pequenas, como demonstra o relato a seguir: 

Na realidade, eu acho assim, que, como diz, né? Como as pessoas dizem: “Ah, 

os problemas são iguais! Só muda o endereço!”. Realmente! São bem parecidos, 

né? Eu tive oportunidade de passar em três CRAS. A gente consegue, depois de 

um tempo, diagnosticar quais são as maiores procuras. Então, qual é o maior 

problema dos bairros – que eu já te falei aqui quais são. Mas os problemas 

familiares e as intervenções familiares que a gente faz são as mesmas. Só muda 

mesmo o endereço. Então... (Psi10) 

No mesmo caminho estão duas profissionais que afirmam que a única diferença 

reside no volume de problemas. Como as cidades pequenas são menores, têm uma 

incidência menor de problemas que as cidades maiores. A seguir, o exemplo de um 

trecho da entrevista com uma das profissionais: 
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Por exemplo, adolescentes envolvidos com droga. Nós não temos muitos 

encaminhamentos de maus-tratos, de violência a crianças, não temos. E eu acho 

que isso numa cidade grande, isso se caracteriza, é mais, vamos dizer assim, 

chega mais ao CRAS, não tem como não chegar, né? Não sei se, não sei não, 

mas acredito que seja algo, assim, um número maior, também, né? Por a cidade 

ser maior. O que aqui não acontece. E nos CRAS menores, acontecem menos 

ainda. Então, acredito que há essa diferença em todos os sentidos, né? Uma 

cidade maior tem problemas sociais que se tornam mais visíveis, né? Não sei se, 

assim, a gente poderia dizer, maiores, mas acho que numa escala maior, né? 

Num número maior do que numa cidade pequena. (Psi09) 

Os dois casos acima são extremamente problemáticos se considerada a 

abordagem territorial proposta na política de assistência social, ainda mais quando se 

trata de cidades pequenas com características rurais – como já discutido anteriormente. 

É fundamental que qualquer intervenção esteja pautada por uma análise do 

contexto referenciado pelo serviço, em todos os seus aspectos, e voltada para o trabalho 

com as potencialidades do lugar. O profissional que menospreza, ou mesmo 

desconsidera, as especificidades do lugar, fere os princípios que regem a PNAS, 

podendo levá-lo a aplicar, de forma descontextualizada e acrítica, conhecimentos e 

técnicas produzidas para responder às necessidades de outras realidades. 

A sobrecarga de trabalho também é citada por duas psicólogas como um dos 

aspectos que também diferenciam o trabalho em cidades pequenas. Tal sobrecarga está 

relacionada à falta de outros psicólogos na cidade, o que termina levando o profissional 

a atender demandas diversas advindas, por exemplo, da saúde ou da educação. “E, 

principalmente, assim, a minha parte – eu acho que às vezes a gente fica até um pouco 
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sobrecarregada, porque qualquer problema que tem na Saúde, na Educação, diz: ‘Vamos 

procurar a psicóloga!’” (Psi08). 

Sobre essa questão, é importante lembrar que, até alguns poucos anos atrás, a 

Psicologia era uma profissão concentrada predominantemente nas capitais dos estados e 

nos grandes centros urbanos. Em virtude do processo de interiorização, como já visto, 

os profissionais passam a atuar também em cidades de pequeno e médio porte. Assim, 

em algumas cidades do interior só com a implantação do CRAS, a partir de 2004, 

começa a haver profissionais de Psicologia atuando na cidade. O que significa que os 

profissionais acabam atendendo demandas que não são somente específicas do CRAS, 

tornando-se, muitas vezes, o psicólogo do município. Por um lado, isso pode tornar o 

profissional uma referência para a cidade, auxiliando na aproximação e conhecimento 

profundo das demandas do território. Por outro, pode ocorrer um desvirtuamento da 

ação profissional, uma vez que – como se verá na próxima seção – grande parte da 

demanda é para o atendimento clínico psicoterápico. 

Algumas características da população também são referidas por duas 

profissionais. Uma delas menciona a pobreza da população como diferença marcante 

nas cidades pequenas, o que é esperado considerando ser esse o público-alvo prioritário 

do CRAS. Também sobre a população, uma psicóloga aponta a disponibilidade para 

participar das atividades do serviço como algo que chama a atenção na cidade. 

Por fim, uma profissional relata que sente falta de discussões acadêmicas no 

município em que trabalha, já que os cursos de formação em Psicologia ainda 

concentram-se todos na capital do estado. E apenas uma profissional relata sofrimento 

com a distância de casa, visto que passa a semana longe dos seus familiares. 

Diante do exposto, percebe-se que o cenário das cidades pequenas apresentam 

tanto fragilidades quanto potencialidades para a atuação do psicólogo no CRAS. 
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É verdade que as pequenas cidades do interior nordestino são marcadas pelo 

acirramento da “questão social” em função de um passado (e presente) de baixo 

dinamismo econômico, aliado a uma quase completa ausência de políticas sociais 

voltadas para os trabalhadores da região. Ademais, têm-se os traços persistentes de uma 

política local que teimam em manter os usos clientelistas, privatistas e assistencialistas 

dos serviços, com o objetivo de manter as relações de poder, pautada em uma cultura 

política do favor e do paternalismo. 

Por outro lado, este cenário também traz possibilidades de avanço nas práticas 

profissionais. A proximidade entre as pessoas e o estabelecimento de vinculo entre 

profissionais e usuários, e o fácil acesso a gestores e a possibilidade de articular a rede, 

podem servir de alavanca à construção de espaços políticos de debate e disputa em torno 

de um projeto político que institua uma assistência social pautada no direto e na 

melhoria efetiva das condições de vida da população. 

Por fim, é importante ressaltar a riqueza que esses cenários propiciam para a 

construção específica da Psicologia como ciência e profissão. É fato que ainda não 

vislumbramos nesta pesquisa um mergulho profundo dos profissionais na realidade 

estuda. Os profissionais continuam olhando as cidades apenas de relance. No entanto, já 

é possível vislumbrar algumas fissuras que podem significar o rompimento da tendência 

hegemônica da Psicologia em conceber os fenômenos sociais e psicológicos como 

universais e a-históricos, passíveis, portanto, de (velhas) intervenções orientadas pelos 

tradicionais modelos de atuação. 

E é sobre as novas e (velhas) intervenções que tratará a seção a seguir, de modo 

a refletir sobre a ação profissional no CRAS como espaço privilegiado de reflexão 

acerca da Psicologia e o enfrentamento à pobreza. 

 



249 

5.3. Psicologia, assistência social e combate à pobreza: o que querem (podem) os 

psicólogos? 

 

Será possível olhar as pessoas, sentir o cheiro 

das gentes, molhar-se nas águas da pobreza 

das ruas e ainda assim estar falando de 

Psicologia? 

(Sylvia Leser de Mello, Apresentação de “A 

cidade dos Sábios”, de Luis Antônio Baptista) 

 

As atividades que os psicólogos entrevistados realizam no CRAS mantêm-se, no 

geral, dentro das especificadas nos documentos oficiais e, em certa medida, reproduzem 

os estudos gerais da profissão, bem como os que tratam especificamente da atuação 

nesses serviços – já referenciados ao longo da tese. 

Além da participação nas atividades desenvolvidas pelo serviço e comuns a 

todos os profissionais, como os grupos de convivência, as visitas domiciliares e os 

cursos profissionalizantes, por exemplo, as entrevistadas indicam realizar algumas 

atividades específicas delas, como indicadas na Tabela 11. 
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Tabela 11 

Atividades desenvolvidas pelas psicólogas no CRAS 

Atividade N
a
 

Atendimento individual 9 

Encaminhamento 7 

Acolhimento 5 

Orientação 3 

Visita Domiciliar 2 

Acompanhamento 1 

Palestras 1 

Nenhuma atividade específica 4 

Total 32 

a
 Computado mais de uma resposta por entrevistada. 

 

Pela natureza dos dados, percebe-se que tal especificidade não reside no fato de 

apenas o psicólogo realizar tal atividade, uma vez que, por exemplo, o assistente social 

também pode realizar atendimentos individuais ou, ainda mais, encaminhamentos. A 

questão aqui reside muito mais em como o psicólogo relaciona tais atividades aos 

modelos teóricos e metodológicos da Psicologia, como no exemplo abaixo: 

Mesmo que não possa fazer um atendimento individualizado, de psicólogo, só 

psicólogo, mas em alguns momentos eu percebia necessidade do usuário e fazia 

esse tipo de atendimento. Até hoje, já chegou uma pessoa querendo que eu 

atendesse o filho, só o psicólogo e o filho, e eu falei com a coordenadora, ela 

disse: “Não, você está a fim, sabe que não pode, mas a gente também não pode 

deixar à toa, solto, porque não tem na Saúde”. Então, eu não me recuso não, 

sempre... Então, isso é que me motiva, essa necessidade de estar ajudando o 

outro. (Psi04) 



251 

Assim, mais uma vez o atendimento individual figura como o principal dentre as 

atividades que o psicólogo elege mais próximas dele no serviço. E, embora não se possa 

afirmar que se trata de um modelo psicoterápico, esse dado corrobora com um estudo 

anterior sobre a atuação do psicólogo na proteção social básica do Rio Grande do Norte, 

em que os atendimentos tinham como foco trabalhar questões emocionais das pessoas 

que buscam o serviço ou que, segundo a avaliação desses profissionais, precisam desse 

tipo de intervenção (Oliveira et al., 2011). 

Outros estudos também demonstram a permanência dos modelos tradicionais, 

com a prevalência do atendimento clínico e, em alguns casos, até mesmo da 

psicoterapia, ignorando as diretrizes encontradas nos documentos que regem e orientam 

a oferta de serviços na política de assistência social. A justificativa para a permanência 

desse tipo de atividade é a ausência de serviços nas cidades ou regiões próximas que 

ofertem o atendimento clínico psicológico, como aludido na seção anterior, ou a 

demanda da população que procura o CRAS em busca desses serviços (Andrade & 

Romagnoli, 2010; Cruz, 2009; Fontenele, 2008; Ximenes et al., 2009). 

Neste estudo, as entrevistadas indicam também a realização de atendimentos 

rápidos (no máximo três sessões) para a resolução de problemas psicológicos ou para 

avaliar a pertinência de atendimento mais longo, dependendo do caso que chega, ou de 

forma mais condizente com a política, avaliar para encaminhar, se necessário, a outros 

serviços e/ou profissionais, conforme explícito nos trechos a seguir: 

Normalmente, as escolas, quando se deparam com crianças que está, assim, em 

situações mais elevadas, encaminha para o CRAS, a gente faz aquela escuta, faz 

um acompanhamento. Faz até três escutas, né? Que a gente não faz atendimento, 

mas faz até três escutas, pra orientar, e encaminha para as políticas públicas, as 

quais irão trabalhar com aquele indivíduo. (Psi03) 
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Um dado interessante é que uma das profissionais relata a presença de 

fiscalizações do MDS para coibir a atividade psicoterápica no CRAS, conforme relatado 

abaixo: 

O ano passado veio uma fiscalização, e ela chegou na hora que eu estava 

conversando com uma pessoa aqui (risos), sabe? Deu um puxão de orelha bem 

grande na gente. Até agora, não... Se vai ter outras consequências, até agora 

ainda não chegou não, sabe? Mas, em todo caso, foi bom essa fiscalização ter 

vindo, porque aí mexeu! Sabe? Assim, assustou! Não depende da gente! Então, 

assim, muitas vezes, a gente vai se moldando à situação. Então, mexeu. Então, 

quando a auditora chegou, “Ali é um atendimento clínico! Não tem por onde não 

ser! Eu quero mesa-redonda aqui, está meio quadrada, retangular”. Mas é uma 

mesa-redonda, arrodeada de cadeiras, foi mostrando, assim. Assistente social 

junto! E eu: “Está certo! Vamos seguir isso aí!”. Foi, providenciou essa mesinha 

aí, e a gente está aí, seguindo aí a sua forma. (Psi07) 

Mesmo diante das fiscalizações e proibições explícitas na política, é fato que o 

atendimento realizado especificamente pelo psicólogo ainda é o que confere uma 

identidade ao profissional de Psicologia, como referido no trecho abaixo: 

Como, assim, uma coisa, que eu acho que acontece muito, quem trabalha no 

CRAS, como a gente não lida basicamente com o clínico, você acaba, assim, se 

distanciando um pouco. Você acaba se distanciando do seu instrumento de 

trabalho, que é o teste, você acaba perdendo até a prática (!), até um pouco, 

assim, essa visão clínica, esse olho clínico. (Psi09) 

Outra atividade mencionada por sete profissionais é o encaminhamento para 

outros serviços, especialmente para a rede de saúde, para o CREAS e o Conselho 
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Tutelar. Em que pese ser essa uma das principais atividades previstas pela PNAS para o 

CRAS, aqui ela remete a duas questões. 

A primeira diz respeito a como pode ser complexa a questão dos 

encaminhamentos em cidades pequenas. Se isto já é um problema em municípios com 

maior porte, em que frequentemente os serviços de maior complexidade não conseguem 

absorver a demanda encaminhada, isso se torna mais complexo em cidades em que a 

rede se restringe à atenção básica, tanto na saúde quanto na assistência. 

A gente tenta se articular, mas a Saúde, aqui (risos), só encaminha também! 

Porque não tem o suporte, por ser pequenininho, né? Então, tudo é burocrático! 

Se eu tenho um paciente, vamos supor que ele está num surto, o ideal seria que 

eu mandasse para o CAPS de Santa Cruz, que ele é o regional. Mas, lá, agora, 

tem uma burocracia, que você não pode mandar direto! Que eu ainda não 

entendi que burocracia é essa, que até então eu não sabia que existiria, né? 

Portas abertas. Então, você tem que fazer o quê? Manda para o [Hospital 

Psiquiátrico] João Machado! Então, é terrível! Quando não, você tem que ralar 

muito para conseguir uma consulta pelo sistema para uma Psiquiatria, vamos 

supor, né? Que são os casos que aparecem com mais frequência. Então, bote 

tempo! A pessoa entra em crise e sai de crise, entra e sai e nada! Demora 

bastante! Questões, vamos supor, de atendimento neurológico – que aparecem 

pessoas aqui com problemas que precisam de um neurologista - do mesmo jeito! 

Tudo é sistema! O que a gente pode fazer, infelizmente, é encaminhar para o 

sistema e o sistema lá encaminha para [outro município] ou Natal. (Psi14) 

A questão torna-se mais complicada quando se tem uma visão da ação do CRAS 

como um serviço de triagem, como no trecho a seguir: “Até porque o CRAS, como é 
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meio que, funciona como uma espécie de triagem, vem, a gente encaminha para tal 

canto: advogado, posto, clínica tal, ministério, conselho, e por aí vai” (Psi15). 

Embora essa percepção não seja exclusiva do psicólogo, ela é ainda mais forte 

neste profissional que, como afirma Andrade e Romagnoli (2010), tende a patologizar 

todas as queixas que chegam aos serviços, apontando a necessidade de terapia. Como 

ele é “impedido” de realizar a psicoterapia nos moldes tradicionais, ele recorre ao 

encaminhamento para garantir o atendimento dos indivíduos – é o que expressa a 

entrevistada a seguir: 

Como psicólogo não é atendimento clínico – nós não fazemos esse atendimento 

– fazemos a escuta e encaminhamos, quando é necessário, a gente vê que há uma 

necessidade de continuar o atendimento, para Saúde; quando é caso de violação 

de direitos, encaminhamos para o CREAS; e para as demais, outros, vamos dizer 

assim, CAPS, né? Outros locais que tenham profissional de Psicologia, né? Se 

for outras demandas, a gente encaminha também. (Psi09) 

É importante ressaltar que os serviços do CRAS não podem restringir-se à 

triagem e, ainda mais, no caso da Psicologia, limitar o trabalho à triagem psicológica. 

Sob esta perspectiva, ao CRAS restaria o atendimento dos casos mais fáceis e rápidos 

de serem resolvidos. 

Assim, é preciso alargar a concepção sobre as demandas, considerando que o 

objetivo do profissional é prevenir situações de vulnerabilidade e risco sociais no 

território, desenvolvendo as potencialidades da família e da comunidade, por meio do 

fortalecimento dos vínculos, tanto familiares quanto comunitários, e da ampliação do 

acesso aos direitos de cidadania (MDS, 2009). 

Como já indicado, as demais atividades citadas são as previstas nos documentos 

para compor a ação no CRAS. Não será discutido uma a uma, porque mais que centrar o 
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olhar sobre as atividades realizadas, interessa, aqui, saber quais os direcionamentos 

dessa prática tanto do ponto de vista profissional (se ela reproduz os fazeres tradicionais 

da Psicologia), quanto da sua relação com o enfrentamento à pobreza. 

Ainda sobre as atividades, é importante destacar que quatro dos psicólogos 

entrevistados afirmaram que todas as atividades são realizadas em conjunto com outros 

profissionais. Conquanto isso não signifique uma ampliação efetiva da prática 

profissional, pode indicar a disposição dos profissionais em construir modelos de 

intervenção diferentes dos tradicionais. 

Entretanto, na contramão dessa possível ampliação tem-se a continuidade da 

percepção de 12 profissionais de que há uma distinção entre os assistentes sociais, 

responsáveis pela resolução de “problemas sociais”, mormente os relacionados à 

concessão de benefícios, enquanto aos psicólogos destinam-se as demandas emocionais 

e de conflitos familiares. 

Diante disso, é fundamental também verificar quais os referencias teórico-

metodológicos utilizados pelos psicólogos na sua ação profissional, de modo a 

aproximar-se melhor os direcionamentos dados pelas entrevistadas a sua prática (Tabela 

12). 

  



256 

Tabela 12 

Referências teórico-metodológicas 

Referências teórico-metodológicas N
a
 

Documentos oficiais do MDS 7 

Psicologia Humanista-existencial 5 

Terapia Cognitivo-comportamental 5 

Psicologia Social 4 

Documentos do CREPOP 2 

Logoterapia 1 

Psicanálise 1 

Psicologia Ambiental 1 

Total 26 

a
 Computado mais de uma resposta por respondente. 

 

Das profissionais entrevistadas, sete afirmam que referenciam suas práticas nos 

documentos e publicações do MDS. Este é um dado importante, já que até pouco tempo 

atrás uma das principais críticas ao profissional de Psicologia era a sua falta de 

conhecimento do que era previsto nas diversas políticas em que atuava. Conquanto a 

política de assistência social não informe especificamente um modo de fazer 

profissional, essa estabelece princípios e diretrizes fundamentais à ação profissional, o 

que pode qualificar a ação do psicólogo no sentido de responder de forma mais 

adequada às necessidades do campo. 

Sobre referenciais específicos da Psicologia, cinco profissionais afirmam utilizar 

a Abordagem Humanista-existencial, e outros cinco a Terapia Cognitivo-

comportamental. Dado que corrobora o último estudo nacional sobre a prática do 

psicólogo, publicado em 2010, em que as abordagens mais utilizadas pelos psicólogos 

brasileiros são Psicanálise, Cognitivo-comportamental e Humanista-existencial, 

respectivamente (Bastos & Gondim, 2010). 
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Sobre a Psicanálise apenas um dos participantes informou utilizá-la em sua 

atuação, e mesmo assim em conjunto com a Gestalt-terapia: “Eu gosto, eu conclui 

Psicanálise, mas amo (!) o aqui e agora! De Carl Rogers! Eu uso os dois!” (Psi06). 

Embora sejam rapidamente identificadas como abordagens tradicionais no 

campo da Psicologia, o que se tem visto é que a utilização desses referencias mudaram 

bastante, e que o mais importante não é discutir o seu uso, mas problematizar como o 

trabalho é feito, se descolado das necessidades do campo ou produzindo um movimento 

de aproximação e transformação das condições de vida da população. 

O preocupante aqui é que para as entrevistadas a escolha dos referenciais e, até 

mesmo, a alternância entre diferentes tradições teóricas dá-se, por exemplo, com base 

em suposta necessidade do CRAS de imprimir rapidez aos atendimentos, como nos 

trechos abaixo: 

Não, geralmente, eu vou no comportamental. Assim, porque minha linha é 

psicanalítica! Freudiana! Só que, assim, freudiana a gente tem que buscar a coisa 

lá do passado, aquela coisa toda! Eu estou mais seguindo a linha 

comportamental. Inclusive, vou até procurar! Estou procurando me aperfeiçoar 

mais nessa, porque sei que é muito importante aqui dentro! O comportamento 

atual da pessoa, para a gente lidar com a situação! Dou muitos conselhos, aí! 

Eles adoram! Sabe? Conselho! Não sei se recebem todos (risos). Pelo menos, 

estou fazendo minha parte! (Psi07) 

Aí, a nossa realidade, trabalhada aqui, é o hoje! O depois, a gente vê 

depois, com mais calma, mais cautela. Então, quem trabalha em 

prefeitura, principalmente, na assistência social, não pode pensar: “Ah, 

porque o contexto familiar, a vida intrauterina...”. Não dá tempo! Porque 
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amanhã você pode perder aquela vida. Então, é o imediato e ponto. 

(Psi10) 

Bastos e Gondim (2010), no último estudo de âmbito nacional sobre a profissão 

de psicólogo, já haviam indicado o número significativo de profissionais que combinam 

duas ou mais abordagens, utilizando uma ou outra a depender das características da 

situação a ser atendida. Tais combinações ocorrem a despeito das teorias apresentarem 

pressupostos epistemológicos completamente distintos e até mesmo contraditórios entre 

si, o que pode indicar a superficialidade no conhecimento e na sua apropriação pelos 

profissionais. 

No caso do trabalho no CRAS, como demonstra os trechos das entrevistadas, tal 

superficialidade se acirra ao associar-se a uma falsa percepção dos profissionais de que 

o trabalho no CRAS deve ser rápido e imediato. Em outras palavras, se não é possível 

realizar um atendimento psicoterápico de maior duração, que ao menos se utilizem 

teorias que permitam resolver rapidamente os problemas da população, sem infringir a 

proibição da psicoterapia. 

Ainda sobre os referenciais utilizados, quatro profissionais indicam utilizar os 

conhecimentos da Psicologia Social, e apenas dois profissionais fazem referência ao 

material produzido pelo CREPOP. Sobre este último, é interessante pensar que os 

documentos produzidos exatamente para referenciar a prática dos psicólogos nas 

políticas públicas sejam tão pouco mencionados. Ainda mais, no caso do CRAS, que foi 

tema do primeiro documento, lançado em 2008. 

É inconteste a importância do CREPOP como símbolo da preocupação da 

categoria com relação ao trabalho do psicólogo no campo das políticas públicas. Agora, 

depois de lançados alguns documentos de referência, é preciso questionar o seu real 

impacto no trabalho dos profissionais. Talvez seja necessário investir ainda mais em 
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uma aproximação com os técnicos nos serviços, além da imprescindível articulação com 

os espaços de formação graduada e pós-graduação em Psicologia. 

Por fim, registra-se que a Logoterapia e a Psicologia Ambiental foram também 

citados por dois profissionais, sem nenhuma menção ao porque da sua atualização no 

CRAS. 

Ainda sobre a prática profissional, os psicólogos foram questionados sobre os 

principais motivos pelos quais a população os procura nos serviços (Tabela 13). 

Tabela 13 

Principais motivos da procura das psicólogas pelos usuários do CRAS 

Demanda N
a
 

Crianças com problemas de aprendizagem e comportamento 12 

Depressão 8 

Procura por atendimento psicológico 7 

Pânico/Fobia/Ansiedade 6 

Violência Doméstica 3 

Drogas 2 

Conflitos familiares 2 

Suicídio 1 

Total 41 

a
 Computado mais de uma resposta por entrevistada. 

 

O principal motivo de procura do psicólogo no CRAS é para o atendimento de 

crianças com problemas de comportamento e aprendizagem, citados por 12 

entrevistadas. Em seguida, oito profissionais afirmam que são procurados para atender a 

casos de depressão, especialmente de mulheres, seguida pela livre demanda por 

atendimento psicológico, mencionada por sete psicólogas. Além disso, tem-se a 

indicação de quadros de pânico, fobia e ansiedade como motivos da procura por seis 

profissionais. 
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A violência doméstica, as drogas e os conflitos familiares também figuram na 

lista de demandas para as psicólogas entrevistadas, mas em menor frequência. Ademais, 

uma das profissionais indicou o suicídio como fato recorrente na cidade em que 

trabalha, levando muitos usuários a procurarem atendimento. 

Diante do exposto, com a justificativa de que o psicólogo é o único da cidade ou 

que falta uma rede para encaminhar, reproduz-se aqui um modelo clássico de 

Psicologia, em que cabe ao profissional dessa área o atendimento aos problemas 

psicológicos (geralmente os mesmos em qualquer tempo e lugar), sem nenhuma 

referência ao contexto em que tais demandas são produzidas, de modo a ampliar o olhar 

do profissional em direção a uma prática referenciada no território e comprometida com 

a construção de um projeto coletivo de mudança social. 

Essa discussão já é antiga e fartamente elaborada na literatura nacional, no 

entanto, a referência ao modelo clínico de atendimento ganha novas nuanças, tanto pela 

proposta do serviço e do público atendido, mas especialmente pelas orientações 

encontradas no material de subsídio da política de assistência social, que estabelece que 

o psicólogo, em não podendo utilizar psicoterapia no CRAS, deve trabalhar as questões 

subjetivas que constituem o quadro de vulnerabilidade, qual seja “o espaço íntimo 

constituído pelas marcas singulares adquiridas no processo de formação individual, bem 

como pelas crenças e valores compartilhados na dimensão cultural, que acabam por 

constituir a dimensão histórica e coletiva dos grupos e populações em um dado 

território” (MDS, 2009, p. 65). 

Neste momento, é importante retomar alguns elementos envolvidos no debate 

sobre a vulnerabilidade, já discutidos em capítulo anterior. 

O primeiro é que a vulnerabilidade é decorrente de uma concepção 

multidimensional de pobreza, em que estão presentes variadas dimensões para além da 
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insuficiência de renda. Conforme Couto et al. (2012), tais dimensões compõem um 

quadro de necessidades objetivas e subjetivas, formado por dificuldades materiais, 

relacionais e culturais. Decorre daí a compreensão, exposta nas normas operacionais e 

nos guias de orientação do MDS de que o psicólogo, embora não faça psicoterapia, deve 

ofertar o seu olhar sobre os aspectos subjetivos da vulnerabilidade social. No entanto, é 

preciso atentar que a adoção desse termo (vulnerabilidade social) como orientador do 

trabalho no CRAS implica o reconhecimento da relação intrínseca entre as 

características dos grupos sociais e as dimensões relacionais presentes no cotidiano do 

seu grupo. Para Koga (2008), partindo de um olhar ampliado sobre a condição de 

vulnerabilidade, espera-se a proposição de ações mais próximas do cotidiano do usuário 

e mais amplas no sentido de abarcar o conjunto de elementos que compõem a sua 

condição de vida. 

Contudo, como já aludido neste trabalho, tal orientação pressupõe uma 

concepção de subjetividade que, de modo algum, é hegemônica na Psicologia. Ao 

contrário, a diversidade de pressupostos teórico-metodológicos acaba por abrir espaços 

para as mais variadas formas de compreensão e atuação sobre subjetividade que, em 

geral, recaem em teorias objetivistas ou subjetivistas, e resultam em um psicologismo 

que, nas palavras de Martín-Baró (2009) “tem servido para fortalecer, direta ou 

indiretamente, as estruturas opressivas, ao desviar delas para os fatores individuais e 

subjetivos” (p. 183). 

Além disso, não se pode esquecer o papel assumido pelas concepções 

multidimensionais de pobreza que apoiam os modelos de combate à pobreza, difundidos 

pelos organismos internacionais, em especial o BM e o FMI, em torno da focalização 

das políticas sociais em direção aos mais pobres (ou mais vulneráveis), reatualizando 

velhas concepções liberais (Mauriel, 2011; Ugá 2004). 
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Este modelo de política social focalizada e compensatória coaduna-se com o 

ideário neoliberal em que a pobreza é vista como uma imprevidência do indivíduo, 

diante dos riscos, intempéries da natureza e azares do destino. Assim, são excluídas do 

horizonte de análise e ação as determinações sociais da pobreza e, consequentemente, é 

diminuída a responsabilidade do Estado (Couto et al., 2012). 

Diante disso, é preciso adentrar mais especificamente nas interlocuções entre a 

Psicologia e pobreza no contexto do CRAS, de modo a compreender quais as 

concepções que atravessam o fazer profissional, e as práticas de combate à pobreza 

empreendidas por esses profissionais. 

Sobre esta questão, um primeiro conjunto de resultados refere-se à forma como a 

condição da população pobre, prioridade do CRAS, afeta o trabalho das psicólogas 

entrevistadas. As respostas foram organizadas na Tabela 14. 

Tabela 14 

A população pobre e o trabalho do psicólogo 

Relação Psicologia e pobreza N
a
 

A condição de pobreza limita a ação profissional 9 

Concepção de pobreza 6 

A pobreza não interfere na prática profissional 5 

Sofrimento – limites para resolução da situação de pobreza 3 

Distanciamento e preconceito profissionais e pobreza 1 

Total 24 

a
 Computado mais de uma resposta por entrevistada. 

 

Para nove entrevistadas a condição de pobreza dos usuários limita o trabalho do 

psicólogo do CRAS, como demostra o exemplo a seguir: 
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Porque, às vezes, você quer fazer um trabalho psicossocial legal, mas se você vê 

que aquela família ou aquela mulher chega em casa, tem uma criança pequena e 

não tem nem o que comer! Tem conta para pagar; não tem, a criança pede um 

brinquedo, ela não tem condição de comprar nada, nenhum brinquedo. Não que 

esteja totalmente ligado, mas que esteja indiretamente ou até diretamente está 

ligado, né? (Psi14) 

O trabalho psicossocial, concebido na PNAS como estratégia de enfretamento à 

vulnerabilidade e fortalecimento das famílias no contexto do CRAS, esbarra aqui 

exatamente na principal marca do seu público-alvo, qual seja a sua carência material. 

Em outras palavras, o trecho acima indica um contrassenso já que a ação psicossocial 

deve compor um conjunto mais amplo de medidas de enfrentamento à pobreza. 

Nesse caminho, também estão presentes a ideia de que determinadas 

características dos pobres interferem no bom trabalho do psicólogo, seja pela sua 

suposta deficiência cultural e cognitiva, ou pela falta de estudo, ou ainda porque, presos 

às necessidades objetivas, os usuários só participam das atividades mediantes um lanche 

ou se vinculadas ao PBF. É o que demonstra o trecho abaixo, em que se verifica o 

distanciamento entre as atividades propostas pela profissional e o perfil do público 

atendido: 

Ah, isso é complicado, é coisa que a gente nem pensa muito enquanto 

profissional que trabalha no CRAS, mas isso faz uma diferença grande, porque 

eu acho que, por exemplo, eu poderia desenvolver um trabalho melhor se eu 

tivesse uma população mais esclarecida quanto a seus direitos, quanto a 

educação mesmo, se tivesse alguma educação mínima, eu acho que elas 

entenderiam algumas coisas melhor. Às vezes, a gente tenta fazer palestras em 

CRAS e não... E você não tem um... Acaba que não tem uma procura, e também 
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parece que, quando você tá... Eu já fiz isso no outro CRAS, né? Eu me propus a 

dar uma palestra sobre o papel do psicólogo no CRAS, por exemplo. Elas ficam 

meio que voando, parece que não consegue chegar àquela ideia, acho que falta 

alguma coisa, uma formação mínima. A maioria não sabe ler... Então, tipo, se eu 

quiser passar um filme, eu tenho que passar um filme dublado. Como é que eu 

vou passar um filme legendado aqui, né? Aí, isso afeta meu trabalho. (Psi13) 

Interessante pensar que o trecho acima se trata da fala de uma profissional 

inserida hoje em uma das principais estratégias de enfrentamento à pobreza do país, 

que, aliás, direciona sua ação para os pobres entre os mais pobres. 

Como, neste caso, a pobreza pode ser limitadora da ação, se ela é exatamente a 

razão de ser do serviço? Se os pobres não conhecem os seus direitos, não é o papel de 

uma ação que deveria ter por objetivo torná-los conscientes desses direitos e 

fortalecidos para a luta? É o psicólogo que tem de se adaptar ao público e não o 

contrário. Se os usuários não sabem ler ou não compreendem a ação do psicólogo, é 

necessário construir estratégias a partir de uma linguagem, da cultura dos usuários, da 

comunidade referenciada. Enfim, é absolutamente questionável que posturas como estas 

sobrevivam após décadas de problematização acerca do elitismo da Psicologia (Botomé, 

1979; Mello, 1975). Se a pobreza não figura uma grande preocupação da Psicologia, em 

termos de produção de conhecimento, como demonstrado em estudo anterior (Dantas, 

Oliveira, & Yamamoto, 2010), que ao menos se atente para especificidades de um dos 

seus maiores “clientes” da Psicologia hoje, qual seja a população pobre. 

Assim, é preciso passar do estranhamento do modo de vida das populações 

pobres para o estranhamento e questionamento dos conhecimentos e práticas 

psicológicas hegemônicas, que foi construído em referência a uma população com 

necessidades básicas plenamente satisfeitas (Cidade et al., 2012). 
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Evoca-se aqui, Martín-Baró (2009), para quem a Psicologia só poderá contribuir 

para o desenvolvimento social dos nossos povos (latino-americanos) quando redefinir 

sua bagagem teórica e prática em torno da vida, dos sentimentos, das aspirações e das 

lutas. Enfim, pouco interessa que os pobres saibam em que consiste a atuação do 

psicólogo, o que realmente deve importar é a construção compartilhada de novos modos 

de ação profissional, mais adequados às suas necessidades e expectativas. 

Nesta perspectiva, destaca-se a ação relatada pela profissional Psi11, em que a 

pobreza é colocada como limitadora da ação, mas em um sentido de redefinição da 

prática no caminho imposto pela realidade. 

Tá! Na forma de intervenção, né? Porque, por mais que chegue aqui uma criança 

com alguma dificuldade, por exemplo, alguma criança autista, eu não posso 

considerar só a questão de um diagnóstico de saúde. Eu tenho que avaliar a 

condição em que ele está inserido, onde ele mora, com quem ele mora, que 

acessos a, sei lá, de moradia, saúde e educação essa criança tem, que condições 

essa família tem para poder dar o suporte, por exemplo, esse caso do menininho 

autista, que é uma suspeita, porque eu não posso fechar o diagnóstico, mas, 

assim, eu solicitei, eu disse: “Mãe, você teria condições de ir para [outro 

município]? Ela olhou para mim e disse: “Só se você arranjar o transporte!”... Se 

não, é trabalhar com as possibilidades que ela tem em casa... E acaba, não digo 

atando minhas mãos, mas limitando um pouco, né? Aí, eu tenho que ser criativa 

demais (risos) para tentar sugerir alguma atividade que a gente possa fazer para 

estimular, de repente, a socialização dessa criança, né? Mas é difícil numa 

situação dessa: a pessoa que mora nos fundos da casa da mãe, na casa dela nem 

banheiro tem, é só o espaço do quarto, acho que de uma cozinha, no máximo. 

Então, assim, nem as condições primárias ela tem, quem dirá tentar algo mais 
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requintado, né? Então, preciso dar conta, primeiro, disso aqui, para a gente tentar 

outra coisa. (Psi11) 

Ainda sobre a questão de como a pobreza afeta ou não o trabalho do psicólogo, 

têm-se as diferentes concepções de pobreza identificadas nas falas de seis profissionais. 

Por se tratar de um conjunto extenso de concepções e pela sua importância no debate 

aqui empreendido, optou-se por discuti-lo mais adiante, de forma a facilitar a 

compreensão do leitor. 

Assim, em seguida têm-se as respostas de cinco entrevistadas em que a pobreza 

aparece como condição que não interfere no trabalho, seja porque reconhecem que a 

pobreza faz parte da natureza do trabalho do CRAS, seja porque informam já estarem 

acostumados com a situação que encontram no seu cotidiano do trabalho. 

Não, para mim, não interfere em nada não! Até porque a gente está trabalhando 

no CRAS exatamente para isso, né? Então, não interfere! (Psi07) 

É, no começo, assim, até hoje ainda tem casos na questão de... De me 

sensibilizar com aquilo? Pronto. Ainda tem casos que ainda me chocam 

um pouco, mas eu acho que, com o tempo, eu não sei, se até por 

proteção, você vai ficando meio fria em relação a isso, né? Você vai 

achando rotineiro aquilo ali. A realidade que eu via e que eu vejo quase 

todos os dias quando eu chego nas casas do pessoal. Isso é que é mais 

impactante: como sobrevivem! Porque aquilo ali não é viver não. É 

sobreviver, realmente! (Psi15) 

Porque, assim, uma coisa assim, eu sei lidar muito com isso! Eu acho 

muito interessante em mim, que nada, assim, não puxo para mim. Eu sei 

lidar com isso! Saindo dali, pronto! É lá! Lá eu resolvo, eu converso com 

a assistente social, mas, saindo, aquilo não interfere, assim, na minha 
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vida! Mas, assim, é um choque para gente! Queira ou não, né? Nós 

somos seres humanos, então... (Psi06) 

Embora travestida de um suposto distanciamento imposto ao psicólogo, em que 

é preciso manter uma distância segura dos problemas que chegam a ele, o não 

envolvimento e a progressiva diminuição do estranhamento do psicólogo com relação às 

condições miseráveis de vida é uma característica da “questão social” no capitalismo 

contemporâneo. De acordo com Netto e Braz (2009) o aumento do desemprego e do 

número de pessoas que necessitam do auxílio público para sobreviver incitam a uma 

naturalização das manifestações da “questão social”, dentre elas a pobreza, como 

corriqueiras e parte do cenário social. Neste sentido, a naturalização ocorre, de acordo 

com Guzzo e Lacerda Jr. (2007), quando o fenômeno passa a ser tão trivial, que não 

incomoda mais, tornando-se imutável e fora do controle dos indivíduos (neste caso, dos 

profissionais). 

No entanto, é importante também mencionar que três profissionais indicam 

sofrimento pelos limites impostos à sua ação na resolução das situações de pobreza, 

como pode ser visto nos seguintes trechos: 

Olha... Afeta assim, quando a gente tem um problema, que a gente não tem 

autonomia para resolver. Como, por exemplo, uma família em situação, assim, 

de extrema pobreza, então, que às vezes precisa, é aquela família que tem só o 

Bolsa Família, é marido desempregado, esposa desempregada, uma criança que 

você vê que não é bem cuidada, então essa família poderia ser inserida no 

Programa de Alimentação, mas aí, já tem, o número já está todo preenchido, a 

gente não tem como inserir esse marido num curso porque a gente ainda não tem 

curso no momento, né? Então, afeta assim, quando a gente não tem autonomia 

para resolver. Quando depende de recurso financeiro, quando depende, quando 
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depende de algo mais material, de recursos materiais. Então, que a gente, o 

CRAS não trabalha, vamos dizer assim, ele trabalha, nós, assim, na verdade, nós, 

assim, muita, vem o problema, a gente encaminha. A gente encaminha, mas às 

vezes esse encaminhamento não resolve o problema. Então, isso afeta o nosso 

trabalho. (Psi03) 

Você visitar uma família, que assim, n questões e você não poder dar 

além do que a parte burocrática exige, isso, assim, às vezes mexe com a 

gente. Porque você tá com uma família toda desestruturada, você sabe 

que aquilo ali também tem outras questões e você tenta e você não pode, 

você faz, mas é uma coisa que não vai adiantar muito. “Adiantar” entre 

aspas, porque vai ser momentâneo. E, às vezes, as pessoas querem coisas 

que, né? Que ajudem realmente a mudar a situação delas, e nem sempre 

isso acontece. Isso incomoda. (Psi17) 

As falas acima corroboram a afirmação de Guzzo e Lacerda Jr. (2007) de que o 

trabalho do psicólogo na assistência social envolve “sentimentos de incompetência, 

sofrimento, obstáculos e conflitos com a transformação social” (p. 235). É o que 

Raichelis (2011) identifica como a dupla dimensão do trabalho do SUAS: se, por um 

lado, ele pode trazer satisfação no sentido da realização de um trabalho comprometido 

com os direitos sociais e a melhoria de vida das população, por outro, ele causa imenso 

sofrimento nos profissionais por deparar-se com a ausência de meios e recursos para 

enfrentar a pobreza e a desigualdade. 

No caso da Psicologia, parece que o lidar com os aspectos subjetivos da 

vulnerabilidade social, conforme previsto na PNAS, impõe um dualismo ao 

enfrentamento à pobreza que, para os profissionais conscientes do seu papel no serviço 

e na política, representa uma impotência diante da impossibilidade de alterações das 
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condições de vida da população por meio da sua ação profissional. Sobre isso é 

emblemática a problematização da profissional Psi02 sobre a imprecisão do conceito de 

vulnerabilidade e risco social como direcionamento da sua prática. 

Então, às vezes, eu fico muito preocupada, a gente fala PAIF, mas, às vezes, a 

gente mesmo fica questionando o que é que é esse PAIF, o que é esse serviço de 

atendimento da família, o que é esse limiar que define que eu vou atender, 

porque se a gente pensa em família, em vulnerabilidade, em risco social numa 

comunidade como essa, só esse bairro aqui a gente vai atender praticamente todo 

mundo. E o conceito de vulnerabilidade e risco social é algo que a gente, às 

vezes, se pega discutindo muito aqui, porque também há algo que às vezes a 

gente não sabe até onde ir, o que é o que. Aí, diante de tantas vulnerabilidades o 

que é que é prioritário no atendimento, né? (Psi02) 

Como já visto no Capítulo 2 desta tese, por mais sofisticadas e inovadores que 

conceitos como o de vulnerabilidade e de multidimensionalidade da pobreza possam 

ser, esses continuam perdendo de vista a pobreza como uma das manifestações da 

“questão social”, fenômeno inerente e constitutivo do capitalismo, sendo a sua 

superação condicionada à abolição do próprio modo de produção. 

Como também já afirmado, isto não significa abolir ou desmerecer as ações de 

enfrentamento à pobreza sob os auspícios do capital. Ao contrário, as políticas de 

combate à pobreza devem ser utilizadas como espaços políticos de embate, que ao 

pautar-se em uma leitura macro e micro estrutural coloca no horizonte das ações 

possibilidades de ruptura e enfrentamento da questão. 

Ao psicólogo, destaca-se a importância do real entendimento dos determinantes 

que impõem limites à prática, mas que auxiliam a enxergar e produzir caminhos reais 

que provoquem fissuras no cotidiano dos serviços. 
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Retornando, agora, às concepções de pobreza referidas por seis profissionais, 

inicialmente, destaca-se as falas que indicam que “a pobreza não pode justificar a 

vitimização”, como no trecho abaixo: 

Não, a gente vê mais essa coisa, assim: “Porque eu sou pobre, eu não vou fazer 

vestibular! Não vou passar! Vou trabalhar depois que eu terminar o segundo 

grau!”. Mas, aí, já aquele adolescente é inserido no ProJovem, a gente já tem 

oportunidade de mostrar outras coisas para eles, profissionalmente falando, né? 

Outros cursos e incentivar o estudo: de fazer [Exame Nacional de Ensino Médio] 

Enem, de buscar faculdade, tipo: não é porque sou pobre que não vou fazer 

faculdade! Não vou seu doutor! Né? Então, meio que isso, a pobreza se torne, 

não impeça de eles crescerem, né? Como pessoa, como comunidade... Nessa 

questão da vitimização, é isso, assim. Ser pobre não justifica as coisas aqui! 

(Psi01) 

É interessante observar que tal concepção coaduna-se com as propostas mais 

recentes de enfrentamento à pobreza, propostas pelos principais organismos 

internacionais, em especial as do BM (Mauriel 2011; Ugá, 2004). Se, por um lado, é 

interessante do ponto de vista da mudança da percepção de coitado, para alguém com 

capacidade de sair da sua condição, por outro, esse conceito impõe um direcionamento à 

prática que implica na oferta de oportunidades para que o pobre consiga galgar um 

espaço na sociedade. 

É, conforme Mauriel (2011) e Ugá (2004), a perspectiva neoliberal de combate à 

pobreza, em que cabe ao Estado ofertar ao pobre a oportunidade de desenvolver suas 

capacidades, o que permitirá ampliar a sua liberdade. Essa será inclusive, como se verá 

adiante, a forma hegemônica de ação presente no cotidiano dos CRAS. Além disso, de 

acordo com Accorssi, Scarparo e Guareschi (2012), neste tipo de concepção não há 
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nenhum questionamento acerca da pobreza, ela é vista de forma naturalizada, compondo 

inevitavelmente o cenário das comunidades e o campo de atuação do CRAS. 

Outra concepção presente entre os entrevistados é a ideia de que a pobreza está 

diretamente vinculada a desestrutura familiar: “Mas essas famílias – não sei se é 

coincidentemente ou não – mas as mais pobres, elas são mais desestruturadas, que são 

os casos mais assim, que a gente fica meio de cabelo em pé” (Psi16). 

É importante lembrar que a matricialidade sociofamiliar é outra aposta da PNAS 

para o reordenamento da assistência social. No entanto, Couto et al. (2012) advertem 

para o caráter normativo e conservador que podem estar presentes nas ações da 

assistência social, cuja referência ao modelo tradicional de família burguesa, culpabiliza 

a “desestruturação familiar” pela sua condição social. É o que indica o trecho a seguir: 

Eu já me deparei com situações de mães aflitas demais com os filhos. Situações 

de escola, de bullying. Então, ela me procurou muito aflita e eu comecei a fazer 

esse acompanhamento, comecei a visitá-los, visitar as escolas, e as últimas 

visitas que eu fiz lá... É porque quando a gente acompanha, a gente faz uma, 

duas vezes por mês, e depois você vai, né? Aí, a felicidade da família, o bem-

estar daquele lar, que ela coloca, na fala da mãe, o quanto melhorou o lar. 

Porque nesse conflito, estava havendo conflito até entre o casal, porque o esposo 

falava uma coisa e a mãe falava outra, então eles estavam em situação de até 

quase separação. E depois você vai, retorna àquele lar, e você vê aquela paz, 

aquela união que voltou tudo na paz, que a criança está bem, que o casal está 

bem... É muito gratificante quando você se depara com o resultado. (Psi03) 

É preciso atentar para as ações da Psicologia, que por ter nestes grupos um 

espaço tradicional de prática, acaba reforçando ações ancoradas em uma leitura 
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privatista das famílias, que as desqualificam no cuidado dos filhos, por exemplo, e cuja 

ação deve restabelecer uma pretensa ordem social (Sheinvar, 2006). 

Ademais, é preciso atentar para as concepções que alicerçam as intervenções no 

contexto familiar não resultem na moralização e psicologização do sofrimento das 

famílias, deslocando os conflitos com raízes societárias para o âmbito privado, 

despolitizando e culpabilizando as famílias pela sua condição, como afirma Raichelis 

(2011). É urgente cuidar para que a indicação da centralidade familiar na política de 

assistência social não se torne mais um elemento reforçador de uma prática profissional 

tradicional, amparada em teorias e técnicas que levam em consideração modelos 

tradicionais de famílias há muito transformados. 

Neste caminho, um dado interessante é que quando questionados sobre o 

direcionamento das práticas no CRAS, cinco profissionais informam ser a emancipação 

das famílias seu principal objetivo. É evidente que tal resposta reproduz o proposto na 

própria política da assistência social, em que os serviços do SUAS voltam-se para a 

potencialização das famílias, no sentido de tornarem-se autônomas para romperem o 

ciclo da pobreza, e deixarem de ser dependentes do auxílio governamental, 

especialmente do benefício do PBF. Eis alguns exemplos nos trechos a seguir: 

Mas, tipo, a gente quer que a família se torne mais independente, que saiba 

resolver seus conflitos sozinha – sem a gente, no caso. Que a criança vá para 

escola, que a mãe entenda que a criança vai para escola por uma questão de 

desenvolvimento dela, de aprendizagem e não pelo Bolsa Família. A gente 

espera resolver as situações de conflito que chegam aqui do Conselho Tutelar, de 

conflito familiar, de possíveis abusos também. A gente espera... Resolver (!) 

essas coisas, né? E, no mais, contribuir com a autonomia das famílias, não 

permitir a vitimização da pobreza, né? (Psi01) 
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Dentro do CRAS, a nossa perspectiva, nosso objetivo final é a 

emancipação dessa família, que aquela problemática ela seja pontual ou 

estrutural, pontual no sentido de que? Por exemplo, as famílias, às vezes, 

o pai não sabe como, está tendo conflitos de geração com os filhos, a 

gente chama isso de problema pontual, que a gente pode ir lá conversar, 

mediar. E o problema estrutural é o de desemprego, que aí está muito 

além das nossas forças. Mas independente de ser um problema pontual 

ou estrutural, que a gente pelo menos amenize, ou crie perspectiva, ou 

lance horizontes, ou então direcionamentos, mas que aquilo ali fique 

menos pesado para família. Então, a emancipação total ou parcial é nosso 

objetivo aqui. (Psi05) 

O objetivo final? Uma pergunta difícil... Porque eu acho que a ideia 

inicial do CRAS é que as famílias se emancipem, adquiram autonomia e 

possam caminhar sozinhas. Só que no CRAS acaba que elas não se 

emancipam, elas não saem. Quando elas permanecem, ainda tem isso. Eu 

não sei responder isso não, Candida, eu não sei o objetivo final do meu 

trabalho. Não sei, sinceramente. Eu tinha essa ideia quando trabalhava na 

(outro município), e eu até via um pouco essa emancipação, famílias que 

por um tempo me procuravam, permaneciam em grupos, e depois elas 

mudavam de vida, de alguma forma, arranjavam um emprego, 

começavam a estudar, e ai deixavam o CRAS. Mas aqui, não. Não sei 

qual o meu... É uma pergunta que eu vou ficar pensando, qual o objetivo 

final. (Psi12) 

A primeira fala reproduz quase que exatamente o proposto na política, a 

resolução de conflitos familiares e a busca pela autonomia da família. Todavia, é 
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interessante notar que no transcurso da entrevista, não há menção a nenhum exemplo de 

intervenção que materialize como os princípios da política são postos em prática. Ela foi 

uma das três entrevistadas que não exemplificou uma prática com resultados concretos 

no CRAS. 

Em seguida, tem-se outra profissional que também indica a emancipação da 

família como o objetivo final da sua ação. No entanto, divide essa em emancipação total 

e parcial, referindo-se à parcial os casos em que as resoluções de conflito podem ser 

mediadas pelos técnicos do CRAS. Já a emancipação total estaria fora do escopo de 

ações do serviço, porque demandaria a intervenção em determinantes mais 

macroestruturais. 

O interessante aqui é que conquanto a análise acima proponha uma visão 

dicotômica da situação familiar (conflitos familiares versus condições materiais), tem-se 

uma clareza acerca dos limites de ação da assistência social. Concorda-se com 

Yamamoto (2012) que tal clareza é fundamental para qualificar a prática profissional 

nas políticas sociais, e ainda mais na assistência social, que por sua natureza demanda 

inevitavelmente uma ação intersetorial, e que, como política gerada no modo de 

produção capitalista, não visa, de fato, alterações estruturais nas condições que geram a 

pobreza. No entanto, isto não pode significar uma desresponsabilização do serviço (se 

não posso resolver o desemprego, eu o retiro do meu foco de ação) ou ainda uma 

paralisia, como a apresentada pela entrevistada Psi12, que ao deparar-se com a 

ineficiência do CRAS em emancipar as famílias, perde o seu objetivo, o direcionamento 

de sua ação. 

Diante do exposto, verifica-se que é fundamental atentar para os modelos, 

pressupostos teóricos e direcionamento das ações voltadas à família, uma vez que esta é 
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uma das principais apostas do CRAS e encomendas ao trabalho do psicólogo, como 

mencionado no capítulo anterior. 

Se, de um lado, essas concepções podem reforçar uma lógica conservadora e 

culpabilizante de intervenção, também podem permitir um direcionamento que incluam 

a consciência dos determinantes que permeiam a sua condição de pobreza, bem como o 

fortalecimento familiar e comunitário em direção à garantia de direitos. É o que está 

explícito na fala da entrevistada Psi05, que conjuga o conhecimento dos limites postos 

pela pobreza e a crença nas potencialidades das famílias: 

Eu não vejo a pobreza como algo que, que, claro que a pobreza dificulta que a 

família crie ferramentas, que a família saia da condição. Mas a gente não vê a 

pessoa pela pobreza, a gente vê a pessoa pela potencialidade, que apesar da 

pobreza, apesar do saber que aquela vive em situação periclitante, mas a gente 

acredita na potencialidade daquela família. (Psi05) 

Outra concepção de pobreza que permeia o trabalho do psicólogo é a velha 

leitura do pobre esforçado, merecedor de ajuda, e, agora também merecedor da 

intervenção do CRAS. Tome-se como exemplo a fala da entrevistada Psi06 que ao 

relatar uma intervenção sua em relação a um usuário, faz a seguinte observação: 

A mulher dele não tem condições de trabalhar, né? Mas ele faz a parte. Ele 

pesca, ele vende seu peixinho, quando vende o peixe dele, ele não pede nada a 

ninguém. Ele já é ajudado pela vizinhança, que ajuda, sabe que ele é esforçado. 

Então, uma pessoa dessa, por que não ajudar, né? (Psi06) 

No mesmo caminho, outra profissional fala de sua vontade de ajudar os 

“necessitados”: 

Mas, assim, eu também me identifico aqui nessa parte, por causa disso: porque 

são pessoas, quanto mais humildes, mais necessitadas, mais carentes, aí é que eu 



276 

tenho aquela gana, assim, de ajudar, sabe? De fazer o que eu puder! Se eu fizer 

um pouquinho, mas se for 10% para aquela pessoa, o fato, só o fato de tratar 

bem! De conversar, de orientar! Isso, para eles, já é alguma coisa! (Psi16) 

Reatualiza-se, assim, o velho discurso da Psicologia como ajuda e do 

assistencialismo aos mais necessitados e carentes, que historicamente marcou o campo 

da assistência social. Isto corrobora com a afirmação de Freitas (1988), de que uma das 

formas de inserção do psicólogo em comunidades pobres alimenta-se da ideia de um 

trabalho de caridade e voltado para os desfavorecidos. Neste caso, têm-se de um lado a 

população que precisa de ajuda e, de outro, o psicólogo disposto a ofertar ajuda por 

meio de instrumentos e técnicas que minimizem o sofrimento. 

Tal discurso reforça a lógica de dependência e tutela dos pobres às ações 

socioassistenciais e reitera o discurso corrente no senso comum da ajuda como alívio da 

consciência (Accorssi et al., 2012). Nesta esteira, é interessante o discurso de uma 

profissional (Psi10) para quem o trabalho no CRAS serve como motivo de merecimento 

para que ela consiga realizar um desejo profissional, qual seja passar em um concurso 

federal. 

Então, eu tinha tomado isso, porque, assim, eu tenho muito... Essa história que 

eu lhe falei, independente de religião, mas de merecimento. Eu acho que as 

coisas vêm na vida da gente por merecimento. E, como o meu projeto de vida é 

o concurso público federal, e eu acho que parte é esforço e parte é merecimento, 

eu procuro fazer as duas coisas: o meu esforço de estudar, mas também o 

merecimento de prestar o suporte técnico maior que eu puder para quem está 

mais fragilizado. Então, acho que, dos meus conhecimentos, hoje, quem pode 

usufruir melhor, e precisa mais de mim, são as pessoas fragilizadas de uma 

prefeitura do que de uma iniciativa privada que pode pegar um profissional mais 
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elitizado, mais cheio de cursos e outros aparatos. Então, se for por merecimento, 

eu espero que chegue logo, que eu não aguento mais esperar (risos). (Psi08) 

Percebe-se que as concepções sobre a pobreza que permeiam a ação profissional 

do psicólogo no CRAS alinham-se aos diferentes projetos que permeiam o cotidiano da 

assistência social. Desde os mais conservadores, em que persistem as marcas históricas 

do campo da assistência social, e são reforçados por modelos psicológicos tradicionais, 

arcaicos e muitas vezes incompatíveis com a realidade atendida, até a presença de 

formas mais potentes de compreensão da pobreza, que mesmo ciente dos limites que 

impõem à vida das pessoas, apontam para a construção de caminhos alternativos para 

melhoria da vida familiar. 

Diante disso, propõe-se adentrar no último conjunto de dados referente à prática 

do psicólogo e o enfrentamento à pobreza, em que está descrito as principais ações 

empreendidas pelos profissionais, como exposto na Tabela 15. 
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Tabela 15 

Psicologia e combate à pobreza 

Ações N 

Incentivar a participação nos cursos profissionalizantes, na luta contra o 

comodismo dos beneficiários do PBF 
7 

Articulação com outras políticas e profissionais 3 

Acompanhamento das condicionalidades 2 

Informar/educar 2 

Fortalecimento social por meio da criação de organizações comunitárias 1 

Fazer o mesmo trabalho que o assistente social – incluir os pobres em 

todos os programas do governo 
1 

O profissional não contribui para o enfrentamento à pobreza porque os 

cursos ofertados não são adequados 
1 

Total 17 

 

Grande parte das ações de enfrentamento à pobreza, aludidas pelas entrevistadas, 

estão vinculadas de um modo ou de outro ao PBF. Ora, tais respostas são esperadas 

considerando que esse Programa consiste em um estratégia clara de enfrentamento à 

pobreza, assumida como carro-chefe nos últimos anos de governo PT. Sua importância, 

bem como as críticas a ela empreendida, são alardeados pela mídia, e seu impacto já 

figura no cotidiano das populações pobres dos quatro cantos deste país. Isso se acirra ao 

considerar o contexto das cidades pequenas nordestinas, no qual, como mencionado 

alhures, as transferências governamentais constituem uma parte significativa da renda 

total desses municípios. 

Além disso, o CRAS tem como público prioritário os beneficiários desse 

Programa, com destaque para os que estão em descumprimento de condicionalidades 

(MDS, 2009). No entanto, conforme amplamente discutido nos capítulos anteriores 
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desta tese, é preciso considerar os limites de um programa de transferência de renda 

alterar efetivamente o quadro de pobreza e desigualdade sociais. Além disso, tomando 

como base o defendido por Silva (2013), alertou-se sobre a funcionalidade da 

assistência social ao capital, especialmente, no que se refere ao receituário neoliberal de 

focalização das políticas sociais. 

Com referência ao comodismo presente nos beneficiários do PBF, sete 

profissionais afirmaram ser o incentivo a participação em cursos profissionalizantes sua 

principal ação de enfrentamento à pobreza. Sobre a profissionalização dos pobres por 

meio dos cursos ofertados no CRAS, é importante mencionar dois aspectos. Primeiro, 

grande parte dos beneficiários do PBF, hoje, constituem uma massa de trabalhadores 

submetida a formas precárias de emprego ou a empregos de tempo parcial. Além disso, 

assiste-se a mudanças expressivas no mercado de trabalho em que a retração do trabalho 

industrial e fabril, aliada à flexibilização das novas formas de contrato de trabalho 

(terceirização, contratos temporários, entre outros), que incrementaram sobremaneira o 

número de desempregados e daqueles passíveis de serem expulsos a qualquer momento 

do mercado de trabalho (Netto & Braz, 2009; Pastorini, 2004; Telles, 2001). 

Ou seja, a inclusão produtiva propagada pelo PRONATEC depara-se com um 

cenário extremamente desfavorável à inserção desses trabalhadores no mercado de 

trabalho, especialmente ao considerar as pequenas cidades com pouco dinamismo 

econômico e a falta de oportunidades efetivas de emprego e geração de renda. 

Como alternativa tem-se o incentivo ao empreendedorismo que, no entanto, 

continua implicando na informalidade e subcontratação, que retira dos usuários a 

possibilidade de serem protegidos, mesmo que parcialmente, por políticas sociais 

garantidoras dos direitos conquistados (Pastorini, 2004). 
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Isto posto, é importante situar a ação dos psicólogos neste cenário. Eis um trecho 

de entrevista sobre esse tema. 

Também orientar, aconselhar, impulsionar, motivar essa pessoa a buscar coisas 

diferentes, né? Uma profissão! Então, a gente é, o prefeito aqui se preocupa 

muito com a questão do desemprego, e a gente bate muito nessa questão, assim, 

a gente trabalha muito com motivação! Eu amo (!) motivar as pessoas! Porque, 

nossa senhora, eles são muito desmotivados (risos)! Acomodados! Sabe aquela 

coisa, assim: “Não, eu estou recebendo o dinheiro do Bolsa, para mim está 

bom!”. Mas, espere aí! É um projeto do governo que pode ser que um dia acabe, 

né? Então, eles não percebem que isso é, na verdade, uma injeção que o governo 

está dando para que eles busquem uma profissão, que eles busquem sair dessa 

questão de pobreza! E a dificuldade, aqui, também, é essa, sabe? Eles não (!) 

querem trabalhar! E a gente está aí e puxando e puxando “Não, vamos!”. Teve 

um curso de pintura! O governo agora está pagando para o aluno trabalhar! Ô, 

está pagando para o aluno fazer um curso! Ou as pessoas, né? (Psi07) 

Neste trecho chama a atenção duas questões. A primeira diz respeito à 

centralidade que o trabalho assume nessas ações, e ao incômodo que o não trabalho 

causa na profissional. 

É importante lembrar que desde os primórdios da assistência social, com a Nova 

Lei dos Pobres, de 1834, na Inglaterra, que o direito à assistência é revogado, e assume 

o primado liberal do trabalho, relegando aos pobres a assistência filantrópica. 

Se hoje, no Brasil, a assistência constitui um direito previsto na Constituição, 

isso não retira a concepção que invade o cotidiano dos serviços de que os pobres são 

acomodados e vagabundos, com exceção de alguns poucos que se esforçam. Tal 
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comodismo aparece nas falas de mais da metade dos profissionais quando se referem ao 

PBF. 

Até porque esse negócio de Bolsa Família, às vezes eles têm até oportunidade de 

ganhar um pouco melhor, mas se viciam nesse negócio de Bolsa Família... 

Porque, assim, quando você deixa de receber esse benefício é porque você 

melhorou de vida, né? Mas, aí, tem gente que prefere estar lá em casa, ganhando 

nem que seja o básico (que é R$ 70), sem trabalhar, do que ganhar alguma coisa 

trabalhando. (Psi15) 

Vê-se aqui a máxima social de que é preciso “ensinar a pescar ao invés de dar o 

peixe” mesmo que, conforme Accorssi et al. (2012), “não haja acesso ao rio, ou não 

haja peixe” (p. 539). Nesse caminho, têm-se também a resposta de duas profissionais 

para quem a função do psicólogo é informar e educar para que os pobres possam sair do 

comodismo da pobreza. Eis o trecho da fala de uma dessas entrevistadas: 

a gente senta com uma família, reflete junto, a gente dá orientações, ensina a 

pescar... Eu acho que dá muito certo. Mas, como eu disse a você, eu tenho 

algumas restrições sobre o Bolsa Família, porque acredito que ele, às vezes, 

mostra uma coisa, e nem sempre ajuda. Porque quando você diz é uma mãe que 

diz: “Olhe, você só vai perder seu Bolsa Família se o seu menino não for pra 

escola!”, eu acho que você condiciona a um pagamento. Uma questão de no 

futuro diz: “Você não precisa receber, seu filho tem que ter um futuro melhor e é 

assim!”. E a gente questiona isso, algumas vezes, com os usuários, pra que eles... 

Porque assim, “Ah, vou mandar mais não, tá mais nem recebendo!”. Que 

absurdo! “Mãezinha, o que é que você quer do seu filho? Até pra quando você 

ficar mais velha, mais idosa, ele poder te ajudar”. Tem que ser agora, tem que 
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estimular, tem que mandar, não precisa vincular ao pagamento. Eu acho que é ai 

quando precisam ser repensadas algumas coisas do Programa. (Psi17) 

Embora a noção de comodismo esteja sempre presente nas falas das 

entrevistadas, não é encontrada uma análise sobre o comodismo, para além do que é 

corrente no senso comum. Apenas a entrevistada Psi05 utiliza o conceito de apatia 

social da Psicologia Social para analisar a situação: 

Porque, assim, tem muita família, hoje mesmo eu atendi uma família, duas mães, 

que eu me lembro delas desde que eu comecei aqui que a gente vem convidando 

essas mães para participar dos grupos, do grupo de mulher, do grupo de criança, 

do grupo de adolescentes, que ela coloque seus membros, que ela coloque suas 

famílias, e elas se recusam, então, assim, a Psicologia Social fala dessa apatia, 

essa apatia social, “Eu ganho já o Bolsa, eu vou me mexer para quê? Eu estou 

tão acomodada aqui. Para que eu vou criar ferramentas? Para que eu vou mexer 

nessa ferida?”. Então, a gente usa, o psicólogo em si usa muito, todos os aportes 

teóricos da Psicologia a gente usa. Então, o psicólogo além de ser o psicólogo 

sim, que a gente traz essa bagagem da Psicologia, o MDS hoje tem toda uma 

tipificação de como você deve conduzir, entende? Então, a gente estuda muito 

essa tipificação, os grupos, por que aquele grupo? O que trabalhar. (Psi05) 

Ainda relacionado ao PBF, têm-se apenas duas entrevistadas que informam ser o 

acompanhamento das condicionalidades suas principais ações de enfrentamento à 

pobreza no CRAS, em que pese ser essa uma das principais funções do PAIF. 

Eu acho que a nossa prática ajuda (!) na questão das condicionalidades, de elas 

não descumprirem. Eu acho que nossa atuação nos grupos, nos atendimentos 

individuais com as famílias, eu acho que contribui sim (!), para que não, que as 



283 

coisas não caminhem erradas. A gente está aqui para que as coisas, assim, meio 

que andem como é para ser. (Psi01) 

O CRAS tem que acompanhar essas famílias, né? Porque o quanto ele 

está acompanhando, ele está no papel de realmente orientar, de fazer com 

que aquelas famílias realmente se estruturem, se tornem realmente 

família, no seu sentido maior! Mas, que, eu acho que um CRAS com 

equipe de um psicólogo na Assistência Social, é muito pouco! É muito 

serviço para pouca gente! Então, assim, você acaba... Como é que você 

vai acompanhar? São 600 famílias beneficiárias, então, como é que você 

vai acompanhar pelo menos umas 200 que estão em situação de práticas 

das condicionalidades erradas, né? Não estão praticando as 

condicionalidades, né? Então, fica complicado você fazer um bom 

trabalho! (Psi14) 

É importante ressaltar a importância do acompanhamento das condicionalidades 

no contexto da política de combate à pobreza brasileira, já que a transferência de renda é 

aliada ao incentivo à educação e a saúde que são, potencialmente, os grandes geradores 

de condições que possam retirar as famílias da situação de miséria. Nesta perspectiva, 

os profissionais da assistência social, no limite, precisam “acompanhar” essas pessoas 

para que elas estejam se “potencializando” em todos os eixos propostos pela PNAS e 

pelo SUAS. 

O problema é que este acompanhamento tende a tornar-se fiscalização, sem 

problematizar o que significa em termos qualitativos a frequência nas instituições de 

educação ou o acompanhamento pela saúde pública brasileira. Por exemplo, garantir a 

frequência escolar não significa que a educação ofertada seja suficientemente 

potencializadora de transformação das condições de vida das famílias. 
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Nesta perspectiva, passa a imperar tão somente uma visão policialesca e 

vigilante da ação profissional, na garantia de que as famílias sigam sem questionamento 

ao padrão instituído nas politicas, “para que as coisas não andem erradas”. É o que 

afirma Dimenstein (2013), para quem no campo das políticas sociais é “dirigida à 

psicologia enquanto campo de saber e de práticas que arbitra cada vez mais sobre a vida 

e é chamado a gestionar a miséria social cotidianamente, segundo uma lógica protetiva 

instituída” (p. 9). 

Portanto, do exposto até agora, destaca-se a quase total adesão dos profissionais 

ao modelo de enfrentamento à pobreza utilizado no país, hoje – transferência de renda 

para os mais pobres entre os pobres, capacitação para inserção no mercado e 

cumprimento de condicionalidade que os habilitem a ser pobre merecedor. 

É inegável o quão positivo é o PBF para a melhoria da vida das famílias pobres, 

hoje, considerando uma história de alijamento do direito social, especialmente os 

trabalhadores moradores das pequenas cidades e do campo. No entanto, é preciso 

enxergar para além do que é proposto na política. Tanto do ponto de vista da sua 

funcionalidade em um contexto macroestrutural, quanto dos seus limites para que se 

possam construir estratégias de enfrentamento à pobreza com e para além dos 

programas já estabelecidos. Neste sentido, vê-se um olhar alternativo na análise de um 

dos entrevistados. 

Eu vejo que a problemática é bem essa, há um despreparo, também, social por 

parte de alguns no sentindo de esse Bolsa Família não sei se isso é construído, se 

é o Bolsa Família é aquela coisa de que “Não, mulher, não posso ganhar 

dinheiro não, porque se eu ganhar dinheiro eu vou perder o Bolsa Família”, né? 

E não foi trabalhado como algo para crescer, né? E eles têm muito essa 

preocupação e a gente tenta desconstruir, mas é porque a gente, às vezes, 
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percebe que a gente tá indo contra aquele sistema que paga, que paga a gente, 

né? Porque eu acredito que para poder os chefões lá de cima a intenção é manter 

o exército, né, de reserva. Então, é bem complicado o trabalho da gente, 

trabalhar com a pobreza em um sistema que a pobreza é conveniente é muito 

contraditório; a gente tava discutindo isso essa semana, como é que uma pessoa 

quer erradicar a pobreza quando pra ele isso é favorável. Essa história desse 

Brasil sem Miséria, às vezes, a gente fica “Meu Deus, não, por que R$ 70 por 

pessoa e quem disse que acabou a miséria por que esse povo tem R$ 70? E é 

onde a gente tenta minimizar os efeitos disso com algumas ações, com algumas 

atividades, né? Mas é muito complexo porque sair da miséria não é só ter R$ 70, 

é muito mais; é ter desde a compreensão da participação, de autocuidado, de se 

apropriar dos fatores protetores que existem na sociedade, né? É bem mais além 

e a gente se sente uma formiguinha lutando, assim, dando murro em ponta de 

faca. (Psi02) 

Esta mesma profissional oferta uma prática diferente de combate à pobreza em 

uma comunidade rural com alto índice de vulnerabilidade, em que indica o 

fortalecimento social por meio da criação de organizações comunitárias: 

em outra comunidade rural, a gente também trabalhou essa questão do 

fortalecimento social, no sentido de organizações mesmo, de organizações 

comunitárias, pra adquirir recursos, pra brigar por alguma melhoria na 

comunidade, algumas coisas nesse sentindo a gente faz, mas eu acho que só isso 

a gente tem que dá uma assistência melhor. (Psi02) 

Outra análise interessante encontra-se nas indicações de caminhos alternativos 

para a prática do psicólogo, citados por três profissionais, acerca da articulação com 
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outras políticas e profissionais, visto que nem ao CRAS, nem muito menos ao 

psicólogo sozinho cabe o enfrentamento à pobreza. Eis o relato da entrevistada Psi05. 

Assim, uma prática, claro que não é uma prática em si que vai acabar com a 

pobreza, são várias ações conjuntas, até porque a gente sabe que Bolsa Família é 

um paliativo, a Bolsa Família, ela mascara o subdesenvolvimento, ela mascara 

um país que ainda está caminhando, ela aponta um país que não quer, que não 

quer ver as pessoas passando fome, que a gente sabe que, às vezes, o Bolsa 

Família é a renda principal de uma família, deixa que, que a família não passe 

fome. Então, mas não é uma prática em si, do psicólogo, do assistente social, que 

vai pactuar, ou ter esse impacto nesse desenvolvimento, mas assim, eu acho que 

a soma de várias práticas vai ter resultados positivos, e eu acho que minha 

prática, quanto psicóloga, se articulando com vários outros setores, várias outras 

políticas, e várias outras profissões, vai ter impacto nessa melhoria nas 

condições de vida dessa população, e ela é essencial... (Psi05) 

Uma profissional ainda informa que o seu papel é incluir os pobres em todos os 

programas de governo e outra diz não contribuir para o enfrentamento à pobreza 

porque os cursos ofertados no CRAS não são adequados. 

As duas respostas indicam certa desresponsabilização do psicólogo no combate à 

pobreza, já que a ação parece limitar-se à inclusão das famílias nos programas de 

transferência de renda, desconsiderando a ação psicossocial de acompanhamento e 

fortalecimento das famílias. Ou como para a outra entrevistada, para quem o 

enfretamento à pobreza é reduzido a oferta de cursos, se eles não funcionam ou são 

inadequados não resta nada ao profissional. 

Assim, de uma forma geral, os dados acima expostos revelam a reprodução de 

concepções e formas de enfrentamento correntes no meio social e nas principais 
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estratégias de combate à pobreza empreendidas hoje no país. Ao lado disso, verifica-se 

que os psicólogos ofertam também aos serviços conhecimentos e práticas extremamente 

conservadoras que, se são muitas vezes incongruentes às apostas da PNAS, aliam-se a 

projetos conservadores de cunho neoliberal. No entanto, é possível vislumbrar alguns 

movimentos que indicam olhares e práticas diferentes, ao propor alternativas ao fazer 

psicológico e à própria assistência social. 

É desses movimentos que tratará o capítulo final, a seguir. 
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Capítulo 6 – Por onde caminha o trabalho do psicólogo no CRAS? Ou, 

quais as alternativas para o trabalho do psicólogo no CRAS? 
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Do percurso teórico empreendido nesta tese e dos resultados encontrados na 

consecução da pesquisa é possível depreender alguns elementos acerca da ação 

profissional do psicólogo na assistência social, no contexto das políticas de combate a 

pobreza. 

Em primeiro lugar, é importante notar que a análise aqui empreendida transitou 

entre a mesmice e a novidade da Psicologia, da mesma forma em que surgiu o interesse 

em estudar este campo. O mesmo das atividades profissionais, o mesmo dos locais de 

trabalho, impulsionou a procura pelo novo (à época do início do doutoramento, o SUAS 

tinha apenas três anos de implantação) da assistência e pelo novo, em potencial, das 

cidades interioranas de características rurais, tão ausentes ao métier do psicólogo. 

No entanto, já nos primeiros estudos teóricos, percebeu-se que o novo propagado 

pela política de assistência social, e buscado nas cidades do interior do estado, trazia 

marcas indeléveis de um velho assistencialismo, conservador e autoritário, que agora 

desembarcara em um sertão nordestino pobre e desigual, em que o velho exercício do 

poder continuava subjugando todas as relações sociais e institucionais ali empreendidas. 

É verdade que este velho transveste-se agora de novidade para atender às novas 

necessidades do capitalismo contemporâneo. Ao mesmo tempo em que há uma 

exponenciação da “questão social” e suas manifestações, dentre elas a pobreza, em 

virtude das novas configurações do mundo do trabalho, tem-se um receituário neoliberal 

que indica como remédio para as problemáticas sociais a priorização de políticas 

focalizadas e compensatórias. Além do retorno da primazia do indivíduo como 

responsável tanto pela sua condição social, quanto pela superação da condição. 

E os psicólogos? Como se situam nesse campo? É interessante observar que é a 

primeira política social que expressa categoricamente que não é permitido a esse 

profissional a realização de nenhum tipo de atividade psicoterápica no serviço. Ao invés 
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disso, é estabelecido que o profissional deve atuar com foco nos aspectos subjetivos da 

vulnerabilidade social, voltando-se para a matricialidade familiar a partir de uma 

abordagem territorial. Em outras palavras, a política tira do psicólogo o principal 

elemento que compõe a sua identidade profissional, ao mesmo tempo em que lhe oferta 

alguns indicativos de como construir uma nova identidade na assistência social. O 

problema é que, como os resultados desta pesquisa demonstram, grande parte dos 

psicólogos não conseguiram se despir da sua identidade profissional. 

Corroborando outros estudos sobre a prática profissional neste campo, já 

mencionados ao longo da tese, os psicólogos continuam adotando o modelo clínico 

tradicional nas suas análises e práticas, ancorados em pressupostos teóricos clínicos 

clássicos, muitos deles escolhidos pela sua capacidade de “ligeireza” em resolver os 

velhos problemas psicológicos. 

Ademais, as apostas da PNAS que poderiam fornecer a construção de nova 

identidade profissional no campo acabam por colar-se a esses pressupostos, 

especialmente no que concerne a matricialidade familiar. Esta se torna um prato cheio 

para o renascer de uma Psicologia conservadora, que culpa as mães pelo mau 

comportamento dos filhos, sempre procurando a paz do “lar”. 

Sobre o território das pequenas cidades do interior nordestino, parecem passar 

despercebidas (como profissionais viajantes que são). Ah, é verdade, que as 

entrevistadas indicam alguns problemas sociais, mas são os mesmos da capital, então 

parece não fazer diferença para a sua prática. No caso da proximidade das pessoas e os 

vínculos mais facilmente estabelecidos, elas só rebatem no bom relacionamento 

profissional-usuário, em que os últimos são eternamente agradecidos pelo auxílio 

prestado. 
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Se é verdade que tal postura profissional fere a política, também é verdade que 

ela pode ser extremamente funcional à ordem do capital. Se na perspectiva neoliberal, a 

pobreza deve ser justificada por uma incapacidade estritamente individual, tirando 

grande parte da responsabilidade do Estado, nada melhor que uma profissão em que os 

aspectos psicológicos e individuais têm total primazia sobre os sociais, políticos e 

culturais, meros coadjuvantes em um cenário naturalizado. Mesmo que esses aspectos 

sejam travestidos de uma nova teoria social acerca da multidimensionalidade da 

pobreza, rotulada pela assistência de vulnerabilidade social. 

Diante disso, eis a tese defendida neste trabalho, qual seja a funcionalidade das 

práticas psicológicas no contexto das políticas de combate à pobreza brasileiras na 

atualidade, ao reforçar os ideais neoliberais de naturalização da “questão social” e 

responsabilização dos indivíduos pela sua condição social, além de, em grande parte, 

desconsiderar as particularidades e singularidades econômicas, sociais, políticas e 

culturais que marcam os territórios de ação dos serviços localizados em municípios 

pequenos e médios do interior do nordeste brasileiro na sua ação profissional. 

No entanto, é importante lembrar que a inserção no campo de pesquisa também 

carregou na bagagem, levada aos municípios estudados, a sede pelo novo que 

contrastava com a velha paisagem de seca e pobreza
107

, decorrente de mais um período 

de estiagem, dentre outros tantos presentes nas lembranças de infância. 

Do lugar de formadora de psicólogas, ansiava-se nestas velhas paisagens 

encontrar uma nova Psicologia. Esperava-se que as aulas sobre políticas públicas, a 

                                                 

107
 Durante o período de coleta dos dados, início do ano de 2013, o nordeste atravessava a pior seca dos 

últimos cinquenta anos, conforme informações da Organização das Nações Unidas no Brasil. Informação 

recuperada em 08/08/2013, de http://www.onu.org.br/pior-seca-dos-ultimos-50-anos-no-nordeste-

brasileiro-confirma-estatisticas-da-onu-sobre-escassez/ 
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importância de atentar para o contexto social, o clamor aos alunos para eles saírem de 

uma leitura individualista e psicologizante para uma análise atenta ao social, cultural e 

econômico, estivesse produzindo efeitos no cotidiano das práticas. Esperava-se escutar 

relatos sobre a seca, sobre a pobreza, de como isso trazia problemas para o fazer 

psicológico, no sentido de levar os profissionais a questionar seus saberes, suas práticas, 

de buscar outras fontes de conhecimento, de aliar-se a outros profissionais, a outras 

políticas, à própria comunidade. Enfim, de produzir movimento, de (re)construir uma 

nova Psicologia de relâmpagos e trovões por entre as paisagens secas. 

É verdade que a perspectiva teórica aqui assumida impusera os limites a este 

movimento. A busca por uma suposta transformação social, por um radical 

equacionamento da pobreza são palavras vazias ao focar apenas a ação profissional do 

psicólogo. Yamamoto (2012) já alertara que o psicólogo no contexto das políticas 

sociais é um “executor terminal das políticas segmentadas” o que, portanto, limita sua 

ação ao caráter compensatório das ações, não cabendo a ele o papel de enfrentamento da 

“questão social”. Ainda mais em contexto de extrema precariedade, em que os 

profissionais são submetidos a péssimas condições de trabalho que os causa sofrimento 

e impotência diante da realidade do campo, como já discutido alhures. 

No entanto, tais limites não se encerram em si mesmos, eles também apontam 

possibilidades e alternativas que não se satisfazem com a paralisia da Psicologia, por 

dois motivos: não se pode desconsiderar que, desde a década de 1960, com as 

experiências localizadas no campo da Psicologia Social Comunitária e, posteriormente, 

com o discurso do compromisso social da profissão, é possível identificar mudanças na 

profissão. 

Já foi colocado em xeque o elitismo, já se discutiu o conservadorismo 

reacionário da Psicologia, já se ampliou o escopo da ação, já se tem algumas 
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experiências inovadoras. Em outras palavras, se é verdade que a Psicologia tem um 

passado a serviço das elites, é verdade também que estão presentes algumas alianças 

com os setores populares e os movimentos sociais, e com a defesa por uma sociedade 

mais justa e igualitária. 

Em segundo lugar, foi visto nas páginas anteriores, que a assistência social 

também é palco de diferentes projetos que disputam entre uma velha e uma nova prática 

social. Neste caso, o movimento também pode ser produzido de fora para dentro. A 

disputa em cena no cotidiano dos serviços pode impor movimento, mudança também 

para a Psicologia. 

E os resultados apresentados nesta tese confirmam tais possibilidades de 

movimento. É possível depreender alguns modos de ação profissional, que estão na 

contramão dos mais frequentemente encontrados na assistência. Tais modos se revelam 

no cotidiano do CRAS como formas diferentes de compreensão do saber-fazer 

profissional, resultados de um posicionamento político e de uma postura pessoal que 

busca romper com o tradicionalismo e conservadorismo da Psicologia e do campo da 

assistência social. 

Em geral, essa postura advém de profissionais que tiveram contato com 

discussões “inovadoras” nos cursos de graduação (políticas sociais, Psicologia Social, 

etc.), possuem um conhecimento razoável sobre a política de assistência social e, 

especialmente, vislumbram outras possibilidades de ação para o psicólogo. 

A partir de uma análise crítica e reflexiva sobre a assistência social e os serviços 

do CRAS, esses psicólogos compreendem os limites do seu trabalho (em geral, 

vinculados às condições de trabalho e ao uso privatista da política de assistência social), 

mas apostam em formas de atuar que provoquem fissuras no cotidiano, por meio de 

embates políticos com gestores e outros profissionais da equipe, e por alinhar as suas 
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práticas com a garantia dos direitos sociais e a busca por efetivas mudanças nas 

condições de vida dos usuários. 

Assim, embora, a princípio, não se possa afirmar que tais casos sejam uma 

tendência na profissão, é importante pensá-los como movimentos que buscam romper 

no cotidiano com o conservadorismo hegemônico, delineando-se como dimensão 

política da prática profissional. Resta agora investir no fortalecimento desse movimento. 

Sobre isso, propõe-se apontar alguns caminhos, alguns já presentes na literatura, 

mas aqui reunidos de forma a atender as especificidades do campo de pesquisa, 

especialmente aos eixos de interesse deste trabalho (enfrentamento à pobreza e 

interiorização da profissão), e constituir-se como proposta para futuros debates e novos 

estudos. 

No tocante à prática do psicólogo, evoca-se Yamamoto e Oliveira (2010) sobre 

os desafios para a profissão no campo das políticas sociais: “Pensar numa atuação que 

conjugue um posicionamento político mais crítico por parte dos psicólogos, com novos 

referenciais teóricos e técnicos que podem ou não partir dos já consolidados, mas que 

necessariamente, precisariam ultrapassá-los...” (p. 21). 

Verificam-se aí dois elementos chave para o movimento da profissão – o 

posicionamento político e as teorias e técnicas psicológicas. 

Sobre o posicionamento político, conquanto esse possa advir de uma trajetória 

individual do psicólogo, que inclui experiências na e para além da formação de 

psicólogo, resultado, por exemplo, da participação em movimentos sociais ou 

organizações populares, é importante referenciar esse posicionamento pela via da 

construção de um projeto ético-político profissional. De acordo com Netto (2006), 

acerca da construção de projetos profissionais no âmbito a assistência social, 
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Os projetos profissionais apresentam a auto-imagem da profissão, elegem os 

valores que a legitimam socialmente, delimitam e priorizam seus objetivos e 

funções, formulam os requisitos (teóricos, práticos e institucionais) para o seu 

exercício, prescrevendo normas para o comportamento dos profissionais e 

estabelecem as bases das suas relações com os usuários de seus serviços, com as 

outras profissões e com as organizações e instituições sociais privadas e 

públicas. (p. 4) 

Ainda sobre essa questão, Netto (2006) alerta que os projetos profissionais não 

são permanentes, e nem exclusivos. Ao contrário, é palco de tensões e lutas decorrentes 

das divergências e contradições. Nesta esteira, Iamamoto (2007) afirma que tais projetos 

são respostas sócio-históricas, ético-políticas e técnicas de agentes profissionais ao 

contexto sócio-histórico em que se exerce a profissão, determinado por condições 

macrossocietárias. 

Ao olhar para a Psicologia, vê-se que, embora o compromisso social do 

psicólogo indique certo direcionamento à profissão, ele não garante a apropriação pelos 

profissionais do contexto em que está inserido. 

Como visto nos resultados desta pesquisa, o modelo individual e liberal de 

atendimento ainda impede a grande parte dos profissionais uma leitura efetiva das 

condições a que se relaciona o trabalho profissional, bem os seus limites e 

possibilidades, principalmente do ponto de vista político. 

Depois de algumas décadas, da produção do discurso do compromisso social e 

da efetiva inserção dos psicólogos no campo social, é possível verificar uma tendência à 

naturalização do compromisso social e da importância do psicólogo nesse campo. É 

como se fosse algo dado na profissão, presente nos eventos, nos títulos das publicações, 

reconhecido pelas políticas, indicados nos projetos pedagógicos dos cursos de 
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graduação, etc. No entanto, concorda-se com Yamamoto (2003) que a resposta 

profissional aos chamados de um maior compromisso social da categoria tem se dado 

principalmente por meio da ampliação da população atendida, ofertando serviços 

psicológicos aos pobres e minorias. 

Contudo, o que se propõe aqui é resgatar o potencial político desse movimento 

no sentido de criar espaços de confronto em que sejam postos em debate, no campo 

formativo e profissional, os diferentes projetos epistemológicos e práticos da Psicologia. 

Em outras palavras, se ainda não está dada a pertinência ou a possibilidade da 

construção de um projeto ético-político nos moldes do Serviço Social, urge que os 

diferentes projetos, ou pelo menos as diferentes tendências políticas sejam expostas e 

postas em debate. É preciso que se reconheça o caráter político da ação e do discurso, e 

como ele se alia ou confronta-se com os diferentes projetos societários em disputa, 

desde os mais reacionários até os que apostam na transformação radical. 

No caso do enfrentamento à pobreza, é preciso atentar para as diferentes 

concepções de pobreza, de vulnerabilidade e de família, para que se tenha clareza dos 

direcionamentos da prática profissional. Por mais que as políticas sejam resultado de 

determinantes macrossociais, viu-se o quanto seu espaço é prenhe de alternativas, não 

somente do ponto de vista técnico, mas especialmente no que concerne ao jogo político. 

Aliado a isso, é importe questionar os pressupostos teórico-metodológicos que 

embasam as práticas profissionais. Cada vez mais se percebe que a construção de um 

projeto politico deve também ser amparada em referenciais teórico-metodológicos 

pertinentes ao campo e às necessidades da população, e que rompam com a tendência à 

manutenção do status quo, e da lógica do não direito. 

É importante um movimento de construir ou pôr a serviço as teorias já existentes 

para o enfrentamento à pobreza (Cidade et al., 2012), não como uma reatualização da 
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psicologização, mas sim por meio de pressupostos epistemológicos que tenham a 

historicidade e a compreensão dialética da realidade como princípios. Nessa direção, 

são inegáveis, por exemplo, as contribuições dadas pela Psicologia Social Comunitária, 

mormente pela sua opção pelos povos pobres e oprimidos (Ximenes & Barros, 2009). 

Além disso, a partir da centralidade de uma prática comunitária, pode-se extrair 

elementos interessantes para pensar as ações do CRAS no território das pequenas 

cidades, inclusive com o auxílio das experiências no contexto rural (Freitas, 2008, Góis, 

2003; Silva & Corgozinho, 2011; Ximenes et al., 2009). 

No tocante à interiorização da profissão é urgente a necessidade de um olhar que 

conjugue o conhecimento já adquirido na Psicologia com o de outras disciplinas, por 

exemplo, Geografia, Antropologia, Sociologia, que se debruçam especificamente sobre 

a realidade dos territórios. 

É preciso, ainda mais, enfronhar-se no cotidiano das pequenas cidades. Sair da 

condição de passante para partícipe do lugar, dos costumes. Apropriar-se do rural e suas 

transformações, a partir das contribuições, por exemplo, de Lefebvre (2001) e do 

conceito de tecido urbano. 

É preciso construir uma identidade partilhada entre os profissionais e os 

territórios, que fomente a proximidade das pessoas, não para a tutela e dependência, e 

sim para o fortalecimento dos vínculos na busca pela garantia dos direitos e no 

enfrentamento à pobreza, tendo como horizonte a transformação social. 

É preciso, portanto, investir cada vez mais em movimentos que produzem 

rachaduras nos modelos da Psicologia, no seu elitismo e conservadorismo reacionário, e 

que também podem produzir fissuras no seu contexto de ação, possa produzir questões, 

movimento. 
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Se não cabe somente aos psicólogos o enfrentamento à pobreza e a 

transformação social (Guzzo & Lacerda Jr., 2009; Yamamoto, 2012), que este ao menos 

não se alie com propostas que produzam dependência e infantilização dos pobres, por 

meio da tutela, do cerceamento dos direitos, da culpabilização, da responsabilização e 

da vigilância das classes populares. 

Que este profissional possa abrir espaço para o confronto entre o novo e o velho 

da assistência social, não pela a destruição de um pelo outro, mas pela síntese que 

produza um outro, sem excluir por completo a criação do novo. 

Que ele possa, inclusive, reconhecer-se como trabalhador social e protagonizar 

uma luta política pelo combate aos vínculos de emprego fragilizados, aos baixos 

salários, às péssimas condições da própria política. 

Enfim, que o psicólogo introduza no seu fazer profissional a luta contínua e 

necessária pela efetivação da PNAS em todo o território nacional. 

Em suma, que os psicólogos se reconheçam neste cenário como partícipes e um 

dos principais personagens do enfrentamento à pobreza no Brasil. Para tanto, é preciso 

que ele compreenda o caráter estrutural da pobreza, como manifestação da “questão 

social” e seu aspecto constitutivo do modo de produção capitalista, de forma a ir além 

de apenas um executor terminal das políticas sociais compensatórias. 

Para tanto, é preciso que ele não carregue na bagagem que leva aos municípios 

apenas os poucos pertencentes adquiridos na formação acadêmica, que os permitem 

ficar por alguns dias no território. Que os psicólogos desfaçam as malas da formação 

tradicional, que partilhem e construam outras peças, menos preocupados com a 

identidade profissional, e mais atentos às necessidades do lugar, do povo, dos pobres. 

É, certamente, do movimento daí produzido que se constituirá os caminhos 

alternativos para a Psicologia no campo da assistência social.  
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Apêndice A 

Roteiro de entrevista 

 

1. Dados entrevistado: 

a. Nome: 

b. Idade: 

c. Estado Civil: 

d. Município: 

 

2. Dados serviços: 

a. Serviço/Tipo 

b. Porte do município 

c. Equipe 

d. Atividades 

e. Público-atendido 

f. Estrutura física 

 

3. Formação: 

a. Instituição de formação; 

b. Ano de Formação; 

c. Pós-graduação lato sensu/ stricto sensu (instituição/ área, tema de 

pesquisa); 

d. Disciplinas/temáticas/experiências (pesquisa, extensão, eventos) que 

contribuíram para a atuação na política de assistência social; 

e. Você acredita que a sua formação poderia ter sido mais adequada para o 

seu trabalho atual? Quais lacunas poderia apontar nesse sentido? 

f. Fale sobre a sua trajetória profissional. 

g. Em algum momento da sua vida você esteve envolvida com movimento 

social ou participou como militante em alguma atividade ou outro tipo de 

participação política? 

h. Se sim, você considera que essa participação influencia de alguma forma 

a sua prática profissional no CRAS? 
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4. Prática profissional: 

a. Ano de ingresso: 

b. Quais os motivos que te levaram a trabalhar na assistência social? 

c. Vínculo: 

d. Regime de trabalho: 

e. Você mora no município? 

f. Quais as características do munícipio de trabalho? Quais delas você 

considera que marcam o seu cotidiano de trabalho? Por quê? 

g. Você considera que o fato de atuar em um município pequeno, do 

interior do estado, torna o seu trabalho como psicólogo diferente? Por 

quê? 

h. Quais as principais demandas para a Psicologia no serviço? 

i. Há diferenças entre o que é demandado para o profissional de Psicologia 

e para outros profissionais? Quais as principais diferenças? 

j. Quais as atividades que você realiza no serviço? 

k. Como são planejadas essas atividades? 

l. A população participa de alguma forma desse planejamento? 

m. Quais são as atividades específicas da Psicologia e quais você 

desenvolve em conjunto com outros profissionais? 

n. Qual o público atendido nessas atividades? Em termos gerais, como você 

caracteriza esse público? 

o. Dessas características, quais delas você considera que mais impactam no 

seu trabalho cotidiano? 

p. Como a condição de pobreza dessa população afeta o seu cotidiano 

profissional? 

q. Quais as técnicas e/ou instrumentos de trabalhos utilizados na realização 

dessas atividades? 

r. Você poderia elencar alguns conceitos-chave, temas, autores, e 

referenciais técnicos que mais utiliza para realizar seu trabalho? 

s. Para o desenvolvimento do seu trabalho, há articulação com outros 

equipamentos comunitários e/ou serviços? Como? Cite um exemplo. 

t. Considerando a sua ação profissional cotidiana, como você descreveria o 

seu objetivo final? Qual o produto final das suas ações? 
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u. Quais as estratégias que utiliza no seu cotidiano de trabalho para alcançar 

tais objetivos? 

v. Cite um exemplo de uma intervenção que você considera que atingiu, 

pelo menos em parte, o seu objetivo. 

w.  Você considera que a sua prática se vincula a algum projeto político? 

Qual? Como ele aparece nas suas práticas cotidianas? 

x. Como você avalia a sua ação profissional com relação à pertinência ao 

público-atendido e às necessidades do município? 

y. Como você avalia a sua ação em uma política de combate à pobreza? 

z. Quais os aspectos que você considera positivos no seu trabalho? 

aa. Quais as principais dificuldades do seu trabalho? 

bb. Quais as estratégias que você aponta para a superação dessas 

dificuldades? 
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Apêndice B 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: Psicologia e enfrentamento 

à pobreza: desafios e possibilidades no cotidiano de trabalho da assistência social 

no RN, que tem como pesquisador responsável Candida Maria Bezerra Dantas. 

Esta pesquisa pretende analisar a ação profissional do psicólogo no cotidiano das 

políticas de combate à pobreza capitaneadas pela Assistência Social em municípios do 

interior do Rio Grande do Norte. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo é a importância do campo da 

assistência social para a profissão de psicólogo no Brasil hoje, tanto no que diz respeito 

a sua inserção nas políticas de combate à pobreza quanto ao processo de interiorização 

da profissão. 

Caso você decida participar, você deverá participar de uma entrevista semi 

estruturada, com duração média de uma hora e meia e, se você autorizar, o áudio será 

gravado para posterior transcrição e análise das respostas. Caso você se sinta 

constrangido, por motivo de qualquer natureza, por uma ou mais perguntas, você tem o 

direito de não respondê-las.  

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para 

Candida Maria Bezerra Dantas no telefone (84) XXXX-XXXX. 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em 

qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados 

apenas em congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum 

dado que possa lhe identificar. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em 

local seguro e por um período de 5 anos. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com 

o pesquisador responsável Candida Maria Bezerra Dantas 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 
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Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os 

dados serão coletados nessa pesquisa, concordo em participar da pesquisa Psicologia e 

enfrentamento à pobreza: desafios e possibilidades no cotidiano de trabalho da 

assistência social no RN, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas 

em congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me 

identificar. 

 

Natal, XX de XXXX de XXXX. 

 

 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

Assinatura do pesquisador responsável 


