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Resumo 

Objetivou-se analisar a trajetória da prática psicológica na Proteção Social Básica (PSB) do 

Sistema Único de Assistência Social (SUAS); especificamente, buscou-se identificar o perfil 

e a inserção da/do psicóloga/o que atua nos Centros de Referência de Assistência Social 

(CRAS); caracterizar as atividades desenvolvidas; e problematizar os desafios da atuação 

da/do psicóloga/o na Assistência Social. Para tanto, realizou-se entrevistas semiestruturadas 

individuais com dez psicólogas dos CRAS de Natal/RN. Essas informações foram 

confrontadas aos de uma pesquisa realizada em 2007-2008, sendo sistematizadas e analisadas 

sob inspiração marxiana. O perfil das profissionais é semelhante nos dois grupos: mulheres, 

jovens, formadas em Instituições de Ensino Superior (IES) privadas, com formação 

complementar na área da Saúde ou da Clínica. São recém-contratadas e se inseriram nestes 

espaços pela oportunidade de trabalho. Suas principais atividades são socioassistenciais 

(grupos, encaminhamentos, visitas domiciliares, articulações com a rede), além dos 

atendimentos psicossociais ou individualizados e dos acompanhamentos às famílias. As 

particularidades da Psicologia na Política de Assistência Social estão relacionadas a não fazer 

psicoterapia; realizar trabalho coletivo/comunitário; desenvolver trabalho psicossocial com as 

famílias. A despeito disto, demandas exclusivas para a Psicologia no CRAS foram relatadas, 

devido à falta de serviços psicológicos especializados na rede intersetorial. Também há 

relatos quanto à indefinição de atribuições da/do psicóloga/o em relação às/aos outras/outros 

técnicas/técnicos; e quanto à atuação diferente da tradicional formação individualizada e 

elitista da Psicologia. Por fim, apresentam-se os desafios e as possibilidades para a profissão 

avançar nas proposições teórico-metodológicas que fortaleçam e consolidem sua atuação 

nesse campo profissional. 
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Abstract 

This research analyzed the trajectory of psychological performance in the basic social 

protection of the Sistema Único de Assistência Social (SUAS), in Brazil. Also, it identified 

the individual profile of psychologists and their motivations to insertion at work; their 

activities at work; and their challenges at Social Assistance Policies. Ten psychologists of 

Centros de Referência Assistência Social (CRAS) of the city of Natal-RN/Brazil were 

interviewed with semi-structured questions. In comparison to researched information in 

2007-2008, under Marxian theory, this study discovered that those psychologists have the 

same profile of current psychologists. They are women, young people, with undergraduate in 

private universities, with further training on Health Psychology or Clinical Psychology. They 

have new jobs in the SUAS and were motivated because there are no other opportunities to 

work. Their main activities are the social assistances (included in group activities, to refer the 

family to another social services, home care social services, cooperation with other public 

services); individual psychotherapy; and living conditions services to families. Findings of 

this study demonstrate that psychologists cannot do individual psychotherapy at Social 

Assistance Policy in Brazil, performing Community Psychology, instead. In spite of this, 

there are demands for psychotherapy in CRAS due to the lack of specialized psychological 

services in the other public services. Also, interviewees say there is no definition of the 

specific tasks of psychologists in relation to other technical staff; they highlight psychologists 

in CRAS perform different actions from those whose traditional training in Psychology was 

conditioned by the interests of the bourgeois class. Finally, this research presented the 

challenges and possibilities to advance theoretical-methodological proposals in Psychology 

in order to strengthen and consolidate the performance of psychologists in this field. 

Keywords: psychologists; basic social protection; professional performance. 
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Introdução 

 

Este estudo aborda as interfaces da Psicologia com a Política de Assistência Social, 

problematizando a inserção e trajetória da Psicologia nesse campo, identificando e analisando 

os desafios de atuar no enfrentamento das desigualdades sociais. Para tanto, segue uma breve 

contextualização sobre a Política Nacional de Assistência Social, a participação da Psicologia, 

o interesse pessoal por esta pesquisa e seu desenvolvimento. 

No Brasil, a Assistência Social tornou-se direito social a partir da Constituição Federal 

de 1988 (CF). Considerada marco da redemocratização no Brasil, esta lei instituiu o sistema 

de Seguridade Social, baseado na Previdência Social, na Saúde e na Assistência Social. 

Assim, tal como a Saúde, a Assistência Social saiu da seara do benefício e passou a ser direito 

formal de todos os cidadãos, independentemente de contribuição. Apesar de gestada na 

década de 1980 e transformada em lei em 1988, só foi regulamentada em 1993 pela Lei 

Orgânica da Assistência Social (LOAS), após forte pressão popular. Apenas na IV 

Conferência Nacional de Assistência Social, realizada em 2003, as discussões culminaram na 

consolidação de uma Política Nacional de Assistência Social (PNAS, 2004). 

Essa nova política estabeleceu a construção e implementação do Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS), que tem a responsabilidade de reorganizar ações e serviços na 

elaboração e execução de um projeto de desenvolvimento nacional, que se empenha na 

universalização dos direitos à proteção social pública em território nacional. Dessa forma, 

provoca uma ruptura com o clientelismo e as políticas de favor e de ocasião, estabelecendo 

dois níveis de proteção social: a básica, de caráter preventivo, e a especial, quando ocorre 
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violação dos direitos (Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS, 

2004). 

As ações do sistema de proteção ocorrem em centros específicos de acordo com o tipo 

de assistência, sendo a Proteção Social Especial (PSE) ofertada em Centro de Referência 

Especializado da Assistência Social (CREAS) ou em unidades referenciadas ao CREAS, a 

depender da caracterização em média ou alta complexidade. Enquanto as ações e programas 

sociais da Proteção Social Básica (PSB) são desenvolvidos a partir dos Centro de Referência 

de Assistência Social (CRAS), que consiste em uma unidade pública estatal de apoio às 

famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco decorrente da pobreza, da 

privação ou ausência de renda, do acesso precário ou nulo aos serviços públicos, dos vínculos 

afetivo-relacionais e de pertencimento social fragilizados e de situações de discriminação 

etária, de gênero ou por deficiências, entre outros (MDS, 2006a). Além disso, a oferta de 

serviços socioassistenciais visam prevenir a ocorrência de riscos sociais, por meio do 

desenvolvimento de potencialidades e aquisições, do fortalecimento de vínculos familiares e 

comunitários, e da ampliação do acesso aos direitos de cidadania (MDS, 2009). 

Para efetivação da PSB, o CRAS conta com equipe técnica composta por, no mínimo, 

uma/um assistente social e uma/um psicóloga/o, responsáveis pela oferta do Serviço de 

Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), e, portanto, pelos serviços nele previstos, 

com o objetivo principal de acompanhar as famílias em situação de risco, precisando se 

articular com o Programa Bolsa Família (PBF), com o Benefício de Prestação Continuada 

(BPC) e outros serviços assistenciais, a fim de compor uma rede socioassistencial para 

prestação da atenção básica e, assim, efetivarem as garantias previstas pela Política de 

Assistência Social e consolidar a Seguridade Social no Brasil (MDS, 2009). 
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O foco deste estudo é o CRAS, haja vista ser o equipamento público que mais absorve 

profissionais de Psicologia na última década. Também justifica esta escolha a proposta de 

prevenção e proteção contra riscos sociais, uma vez que atuar nessa perspectiva na 

Assistência Social é algo novo para o campo e para as/os profissionais. 

Como o público-alvo do CRAS são as/os usuárias/os dos programas sociais, 

especialmente, o PBF e o BPC, a equipe técnica é responsável, entre outras atividades, por 

monitorar o cumprimento das condicionalidades por parte das famílias assistidas, objetivando 

a prevenção e proteção às situações de risco desses usuários. Ou seja, é função da/o 

psicóloga/o acompanhar as/os usuárias/os de programas sociais de transferência de renda. Isso 

implica um trabalho que atua cotidianamente com um público-alvo pauperizado, com o qual 

essa/esse profissional não esteve historicamente envolvido (Yamamoto, 2003). 

Na verdade, foi nesse cenário que este estudo começou a ser gestado, há pouco mais 

de dez anos, mais precisamente em 2006, mesmo período da implantação da PNAS no RN, 

quando fui convidada a trabalhar como psicóloga em um CRAS do interior do estado. Já 

conhecia brevemente o novo campo e como estava oportunizando trabalhos para 

psicólogas/os, devido à minha participação como membra do Conselho Regional de 

Psicologia (CRP-13, PB, no período de 2004-2007) e ao contato com as/os psicólogas/os que 

procuravam o escritório de representação de Campina Grande-PB em busca de auxílio para 

questionamentos sobre a atuação na nova área. Minha inserção como profissional no CRAS 

ocorreu em 2006 durante a implantação de alguns CRAS em municípios do interior do RN. 

Nesse trabalho, deparei-me efetivamente com a proposta do serviço; mais que isso, deparei-

me com um público extremamente pauperizado. 

Naquele período de inserção, também me chamou atenção o processo de implantação 

de uma Política de Assistência Social, com uma proposta preventiva, na qual as mazelas 
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sociais eram evidentes e urgentes. Além disso, fui a primeira psicóloga (e única na época) 

daquele município, o que fez todas as demandas daquele território à Psicologia chegarem até a 

mim –seja da saúde, da escola, do Conselho Tutelar, da Promotoria de Justiça, da delegacia; 

referentes a conflitos familiares ou entre vizinhas/os, denúncias graves, situações de 

abandono, fome, violência doméstica, abusos sexuais, ou simplesmente a pessoa que queria 

ter a experiência de ser ouvida, avaliada e/ou orientada por uma psicóloga. Na maioria das 

vezes, as pessoas já vinham encaminhadas com a promessa de que a psicóloga iria resolver. 

Não demorou para eu entender que não poderia ajudar muito, menos ainda resolver as 

demandas apresentadas, e que tudo aquilo era muito maior do que minha profissão como 

psicóloga e também da proposta da PNAS, que esbarra nos limites do sistema político-

econômico do Brasil e do sistema capitalista. 

Paralelo a esse processo de choque com a realidade, de implantação e implementação 

da Assistência Social no RN, também ingressei no mestrado em 2007.1, participando 

ativamente do GPM&E, no qual minha orientadora Isabel Fernandes de Oliveira faz parte. 

Além disso, participei de capacitações, conferências municipais e estaduais de Assistência 

Social, reuniões do CRP-17 (RN) para elaboração do documento de orientação para atuação 

da psicóloga/o no CRAS, elaborado pelo Centro de Referência Técnica em Psicologia e 

Políticas Públicas (CREPOP). Diante de um novo mundo que se abria aos meus olhos e 

questionamentos cotidianos sobre a minha prática no campo social decidimos realizar uma 

pesquisa exploratória sobre a Atuação da Psicologia na Proteção Social Básica da 

Assistência Social, que se tornou um dos estudos pioneiros na área, culminando em 

comunicações orais e mesas-redondas em eventos e em um artigo científico (Oliveira, Dantas, 

Solon, & Amorim, 2011). Esse estudo é uma das referências para pesquisas sobre atuação 
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da/do psicóloga/o nos CRAS, motivo pelo qual é relacionado à e problematizado com a 

atualização da coleta de informações para esta pesquisa. 

Naquela ocasião, não conclui o mestrado por questões pessoais, mas continuei atuando 

na área das políticas sociais como psicóloga e como gestora, o que me possibilitou mais 

acesso às informações e capacitações, e participação direta em conselhos de Assistência 

Social e Saúde. Dez anos se passaram desde o início de minha trajetória na Assistência Social 

e no mestrado, para o qual voltei em 2016. Depois de outras experiências profissionais e de 

participar do processo de implementação e consolidação da PNAS, convivendo ainda de perto 

com a realidade das/dos usuários e das/dos profissionais dessa política, faz-se mister continuar 

pesquisando nessa área tão abrangente, mais ainda sobre a prática da/do psicóloga/o nessa 

política. Minha questão de pesquisa parte dessa vivência, visto que “nada pode ser 

intelectualmente um problema, se não tiver sido, em primeiro lugar, um problema da vida 

prática”, como afirma Minayo (2016, p. 16), que continua: toda busca de saber é “não 

exclusiva, não conclusiva e não definitiva de conhecimentos” (p. 9). 

Vale ressaltar que na medida em que as/os psicólogas/os foram inseridas/os nos 

serviços e programas que compõem a rede socioassistencial no campo das políticas públicas, 

a diversidade social foi apresentada para essas/esses profissionais. Consequentemente, esses 

novos espaços de trabalho demandaram novas estratégias de atuação a serem construídas e 

apreendidas. Ao longo dessa inserção da/do psicóloga/o no CRAS, as/os profissionais de 

Psicologia entram em contato com orientações de trabalho no SUAS, novos saberes e fazeres, 

dúvidas, tensões, limites e desafios. Portanto, a questão desta pesquisa surge a partir desse 

processo da Psicologia na PSB: como tem sido a trajetória de atuação da/do psicóloga/o no 

CRAS, considerando mais de uma década de inserção nesse campo? Agregam-se a este 
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interesse a entrada expressiva de psicólogas/os na Assistência Social, sua atuação no SUAS, 

bem como os dilemas frente às demandas sociais e às indefinições da própria política. 

Nessa direção, o objetivo consistiu em analisar a trajetória da prática da/do psicóloga/o 

na PSB do SUAS. Especificamente: identificar o perfil e a inserção das/os psicólogas/os que 

atuam nos CRAS; caracterizar as atividades desenvolvidas pelas/os psicólogas/os nos CRAS; 

problematizar os desafios da atuação das/dos psicólogas/os na Assistência Social. 

Destaca-se que é importante compreender que o trabalho na PSB exige da/do 

psicóloga/o mais que uma adequação dos conhecimentos da Psicologia, pois são necessários 

elementos que estão fora do escopo que essa área tradicionalmente delimitou como ciência 

psicológica. O grande desafio para a profissão no campo das políticas sociais em geral se dá 

na construção de novos conhecimentos, novos referenciais teórico-metodológicos que podem 

ou não partir dos já consolidados, mas que provoquem uma mudança na postura que marca 

historicamente a atuação da/do psicóloga/o (Yamamoto & Oliveira, 2010). Sua atuação 

profissional interpela e é interpelada por esses novos contextos sociais e políticos, o que 

representa desdobramentos na configuração do perfil profissional. 

Assim, a importância deste estudo se torna evidente pela necessidade de compreender 

a trajetória dinâmica e processual da Psicologia inserida em um novo campo de atuação, além 

de ter o potencial de contribuir com análises e problematizações que apresentam os entraves, 

desafios e possibilidades para a profissão avançar em proposições teórico-metodológicas que 

fortaleçam e consolidem sua atuação nesse campo. 

Como estratégia para melhor orientar a/o leitora/leitor, este trabalho encontra-se 

estruturado em seis capítulos: o primeiro aborda a inserção da/do psicóloga/psicólogo nas 

políticas sociais, especialmente na PSB do SUAS, contextualizando seu percurso no campo 

do bem-estar social. Em seguida, o segundo capítulo define o campo de trabalho da Psicologia 
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na Assistência Social, especificamente na PSB, fazendo um breve levantamento da 

implementação da PNAS (2004) e do SUAS (2005). 

No terceiro capítulo, apresenta-se o percurso metodológico realizado, no qual são 

retomados os objetivos, o campo de pesquisa, os procedimentos de coleta de informações e as 

estratégias de análise. Os capítulos consecutivos são dedicados à apresentação e discussão dos 

resultados: no quarto capítulo, encontra-se a análise do Perfil e Inserção da/do psicóloga/o no 

CRAS; o quinto aborda a Operacionalização do CRAS e a prática cotidiana da/do psicóloga/o 

no campo social; e o sexto capítulo apresenta as Peculiaridades da Psicologia na Política de 

Assistência Social. Por fim, as considerações apresentam algumas análises e problematizações 

deste estudo, uma vez que a Psicologia continua em processo de construção nessa área. 
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1. O percurso da Psicologia no campo social 

 

A regulamentação da Psicologia como profissão no Brasil, ocorreu no dia 27 de 

agosto de 1962, com a Lei Federal n. 4.119, que cria a profissão de psicólogo. O Conselho 

Federal de Psicologia (CFP) foi criado pela Lei Federal n. 5.766, de 1971, porém, somente 

regulamentado em 1977, pelo Decreto n. 79.822. 

Pode-se dizer que a Psicologia no Brasil passou por transformações significativas ao 

longo de 50 anos de seu reconhecimento como ciência e profissão. Houve ampliação dos 

campos de trabalho, nem sempre acompanhada por diversificação das práticas profissionais. 

Também é possível afirmar que as teorias e técnicas que orientam essas ações, bem como a 

interface entre Psicologia e Políticas Públicas se ampliaram muito nas últimas décadas, 

porém as teorias e técnicas clássicas continuam hegemônicas no interior da profissão. 

Yamamoto e Oliveira (2010) lembram que pouco menos de dois anos após a 

regulamentação da profissão de psicóloga/o, o Brasil sofreu um golpe civil-militar e viveu 

um longo período ditatorial, de exceção tanto no plano político, como de obscurantismo no 

plano cultural. A Psicologia também sofreu o impacto desse período e pode-se dizer que seus 

efeitos ainda são um tema em aberto. No âmbito acadêmico, o impacto da ditadura ocorre a 

partir do segundo período, com o emblemático Decreto-Lei n. 477, de fevereiro de 1969, que 

institucionaliza a repressão e o controle ideológico na academia (Germano, 1993; Netto, 

1990). Portanto, é nesse cenário de repressão da liberdade e supressão dos direitos 

fundamentais que a Psicologia se desenvolve como profissão. 
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Diante disso, Lacerda Jr. (2013) explica que, historicamente, a Psicologia no Brasil 

mais reproduziu ideias conservadoras do que buscou compreender a realidade do país 

permeada de contradições e injustiças sociais, justificando a ordem social estabelecida, 

contribuindo para o capital extrair mais-valor do trabalho ao invés de possibilitar um 

processo de tomada de consciência de classe pelo proletariado, concluindo que mais oprimiu 

do que libertou. Nas últimas décadas, os debates sobre o viés ideológico da área se acirram, 

uma vez que a Psicologia tem feito parte do escopo das políticas sociais, principalmente na 

Saúde e na Assistência Social, sendo sua inserção nesta última mais recente, na qual teve 

uma significativa expansão e que é mote deste estudo. 

 

1.1. A Psicologia nas políticas sociais no Brasil 

 

Na década de 1980, o Brasil vive a transição de uma ditadura civil-militar para uma 

nova república. Nesse processo de redemocratização do país, a CF de 1988 é considerada um 

marco formal que consagra o princípio de participação da sociedade civil e possibilita a 

participação das/dos cidadãs/cidadãos na administração pública, por meio dos conselhos 

gestores de políticas públicas nas diversas áreas, como Saúde, Educação, Cultura, entre 

outras (Dagnino, citado por Brigagão, Nascimento, & Spink, 2011). 

Notavelmente, essa mudança no cenário nacional direta ou indiretamente possibilitou 

a participação do povo brasileiro nas políticas públicas, não só como sujeitas/sujeitos de 

direitos aos serviços sociais, mas também na perspectiva de construtoras/construtores das 

políticas públicas, sejam envolvidas/envolvidos nos movimentos sociais ou participando 

como profissionais nas diferentes categorias que passaram a ocupar o campo público e a se 

posicionar, contribuindo desde a elaboração até a avaliação das políticas públicas. É nesse 
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processo que ocorre a participação política da/do psicóloga/o na Reforma Sanitária e na 8a 

Conferência Nacional de Saúde, em 1986. A luta pela Reforma Sanitária e pela 

implementação do Sistema Único de Saúde (SUS) se torna um marco de inclusão das/dos 

profissionais e demais atrizes/atores envolvidas/envolvidos na elaboração de propostas de 

ações para um Estado de Seguridade Social (Brigagão et al., 2011). 

O fato inegável é que, com o renascimento dos movimentos sociais na virada dos anos 

1970 para os anos 1980, a Psicologia passa a defender iniciativas que superam o 

corporativismo, ampliando as discussões para além de defesas de interesses internos, e se 

articulando com a realidade social como um todo. Nesse contexto, a questão em debate não 

se resume à defesa do mercado de trabalho, mas responde as demandas sociais emergentes. 

Esse processo abre espaço para a produção de um conhecimento psicológico comprometido 

com os problemas sociais; amplia o olhar sobre o fenômeno psicológico; e, assim, busca 

novas práticas que respondam aos desafios e apontem novas teorias, categorias, conceitos, 

bases teórico-metodológicas para lidar com a complexidade do objeto (Antunes, 2004). 

Logo após a CF de 1988, com a instituição da Seguridade Social, em 19 de setembro 

de 1990, foi criado o SUS, o qual operacionaliza o atendimento público da saúde de modo 

universal e gratuito. Com o surgimento do SUS, a saúde pública do Brasil passa por uma 

reorganização que vai da Atenção Básica, como a prevenção à saúde e o atendimento 

ambulatorial, à um procedimento cirúrgico de alta complexidade. Essa reorganização e 

extensão de serviços possibilitaram a expansão de profissionais em número e categorias, 

dentre eles a/o psicóloga/o, que até hoje tem o SUS como um importante espaço de atuação. 

A participação das/dos profissionais de Psicologia no campo da saúde ocorreu em 

tempos anteriores à inserção no SUS, mas sua presença era incipiente nos hospitais 

psiquiátricos e serviços ambulatoriais de saúde mental, e a atuação não era sistematizada, 
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prevista ou uniformizada. Na verdade, atendia ao modelo de atuação hegemônico da época, 

que era a clínica centrada nos consultórios particulares, prioritariamente difundida pela 

cultura psicanalítica, em um processo de psicologização e individualização. Nesse aspecto, o 

trabalho da/do psicóloga/o se voltava para a adaptação e o ajustamento das pessoas, na 

autorrealização, desenvolvimento, convivência e desempenho, a fim de adaptá-las a uma 

normatividade suposta pela sociedade (Bock, 1999). 

Ainda de acordo com Yamamoto e Oliveira (2010), a regulamentação do SUS e a 

previsão de profissionais de saúde mental nas unidades básicas de saúde (UBS), estendendo 

as atividades às demandas da comunidade de modo preventivo e coletivo, não provocou uma 

conscientização profissional quanto ao seu papel junto às camadas mais pobres da população 

(papel este que nunca esteve nítido). Observa-se que a crise geral do capitalismo ocasionou 

uma queda nos níveis de emprego e nos padrões de consumo das classes com renda média 

(grande consumidora dos serviços psicológicos). É nesse contexto que a/o psicóloga/o é 

motivada/o a ocupar novos espaços de trabalho, como o SUS, mas sem considerar a 

necessidade de um modelo de trabalho que atenda às pessoas pobres, público-alvo das 

políticas sociais. 

O ingresso da Psicologia nas instituições públicas de saúde ampliou o campo de 

trabalho, mas não alterou os modelos teórico-práticos. Isto mostra que mesmo com a inserção 

na vida cotidiana da população, ainda há dificuldade dessa profissão em contextualizar e se 

adequar ao perfil da clientela das instituições públicas de saúde. Esses aspectos refletem no 

questionamento do desempenho da/o psicóloga/o, que continua aplicando o modelo clínico 

tradicional, desarticulado das reais demandas da saúde e da produção de cidadania. 

No fortalecimento da participação da Psicologia na saúde pública, destaca-se a 

contribuição do CFP, que divulgou uma minuta intitulada A atuação do psicólogo na 
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promoção da saúde, apresentando direcionamentos para a atenção psicológica no sistema 

público e expressando a preocupação dos conselhos e sindicatos em relação à urgência em 

identificar, esclarecer e delimitar as atividades da/o psicóloga/o na área da saúde (Bock, 

1999). 

Conforme Yamamoto e Gouveia (2003), o significativo número de profissionais em 

atuação, além de agências formadoras nos diversos níveis, a produção de conhecimento nas 

mais diversas subáreas da Psicologia e o vigor do campo editorial são indicadores do 

crescimento da Psicologia desde sua regulamentação no país. Com o crescimento numérico 

dessa categoria profissional, naturalmente são levantados muitos problemas com relação ao 

seu desenvolvimento, como as questões sobre os parâmetros para avaliação, a destinação das 

investigações e da direção da intervenção, que precisam ser debatidas. 

O estudo de Yamamoto e Oliveira (2010), ao analisar a trajetória de 25 anos da 

Psicologia nas políticas públicas, aponta que as discussões iniciadas ainda na década de 1980 

começaram a se refletir na prática da/do psicóloga/o apenas nos anos 2000. Essas discussões 

relacionavam-se à Reforma Psiquiátrica que propôs reformas na saúde mental, criando, 

assim, um corpo teórico-prático que subsidiou o trabalho. Nessa trajetória, emergiram 

temas como clínica ampliada, acompanhamento terapêutico, apoio matricial, filosofia da 

diferença, humanização, entre outros, que têm constituído um “modelo” de atuação. Tal é 

sua importância que o apoio matricial tem sido utilizado não só pelas equipes de saúde 

mental dos NASF1, mas por todos os profissionais nos núcleos como a grande estratégia de 

trabalho nesse nível de complexidade. Todavia, isso não implica dizer que a psicoterapia 

foi banida dos espaços institucionais de saúde; ela tem se diluído entre outras ações, mas 

ainda figura como a principal ferramenta de trabalho do psicólogo. (Yamamoto & Oliveira, 

2010, p. 16) 

 

                                                
1 O Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) foi criado pelo Ministério da Saúde em 2008, com o objetivo 
de apoiar a consolidação da Atenção Básica no Brasil, ampliando as ofertas de saúde na rede de serviços, assim 

como a resolutividade, a abrangência e o alvo das ações. Configura-se como serviço de apoio matricial em 

equipes multiprofissionais que atuam de forma integrada com as Equipes de Saúde da Família – ESF (Ministério 

da Saúde, 2010). 
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Mais recentemente, nos anos de 2004 e 2005, com a implementação da PNAS (2004) 

e a criação do SUAS, abriu-se um outro campo de trabalho de destaque para a atuação da/do 

psicóloga/o e que remete a questões de difícil manejo, pois se refere ao conteúdo político-

ideológico subjacente às iniciativas que devem se voltar prioritariamente para o 

enfrentamento das sequelas da “questão social”2. 

Apesar da constatação de que o projeto de combate à pobreza do governo Lula não 

teve como alvo a sua eliminação, ou até mesmo a sua diminuição em grande nível dada a 

condição estrutural, é inegável que, comparado a outros momentos de assistência aos direitos 

sociais, houve uma evolução de ações que alteraram o quadro da miséria. Aqui, ressalta-se 

também a participação dos movimentos sociais em defesa dos direitos humanos e sociais. É a 

partir dessa conjuntura de garantia de direitos e protagonismo social que se vislumbra a 

contribuição da Psicologia. Porém, passados mais de dez anos de sua inserção nesse campo 

socioassistencial, faz-se mister questionar como tem sido a participação e os desafios 

enfrentados pela Psicologia na PNAS. 

Não se pode afirmar que a atuação da/do psicóloga/o na Assistência Social é algo 

novo, visto que há registros que indicam a presença dessa/desse profissional desenvolvendo 

trabalhos assistenciais, com atividades em políticas focalizadas – como no caso de crianças e 

adolescentes, mulheres, idosos e famílias de modo geral. Entretanto, essa atuação não foi 

sistematizada na literatura, o que dificulta o estabelecimento linear de um marco da entrada 

da Psicologia na Assistência Social. Sabe-se que a aprovação de leis e estatutos como o ECA, 

o Estatuto do Idoso e as políticas de proteção às mulheres e algumas minorias permitiram 

                                                
2Refere-se ao conjunto de problemas políticos, sociais e econômicos postos pela emergência da classe 

trabalhadora nos marcos do desenvolvimento do modo de produção capitalista (Netto, 2007). A definição de 

“questão social” colocada entre aspas se refere a um construto do campo marxista, no qual a questão social 

funda-se na relação de exploração do trabalho pelo capital (Netto, 2010). 
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uma ampliação do campo para o trabalho da/do psicóloga/o. Assim, a partir da década de 

1990, a/o psicóloga/o foi paulatinamente se inserindo em espaços institucionais que 

focalizavam ações nas camadas da população priorizadas por cada agenda governamental 

(Oliveira, 2014). 

A própria FEBEM3, as casas de passagem, as delegacias de defesa da mulher, os diversos 

projetos da Assistência Social dirigidos às crianças e jovens em situação de risco e 

vulnerabilidade, e, ainda, as Organizações não Governamentais ligadas à proteção social 

foram espaços de trabalho para um contingente amplo de psicólogos ao longo das décadas 

de 1980 e 1990. (Yamamoto & Oliveira, 2010, p. 19) 

 

É problemático afirmar que a Psicologia participou ativamente do processo de luta e 

das manifestações sociais que conclamavam a garantia dos direitos sociais e o 

reconhecimento da Assistência Social como Seguridade Social, visto que não há registros em 

documentos oficiais; pode ter havido participação indireta, de forma pontual. Ao contrário, 

as/os profissionais de Serviço Social têm seu percurso intrinsicamente ligado ao trabalho com 

as/os desassistidas/os e a Assistência Social, participando ativamente do processo de 

construção dessa política, seja na militância, na gestão ou na elaboração dos documentos. 

Essa inserção [da Psicologia] não foi sistematizada na literatura, o que prejudica o 

estabelecimento de registros cronológicos desta trajetória. Ressalta-se que a própria 

Assistência Social se caracteriza historicamente pela descontinuidade das ações, 

acontecendo de forma difusa e vinculada às várias secretarias públicas, o que dificulta uma 

maior estruturação dos serviços no seu processo de consolidação no Brasil. (Oliveira, 

2014, p. 13) 

 

A participação expressiva da/do psicóloga/o na PNAS data de quando foi 

convocada/o pela Norma Operacional Básica de Recursos Humanos (NOB-RH/SUAS) para 

compor a equipe de referência dos serviços da PSB e PSE do SUAS (2005), e percebe nesse 

campo não só uma área de possibilidade para a aplicação da Psicologia, mas principalmente 

                                                
3A Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor (FEBEM) era o nome dado até 2006 à atual Fundação Casa, 

Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente. 



33 

 

   

 

uma oportunidade de emprego, uma vez que esse espaço não se configurava como uma 

escolha profissional anterior (Oliveira et al., 2011). As/Os profissionais de Psicologia 

gradativamente reconheceram a Assistência Social como uma área de atuação, porém com 

limites e desafios à aplicabilidade da ciência psicológica nos moldes tradicionais. 

Ressalta-se que a/o psicóloga/o era listada/o como uma/um profissional preferencial 

na NOB-RH/SUAS (MDS, 2006b), sendo sua posição como profissional da Assistência 

Social consolidada apenas em 2011, por meio da Resolução n. 17/2011, do Conselho 

Nacional de Assistência Social (CNAS), que ampliou o elenco das categorias profissionais 

que podem compor a equipe de referência dos serviços da PSB, reconhecendo outras 

profissões que agregam saberes e habilidades aos serviços. 

Chama a atenção a expansão4 da Assistência Social e, naturalmente, a inserção de 

mais profissionais na área, sobretudo a/o psicóloga/o. Atualmente, 60,8% das/dos 

psicólogas/os atuam direta ou indiretamente em políticas públicas. Esse dado mostra que a 

Psicologia é, majoritariamente, uma profissão que atua com políticas públicas, inserida nos 

contextos de saúde mental, pobreza, educação e violência. No RN, em 2017, o CRP-17 

contava com 3.001 psicólogas/os cadastradas/os, sendo 85% mulheres. O RN conta com uma 

rede de PSB que abrange todos os municípios do estado, presentes, portanto, em todas as 

microrregiões. Pode-se dizer que o RN está 100% coberto pela PNAS. Como mostra Dantas 

(2013), além de possibilitar ocupação profissional para a Psicologia, o CRAS provocou a 

interiorização da profissão: 

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, 

                                                
4 Salvo as incertezas do atual Governo Temer e o desmonte que já vem provocando na política social a partir dos 

cortes orçamentários. 
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consequentemente no RN, tanto em termos de inserção no campo das políticas sociais, 

como no incremento do processo de “interiorização da profissão”. (Dantas, 2013, p. 184) 

 

De acordo com o CENSO SUAS-2017 (MDS, 2018), existem 8.292 CRAS no Brasil; 

desses, 222 estão localizados no RN. Quanto aos recursos humanos, os CRAS abarcam cerca 

de 95.967 trabalhadoras/es, e as mulheres continuam sendo maioria com 81,5%. Desse 

contingente de trabalhadoras/es, 10.101 são psicólogas/os dos CRAS. No RN, existem 2.831 

trabalhadoras/es nos CRAS, sendo 243 profissionais de Psicologia. 

Motivadas por essa expressiva inserção da Psicologia no campo social, entidades 

nacionais, como o CFP, em instâncias como o Congresso Nacional de Psicologia (CNP) – 

que delibera sobre o Sistema Conselhos de Psicologia – e o CREPOP5, e associações de 

Psicologia, passaram a refletir sobre esse espaço de trabalho da Psicologia, e a partir da 

identificação das práticas, conduziram debates e deliberações para uma atuação socialmente 

comprometida, não apenas no que tange as questões internas da profissão, mas primeiramente 

com as/os usuárias/os dos diversos serviços da proteção social. 

Sobre a relação da Psicologia com a pobreza, Dantas, Oliveira e Yamamoto (2010) 

afirmam que 

Por essa razão, não obstante a tentativa de tornar-se uma profissão de cunho transformador, 

e não simplesmente assistencial, as respostas que a Psicologia tem dado a esse quadro têm 

sido questionadas, tanto no que concerne à produção do conhecimento sobre a questão 

quanto no que se refere à intervenção na realidade social. É fato que vários trabalhos vêm 

sendo desenvolvidos em torno da situação de penúria brasileira, mas também é verdade 

que parte considerável deles consiste em propostas assistencialistas de cunho residual. (p. 

105) 

 

                                                
5 O Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas (CREPOP) é uma iniciativa do Sistema 

Conselhos de Psicologia (CFP e CRP), criado em 2006 para promover a qualificação da atuação profissional de 
psicólogas/os que atuam nas diversas políticas públicas. Desde 2007, já foram publicadas 14 Referências 

Técnicas, com temáticas voltadas para atuação em políticas públicas, sendo a maioria no campo da Assistência 

Social, e uma especificamente sobre a atuação das/os psicólogas/os nos CRAS/SUAS. Informações sobre o 

CREPOP e todas as referências técnicas encontram-se disponíveis para download no site crepop.pol.org.br 
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Nesse sentido, surge o questionamento: de que modo a Psicologia tem enfrentado os 

limites do assistencialismo e atuado de forma comprometida com a vida da população? Essa 

discussão leva a refletir sobre a aproximação da profissão à realidade nacional e sobre as 

práticas e a produção de conhecimento que subsidia a atuação da/do psicóloga/o. 

Entende-se que, nesses espaços, a/o psicóloga/o precisa se constituir em uma 

perspectiva crítica e contra-hegemônica de mulher/homem e contra a naturalização do 

fenômeno psicológico como coisa em si, abstrata e universal, que culpabiliza o indivíduo. 

Para tanto, é preciso romper com paradigmas da identidade profissional, como o modelo 

clínico individual de atendimento centrado no indivíduo. A prática da/do psicóloga/o não 

pode ser neutra, nem naturalizante. A ação da Psicologia no CRAS deve ocorrer de modo 

interdisciplinar e coletivo, reconhecendo-se como produção histórica atravessada em sua 

evolução na Assistência Social (Alberto, Freire, Leite, & Gouveia, 2014). 

No tocante à Psicologia no campo Social, pode-se pensar sobre algumas questões, 

como: as visões divergentes acerca das definições fundamentais da área, remetendo a análise 

aos conceitos de ciência e cultura; temas para os quais a Psicologia deveria estar atenta, na 

tentativa de estar em sincronia com as questões nas quais está implicada. Também, não se 

pode falar em contribuição da Psicologia de modo isolado, e aqui destaca-se a necessidade de 

um trabalho formativo de atualização da própria política social, como também, em especial, o 

papel das agências formadoras de psicólogas/os no fomento às pesquisas, aos campos de 

estágios, aos componentes curriculares que atendam à trajetória da Psicologia na realidade 

brasileira. 

 

1.2. Notas sobre a inserção da Psicologia no CRAS 
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Especialmente a partir do SUAS (2005), a/o psicóloga/o passa a ocupar os espaços de 

trabalho organizados e delimitados na PSB e PSE da Política de Assistência Social. A PSB, 

mote deste estudo, focaliza suas ações nas famílias cujos membros estão em situação de 

vulnerabilidade social, objetivando prevenir situações de risco. Portanto, são priorizadas as 

famílias inseridas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal 

(CadÚnico), principalmente, as beneficiárias do PBF e do BPC (MDS, 2004). 

A PSB, por se tratar de uma proteção preventiva, que tem como princípio ser a porta 

de entrada da Assistência Social para garantia de direitos, naturalmente contempla um maior 

número de famílias, exigindo também um maior número de ações com vistas a prevenir as 

circunstâncias de violação de direitos. Nesse sentido, Yamamoto e Oliveira (2010) já 

alertavam para os desafios impostos nesse campo para as/os profissionais de Psicologia: 

o trabalho na Proteção Social Básica exige dos psicólogos não apenas uma adequação do 

trabalho; exige um conhecimento de aspectos que estão fora do escopo do que a Psicologia 

delimitou em seus campos de saber. A atuação com pessoas em situação de pobreza exige 

não a adequação de um conhecimento teórico-técnico, mas, sim, a criação de novos 

conhecimentos e uma mudança na postura que marca historicamente a atuação dos 

psicólogos. (Yamamoto & Oliveira, 2010, p. 21) 

 

Para atuação com a comunidade e fortalecimento dos vínculos, o SUAS disponibiliza 

uma rede socioassistencial que conta com ações articuladas com outros serviços da política 

assistencial, como também realiza a articulação intersetorial com o Ministério Público e com 

políticas como as de Saúde, Educação, Previdência Social, Habitação. Conforme Oliveira e 

Paiva (2016) apontam, “por trabalhar diretamente no combate à pobreza, a Assistência Social 

necessita essencialmente de atuar de forma articulada a outras políticas, concebendo a 

pobreza em sua múltipla dimensão” (p. 152). 

Para execução das atividades socioassistenciais previstas na PSB, o SUAS conta com 

um equipamento público de referência local, o CRAS, que aplica as atividades do PAIF, cuja 
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função primordial é a garantia de direitos às famílias, sendo a referência para acessibilidade à 

rede de serviços, programas e projetos que funcionam como proteção social e principal 

estratégia para o enfretamento à pobreza (MDS, 2009). 

Nos CRAS, foco deste estudo, a/o psicóloga/o e a/o assistente social compõem a 

equipe mínima de nível superior, responsáveis de forma multiprofissional pelos serviços 

socioassistenciais e coletivos no território. Diante desse desafio para a Psicologia, os modelos 

de trabalho na Assistência Social passaram a ser alvo de estudos6 dos núcleos de 

representação profissional de psicólogas/os e assistentes sociais. 

Essas discussões procuraram identificar e sistematizar as ações no campo para 

construir parâmetros e diretrizes de trabalho que rompam com os modelos clientelistas e 

assistencialistas, característicos da assistência aos pobres anterior a essa política. Para 

auxiliar os debates e a atuação profissional, os Conselhos de Serviço Social e Psicologia 

realizaram uma parceria cuja iniciativa resultou na elaboração de um documento denominado 

Parâmetros para atuação de assistentes sociais e psicólogos(as) na Política de Assistência 

Social (Conselho Federal de Serviço Social – CFESS & CFP, 2007). 

A partir dessa iniciativa, o CREPOP, órgão vinculado ao CFP, vem realizando 

sucessivos levantamentos e pesquisas sobre a atuação da/do psicóloga/o nas políticas 

públicas brasileiras. O trabalho do CREPOP visa obter informações para subsidiar a prática 

de modo que contemple as propostas das referidas políticas; para tanto, foram lançados 

diversos guias de orientação para a/o psicóloga/o nas variadas práticas nas políticas públicas. 

Yamamoto e Oliveira (2010) ressaltam que esses documentos reiteram a Psicologia 

como uma prática que deve se comprometer com a transformação social e “toma como foco 

                                                
6 Sobre esses estudos, ver CREPOP (2008), Fontenele (2008), Leão (2012), Motta (2015), Nascimento (2013), 

Nery (2009), Oliveira et al. (2011), Senra (2009), entre outros. 
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as necessidades, potencialidades, objetivos e experiências dos oprimidos” (CREPOP, 2008, 

p. 22). Entretanto, ao analisar o documento específico de orientação ao trabalho da/do 

psicóloga/o nos CRAS, percebem-se algumas contradições no que diz respeito à constante 

menção ao discurso da transformação social e da emancipação, haja vista que o papel da 

Psicologia permanece vinculado ao indivíduo e à sua subjetividade. Exemplo disso é o eixo 

de apresentação do guia, que aponta o sujeito (em interação com o contexto social) como 

alvo do trabalho. Além disso, o documento propõe que a/o psicóloga/o atue sobre a dimensão 

subjetiva dos indivíduos para favorecer sua autonomia; assim, enfatiza que a pessoa deve 

ocupar um lugar de poder, “de construtor de seu próprio direito e da satisfação de suas 

necessidades” (CREPOP, 2008, p. 23). 

Para a efetivação dessa nova lógica, o documento aponta que mudanças precisam ser 

feitas tanto nos referenciais teórico-metodológicos existentes, na fundamentação dos 

projetos, dos programas, dos serviços e benefícios, e destaca a necessidade de compreender a 

pobreza e seus desdobramentos de modo que provoque o rompimento do ciclo de pobreza. 

Porém, o documento apresenta a possibilidade de ações mais ligadas à Psicologia tradicional, 

como o apoio psicológico, “de forma a facilitar o movimento dos sujeitos para o 

desenvolvimento de sua capacidade de intervenção e transformação do meio social em que 

vive” (CREPOP, 2008, p. 24). 

Tendo em vista essas contradições e os avanços obtidos nos debates realizados pela 

categoria de psicóloga/o, é importante destacar a publicação recente da Nota Técnica com 

Parâmetros para atuação das (dos) profissionais de Psicologia no âmbito do Sistema Único 
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de Assistência Social (SUAS), em 2016, por meio da 7Comissão Nacional da Psicologia na 

Assistência Social (CONPAS/CFP) e outras instâncias do CFP, com o objetivo de 

complementar as referências técnicas de atuação no SUAS publicada pelo CREPOP (2007), e 

substituir a publicação conjunta CFESS-CFP também publicada em 2007. Essa normativa 

traz avanços subsidiando as/os profissionais nos diversos equipamentos nos três níveis de 

complexidade, partindo de uma visão crítica para sua prática, compreendendo os inúmeros 

entraves e embaraços que as/os profissionais vivenciam em seu cotidiano de trabalho, além 

de trazer em certa medida uma compreensão da/do usuária/o como sujeito de direitos. Nesse 

sentido, pode-se destacar o seguinte trecho: 

Com apoio em uma metodologia de trabalho interdisciplinar e intersetorial, a atuação da 

psicóloga e do psicólogo no SUAS compreende a construção de abordagens ética, técnico-

científica, reflexiva, preventiva e participativa, com a centralidade na garantia de direitos, 

visando o desenvolvimento de potencialidades e da autonomia dos sujeitos, do 

fortalecimento de vínculos sociais e da função de proteção da família. (CFP, 2016, p. 16) 

 

É importante frisar alguns cuidados que passam despercebidos pelo CFP (2016) e que 

podem constituir armadilhas no cotidiano de trabalho das/dos profissionais que atuam na 

Assistência Social. A partir do referido trecho é importante problematizar algumas 

concepções, como a noção de prevenção que é tomada na nota, respaldando a perspectiva 

posta nos manuais do MDS, que muitas vezes pode incidir numa perspectiva culpabilizatória 

dos sujeitos. Em contextos de pobreza extrema, altas violações de direitos e ineficiência do 

Estado no suporte a ações e serviços à essa população vulnerável, como se pode pensar em 

uma atuação preventiva? Aliás, prevenir o quê? Proteger como? Outra questão complexa 

presente na nota é a perspectiva de colocar a concretude de um projeto ético-político 

                                                
7 Comissão criada em 2014 com o objetivo de contribuir para fortalecer a atuação profissional da Psicologia no 

SUAS, visando à melhoria da qualidade técnica e melhores condições e relações de trabalho na consolidação dos 

direitos socioassistenciais (Resolução n. 13/2018 do CFP). 
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profissional como algo já dado, sem considerar as disputas de projeto de sujeito e de 

sociedade presentes na Psicologia brasileira. 

Também se ressalta a dimensão da subjetivação das relações sociais conferida no 

seguinte trecho: 

As estratégias políticas e metodológicas que alicerçam o trabalho com famílias vulneráveis 

em situação de risco e violação de direitos exigem uma alteração nas suas implementações, 

buscando expandir reflexão e ação, interação, autoestima, autonomia e protagonismo 

social. (CFP, 2016, p. 33) 

 

É importante destacar que embora a pobreza possa desencadear questões subjetivas na 

vida das pessoas, é preciso atentar para a primazia da proteção social, correlacionando o 

contexto relacional aparente com o dever da/do técnica/o em promover, afiançar e assegurar 

os direitos sociais das classes subalternas, historicamente marginalizadas pelas políticas 

sociais focalizadas em nosso país. Portanto, é dever da/do profissional de Psicologia 

possibilitar uma atuação pautada na garantia de direitos das/dos usuárias/os ao acesso aos 

serviços das demais políticas sociais em uma ação objetivada na completude de ações e 

intervenções. 

O CFP na mesma medida em que traz avanços no que tange a debates, participação 

política em diversas instâncias, produção de material, entre outras ações, ainda fomenta a 

atuação pela via da individualização como trabalho privilegiado da/do profissional de 

Psicologia. Isto pode ser observado na seguinte afirmativa: “Esta também é uma das formas 

de fortalecer vínculos, de potencializar a função protetiva das famílias, que é garantir que 

estas tenham as condições e recursos necessários para protegerem seus membros” (CFP, 

2016, p. 29). 

Apesar da consonância com as orientações técnicas do MDS, essa perspectiva de 

fortalecimento de vínculos precisa ser problematizada para que não responsabilize e culpe as 
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famílias pelas suas condições concretas de existência, retirando o papel do Estado na 

proteção integral por meio de ofertas de serviços universais que assegurem os direitos sociais 

básicos. Portanto, é preciso ter cuidado para não responsabilizar as famílias “pelos problemas 

e soluções destes ou a superestimação da capacidade de as famílias se autopromoverem de 

cuidados, como sinônimo de autonomia, protagonismo, em que se ensina a estas ‘andarem 

pelas próprias pernas’, usando seus recursos internos e da comunidade” (Teixeira, 2010b, p. 

17). É preciso superar essa noção de protagonismo individual, de autonomia no aspecto 

individual. 

O trabalho no CRAS deve ser realizado de modo interdisciplinar, de modo que as 

profissões devem se complementar em seus saberes e fazeres, não sendo mencionadas as 

especificidades de cada profissão que compõe a equipe. No entanto, quanto ao trabalho da 

Psicologia na seara da Assistência Social, indiscutivelmente, chama a atenção as orientações 

técnicas que versam sobre a psicoterapia. Todos os documentos do MDS orientam que o 

CRAS não é espaço para psicoterapia e, no caso de haver demanda para acompanhamento 

psicoterapêutico, a equipe deve referenciar a/o usuária/o, encaminhando-a/o para as 

instituições que abarcam essa demanda, bem como, averiguar as possíveis causas e garantir o 

acesso aos serviços que compõem a rede socioassistencial ou intersetorial. As orientações 

técnicas ressaltam ainda o cuidado de não recair no atendimento psicoterápico, tampouco 

patologizar ou categorizar as/os usuárias/os dos CRAS nos seus atendimentos (MDS, 2009, 

2012b, 2016a). Por outro lado, orienta que as/os psicólogas/os devem usar seus recursos 

teórico-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) 
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Apesar da orientação contundente sobre a proibição de a/o psicóloga/o realizar 

procedimentos psicoterápicos, os documentos demandam atenção para a dimensão 

subjetiva, ressaltando aspectos relacionais e culturais, o que pode ser visto como um avanço 

da política por compreender os desdobramentos da pobreza. Porém, não explicitam sobre 

qual prisma essa subjetividade deve ser compreendida e expressada no âmbito da 

Assistência Social. Apenas destaca a subjetividade como: 

o espaço íntimo constituído pelas marcas singulares adquiridas no processo de formação 

individual, bem como pelas crenças e valores compartilhados na dimensão cultural, que 

acabam por constituir a dimensão histórica e coletiva dos grupos e populações em um dado 

território. (MDS, 2009, p. 65) 

 

Dantas (2013) aponta que as orientações técnicas dos CRAS recomendam à/ao 

psicóloga/o que utilize seus conhecimentos para trabalhar nos aspectos subjetivos envolvidos 

no contexto de vulnerabilidade, considerando que são intrínsecos aos aspectos objetivos da 

realidade, e assim respeita o espaço individual e relacional da pessoa. Essas orientações põem 

em debate o papel da Psicologia na Política de Assistência Social e de qual modo pode 

contribuir com seus conhecimentos, atuando criticamente na realidade social e enfrentando os 

problemas das políticas sociais. 

Sawaia (2014) explica a importância do engajamento subjetivo para a transformação 

social, considerando a subjetividade uma das dimensões para a construção do processo 

revolucionário: 

A subjetividade, por sua vez, ao mesmo tempo que é constituinte das relações de alienação, 

antagonismo e exploração, que estão na essência das relações capitalistas de produção, 

adquire os contornos, a estrutura e os movimentos dessa sociedade. Portanto, é também 

categoria dialética, que não se reduz a um mero reflexo dessa realidade ou a uma variável 

independente, pois muda a realidade por meio de suas diferentes formas de objetivação 

histórica. (p. 5) 
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Nas mais recentes orientações sobre o Trabalho Social com Famílias (TSF) –tanto no 

material sobre Trabalho Social com Famílias Indígenas (Ministério do Desenvolvimento 

Social e Agrário –MDSA, 2017b), como nos Fundamentos ético-políticos e rumos teórico-

metodológicos para fortalecer o Trabalho Social com Famílias na Política Nacional de 

Assistência Social (MDS, 2016b) –, o MDS orienta que a perspectiva da dimensão subjetiva 

está presente nos princípios da PNAS (2004), como a matricialidade familiar e o 

fortalecimento de vínculos. O TSF deve considerar as necessidades humanas básicas, mas 

também respeitar as singularidades, dinâmicas das famílias, crenças, culturas, diversidade de 

gêneros e etnias-raças, espaços da comunidade e potencialidades (MDS, 2016b). As 

aproximações com as famílias e pontos de intervenção devem considerar: 

Características e composição; trajetória e condições de vida; organização do cotidiano e do 

trabalho familiar, relações e acontecimentos da vida familiar; relações com a rede social 

primária; conexões entre relações familiares, direitos violados e violação de direitos e 

expectativas da família. (MDS, 2016b, p. 35) 

 

A partir disso, considera-se que o TSF precisa estar atento a responder três perguntas-

chave: “Quem são as famílias? Como elas vivem? Como elas exercem a proteção social?” 

(MDS, 2016b, p. 23), considerando que a dinâmica familiar central para revelar os diferentes 

graus de resolutividade podem ser alcançados pela família na articulação do conjunto das 

relações para responder às necessidades de suas/seus membras/membros e às expectativas 

sociais em torno dela (Mioto, citado por MDS, 2016b). 

O trabalho de fortalecimento de vínculos da família e da comunidade é, então, 

compreendido como um trabalho que vai além do acesso à transferência de renda e 

encaminhamento para outras políticas setoriais que possibilitem subsídios materais. É 

favorecer ações que fortaleçam o usufruto dos direitos a partir de si mesma (MDSA, 2017a). 

Para tanto, a equipe precisa atentar ao trabalho desenvolvido com as famílias e comunidade 
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em geral, para que não desresponsabilize o Estado e não faça uma leitura da subjetividade 

pela individualização da pessoa, patologizando a família, buscando uma artificial pacificação; 

ao contrário, precisa tornar cognoscível a realidade que circunda as pessoas. 

Uma das abordagens metodológicas orientadas pelo MDS para a realização do TSF 

no âmbito do PAIF é a Pedagogia Problematizadora de Paulo Freire, destacando que a 

adoção desta teoria demanda adaptações a partir das peculiaridades de cada território (MDS, 

2012b). Paulo Freire parte do pressuposto de que a realidade pode ser desvelada por meio do 

processo de conscientização. “Quanto mais conscientização, mais des-vela a realidade, mais 

se penetra na essência fenomênica do objeto, frente ao qual nos encontramos para analisá-lo” 

(Freire, 2001, p. 30). Toma, aqui, a mulher/o homem como capaz de tornar nítidas as 

dimensões mistificadas da realidade, criando uma nova realidade, na qual ela/ele assume o 

papel de sujeito que faz e refaz o mundo. Outra abordagem orientada pelo MDS é a pesquisa-

ação, que consiste em um método de coleta de informações e de geração de conhecimentos 

que pressupõe o desenvolvimento de uma ação, com a finalidade de modificação do que está 

sendo pesquisado. É considerada uma abordagem metodológica que permite compreender a 

complexidade da realidade social, passando a ser uma proposta com vistas à transformação 

social (MDS, 2012b). 

Os caminhos apontados para fortalecimento de vínculos passam pela identificação de 

coletivos, potencialidades, conhecimento do território e suas demandas. Por meio desses 

elementos, promover a participação social, por exemplo, pelo controle social8. Essas ações 

demandam das equipes de referência um trabalho interdisciplinar, qualificado e bem 

                                                
8 O controle social consiste no exercício democrático de acompanhamento de gestão e avaliação da Política de 

Assistência Social, do Plano Plurianual de Assistência Social e dos recursos financeiros destinados à sua 

implementação. Ver Orientação acerca dos Conselhos e do Controle Social da Política Pública de Assistência 

Social (MDS, s.d.). 



45 

 

   

 

planejado. Para consecução dos trabalhos no CRAS é dado o enfoque interdisciplinar, a partir 

da compreensão de que o principal objeto de ação da Política de Assistência Social – as 

vulnerabilidades sociais – “não são fenômenos homogêneos e simples, mas complexos e 

multifacetados, que exigem respostas diversificadas alcançadas por meio do olhar 

interdisciplinar, qualificando a intervenção realizada” (MDS, 2012b, p. 27). 

Mesmo com algumas orientações mais recentes sobre o TSF, ainda não houve um 

trabalho de capacitação e educação permanente que possibilite o melhor ordenamento dessas 

ações, nem se vislumbra um alinhamento das condições que favoreçam sua efetivação. Essas 

limitações da política social também devem ser colocadas em pauta no exercício profissional, 

principalmente da Psicologia, que é nova nesse campo. 

Se o trabalho nesse campo não é estranho à/ao assistente social, para as/os 

psicólogas/os, o CRAS é território inóspito e tem provocado bastante questionamento acerca 

do que é específico da Psicologia e de como atuar para modificar as condições materiais de 

existência das famílias usuárias dos CRAS. Diante da falta de nitidez sobre esse campo, uma 

vez mais, a clínica tradicional emerge como uma zona de relativo conforto para a atuação 

da/do psicóloga/o, ao mesmo tempo em que lhe confere um lugar e uma particularidade na 

equipe. Mesmo diante dessa constatação, é possível observar que as/os profissionais da 

Psicologia têm se movimentado em espaços diferentes dos tradicionais. As visitas 

domiciliares, os acompanhamentos, os grupos de reflexão e operativos, as campanhas, 

sinalizam essa mudança de direção, apesar de ainda não terem objetivos bem definidos 

(Oliveira et al., 2011). 

De acordo com Zamora (2010), para que a ação da/do psicóloga/o na Assistência 

Social seja potencializada, é preciso que haja, primeiramente, interesse e dedicação à sua 

transformação nas políticas públicas. É por meio das políticas públicas que a/o psicóloga/o 
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pode encontrar os meios de acelerar o enfrentamento da pobreza e o rompimento da 

desigualdade e das injustiças sociais. A partir do comprometimento com o social, na defesa 

de valores e postulados que respeitem os direitos humanos de modo universal, é que as/os 

profissionais atuarão de modo incisivo nos aspectos sociais e subjetivos construídos e 

produzidos sócio-historicamente. 

É importante destacar o alerta que Yamamoto (2012) traz quanto à necessidade de a/o 

profissional de Psicologia compreender de uma forma mais ampla e profunda as 

determinações macroestruturais que permeiam seu fazer profissional no campo das políticas 

sociais. Além disso, alargar o campo de uma ação para além dos limites de mera/o 

executora/executor da política, sendo necessário intervir na gestão e, principalmente, na sua 

prática social. 

Ademais, a Assistência Social possui uma herança clientelista que se busca romper, 

porém ainda afeta os serviços propostos pela própria política, incipientes na garantia de 

direitos e prevenção de situações de risco, confluindo em objetivos emergenciais e não 

emancipatórios. Portanto, a ruptura com a lógica particularista e individualizante de trabalho 

não diz respeito apenas à Psicologia. É preciso que as políticas sociais avancem na garantia 

de direitos, promovendo alterações nos padrões de distribuição de riqueza socialmente 

produzida (Oliveira et al., 2011). 

Sobre essa inserção e percurso da Psicologia na Assistência Social, Miron e Guareschi 

(2017) alertam que, neste momento histórico em que o Brasil está vivendo um forte retorno 

dos movimentos conservadores e a sociedade em geral tem acolhido e apoiado as 

manifestações de violência do Estado, é cada vez mais urgente e necessária uma reflexão da 

Psicologia sobre seus limites nesse processo, bem como, se ela também é capaz de propiciar 
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as transformações que a profissão tem pautado. Yamamoto (2007) propõe que a Psicologia 

no campo do bem-estar-social tem o desafio de: 

ampliar os limites da dimensão política de sua ação profissional, tanto pelo alinhamento 

com os setores progressistas da sociedade civil, fundamental na correlação de forças da 

qual resultam eventuais avanços no campo das políticas sociais, quanto pelo 

desenvolvimento, no campo acadêmico, de outras possibilidades teórico-técnicas, 

inspiradas em outras vertentes teórico-metodológicas que as hegemônicas da Psicologia. 

(Yamamoto, 2007, p. 36) 

 

Oliveira, Maheirie, Machado, Motta e Minchoni (2017) apontam que os estudos 

realizados sobre a atuação da/do psicóloga/o nos CRAS já identificam trabalhos promissores 

para o fortalecimento de coletivos e vínculos familiares, por meio de trabalhos extramuros 

em contextos comunitários, ou seja, fora dos muros do CRAS e mais próximo da 

comunidade, e que apostam na capacidade de organização política e reconhecimento das 

mazelas sociais, promovendo, assim, a emancipação política. 

É evidente que, mesmo diante de alguns estranhamentos no campo social, a 

Psicologia como ciência e profissão vem passando por um processo de amadurecimento, 

principalmente na Assistência Social, que lhe exige cotidianamente o trabalho no limite entre 

a pobreza e a lógica neoliberal, que solicita seu envolvimento mais direto na vida 

comunitária/coletiva, e que cotidianamente lança desafios e dificuldades no âmbito da prática 

psicológica. Esse percurso da Psicologia na PNAS já provocou algumas mudanças na 

profissão, e é preciso reconhecê-las. Contudo, não se pode perder de vista que essa travessia 

continua, e exigirá mais que a aplicabilidade de conhecimentos teórico-técnicos de uma área 

ou outra, mas, sim, a criação de novos conhecimentos e uma mudança na cultura profissional 

da Psicologia, que aponte na direção de um projeto societário de igualdade para todas as 

pessoas. 
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Para melhor compreender esse campo de trabalho da Psicologia, no Capítulo 2, 

apresenta-se a implementação da PNAS e do SUAS, e as definições e desdobramentos dos 

serviços socioassistenciais do CRAS. 
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2. Definindo o campo de trabalho da Política de Assistência Social no Brasil 

 

Desde Marx e Engels, a tradição marxista se esforça em desvelar a gênese da 

desigualdade social e da pauperização no capitalismo, e as multifaces da “questão social”, 

visto sua relação com a exploração das/dos trabalhadoras/es e o processo de acumulação do 

capital9. A “questão social” é fruto direto das relações entre o capital e o trabalho, refletindo 

as contradições inerentes ao próprio sistema capitalista, caracterizado pela busca excessiva do 

lucro e apropriação da riqueza por poucos. Essa desigualdade social é a causadora das 

expressões da “questão social” como a injustiça, a violência, o desemprego estrutural, e a 

miséria (Behring & Boschetti, 2006). 

Diante dos desequilíbrios na distribuição em favor da acumulação, surge a política 

social para atender as necessidades sociais básicas. No Brasil, a assistência prestada pelo 

Estado sempre apresentou distorções no sistema de atenção aos direitos por meio das 

políticas sociais, devido os baixos salários, a concentração de renda e as políticas e 

programas sociais meramente assistencialistas. Estas peculiaridades do país e a proposta 

neoliberal adotada – que visa o livre mercado com eliminação da intervenção do Estado no 

social – destoam da proposta de Estado de bem-estar social10 (Draibe, 1990). 

                                                
9 O modo de acumulação de capital não se restringe à produção de mercadorias, ele se sustenta na produção, 

extração e apropriação de mais-valor. Ver em Marx (1867/2013), o Capítulo 23 – A lei geral da acumulação 
capitalista. 
10 O Estado de bem-estar social no Brasil é uma aproximação ao Welfare State. Draibe (1990) conceitua Welfare 

State como uma forma de regulação social por parte do Estado, na qual emergem sistemas nacionais públicos ou 

estatalmente controlados em campos tidos como reguladores do nível de vida da população trabalhadora (Saúde, 
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O Estado atende apenas àquelas reivindicações que são aceitáveis para o capital e para o 

grupo dominante. Ao mesmo tempo, o seu surgimento acaba revelando as limitações das 

teses liberais em defesa do livre jogo do mercado e de uma compreensão da pobreza como 

algo natural, evidência da inferioridade do pobre e sobre a qual o Estado não deve 

interferir. (Oliveira, 2008, p. 109) 

 

Assim, as políticas sociais brasileiras têm sua origem calcada no modelo assistencial, 

que consagra formas populistas de relação e a benevolência como maneira de atendimento às 

necessidades de reprodução da sobrevivência das classes subalternas. Com isto, as políticas 

sociais servem como um espaço para, de um lado, conter conflitos e, de outro, responder 

“bondosamente” a situações de agravamento da miséria e espoliação de grupos sociais, 

estabelecendo-se como forma de controle social e diminuindo as tensões sociais (Sposati et 

al., 2007). O rompimento desse caráter assistencialista passa pela compreensão das lutas de 

classes, dos serviços assistenciais11, bem como na execução dos serviços pelas/pelos 

profissionais de modo crítico, que possa atravessar a aparência da naturalidade e da 

ingenuidade em mediar Estado e classe trabalhadora. 

Falar de enfrentamento da pobreza no Brasil como política social é uma possibilidade 

recente, uma vez que apenas em 1988 a CF reconhece a Assistência Social, a Saúde e a 

Previdência Social como sistema de Seguridade Social. A posição da Assistência Social na 

Seguridade Social aponta para um caráter de política de Proteção Social articulada a outras 

políticas do campo social, visando garantir direitos e condições dignas de vida (MDS, 2005). 

Assim, tal como a Saúde, a Assistência Social sai da seara do benefício e passa a ser direito 

de todos os cidadãos, independentemente de contribuição. Só a partir da Carta Magna, a 

Assistência Social se torna direito social. 

                                                                                                                                                  
Educação, Habitação, Previdência Social, Assistência Social, etc.). Expressa-se pela transformação das relações 
entre Estado e economia e entre Estado e sociedade. 
11 Sposati, Falcão, Bonetti e Yazbek (2007) afirmam que os serviços assistenciais são, na verdade, o repasse do 

valor criado pela/pelo trabalhadora/trabalhador que foi apropriado pelo Estado e pela classe dominante, e retorna 

precariamente em forma de benefícios sociais. 
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Apesar de gestada ainda na década de 1980, transformada em lei em 1988 e 

regulamentada em 1993, a institucionalização da PNAS só ocorreu após a IV Conferência 

Nacional de Assistência Social, realizada em 2003. Acrescenta-se, aqui, que a LOAS12 não 

foi aprovada nem efetivada pelos interesses do Estado; ao contrário, foi adiada por muitos 

anos em nome do enxugamento do Estado neoliberal. A LOAS só foi promulgada devido à 

luta pela redemocratização. Mesmo assim, foi necessário forjar sua regulamentação durante 

10 anos, o que ocorreu em 2004, no Governo Lula. Na sequência, há a criação do SUAS 

(2005), que é o requisito essencial da LOAS para efetivar e organizar a PNAS (Couto, 

Yasbek, & Raichelis, 2017). 

A partir da promulgação da LOAS, a Assistência Social sai do escopo da filantropia e 

passa a ser direito do cidadão e dever do Estado, como Política de Seguridade Social não 

contributiva, que provê os mínimos sociais, sendo executada por meio de um conjunto 

integrado da iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades 

básicas. Porém, a lógica do conservadorismo e da filantropia ainda permanece na sociedade, 

por meio de Organizações não Governamentais (ONG) e da família, que continua sendo 

convocada a atuar na Assistência Social. 

Ao definir suas/seus usuárias/os, a PNAS (2004) rompe com a visão da LOAS que 

previa a lógica de usuárias/os na condição de segmentos populacionais definidos por gênero 

ou faixa etária, e assim renova e amplia a todas/os aquelas/es que dela necessitam. Portanto: 

Destina-se à população que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da 

pobreza, privação (ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, dentre 

outros) e, ou, fragilização de vínculos afetivos – relacionais e de pertencimento social 

(discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre outras). (MDS, 2004, 

p. 33) 

 

                                                
12 Sobre a história do processo de promulgação da LOAS, ver Sposati (2007). 
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Para operacionalização da Assistência Social como política pública de enfrentamento 

da pobreza, a LOAS instituiu a Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência 

Social – NOB/SUAS (2005), que é instrumento de regulação dos conteúdos, definições e 

parâmetros para o funcionamento de um SUAS que materializa a PNAS (2004). Ressalta-se 

que nessa trajetória da PNAS (2004) a NOB/SUAS (2005) passa por uma repactuação em 

2012, com a Comissão Intergestores Tripartite (CIT)13 e as Comissões Intergestores Bipartite 

(CIB)14. Esse processo impõe um novo patamar de estruturação, institucionalidade e 

aprimoramento do SUAS: são introduzidas novas estratégias que possibilitam um necessário 

salto de qualidade na gestão e na prestação de serviços, projetos, programas e benefícios 

socioassistenciais. Pode-se dizer que essa repactuação foi um dos avanços da Assistência 

Social no Brasil nos últimos anos, porém, é preciso que esteja além de um documento e 

implique diretamente na vida da população. 

O SUAS organiza a execução da Política de Assistência Social, a partir dos eixos de: 

Matricialidade Sociofamiliar; Descentralização político-administrativa; Territorialização; 

Novas bases para a relação entre Estado e Sociedade Civil; Financiamento; Controle Social; 

Participação popular-cidadã-usuária/cidadão-usuário; Política de Recursos Humanos; 

Informação; Monitoramento; Avaliação (MDS, 2005). Os serviços devem seguir as 

referências da Vigilância Social, Proteção Social e Defesa Social e Institucional. 

Considerando os principais eixos estruturantes da gestão do SUAS, quais sejam, 

Matricialidade Sociofamiliar e Territorialização, é possível apontar avanços na Política de 

                                                
13 A CIT é constituída pelas três esferas que compõem o SUAS: a União, representada pelo MDS; os estados e 

Distrito Federal, representados pelo Fórum Nacional de Secretários de Estado de Assistência Social (Fonseas); e 

os municípios, representados pelo Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social 

(Congemas). 
14 O CIB consiste na instância estadual destinada à interlocução de gestores, constituídas por representantes do 

estado, indicados pela Secretaria Estadual de Assistência Social ou congênere, e por representantes dos 

municípios, indicados pelo Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social (Coegemas), que 

representam os interesses e as necessidades do estado referentes à Assistência Social. 
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Assistência Social no Brasil, mas também algumas contradições que impõem limites às 

políticas sociais na ordem capitalista. 

A matricialidade sociofamiliar se refere à centralidade da família como núcleo social 

fundamental para a efetividade de todas as ações e serviços da Política de Assistência 

Social. A família, segundo a PNAS, é o conjunto de pessoas unidas por laços 

consanguíneos, afetivos e ou de solidariedade, cuja sobrevivência e reprodução social 

pressupõem obrigações recíprocas e o compartilhamento de renda e ou dependência 

econômica. (MDS, 2009, p. 12) 

 

Essa centralidade é fruto do reconhecimento à proteção social às famílias, apreendida 

como espaço de acolhida, convívio, sustentabilidade, autonomia, proteção, mas também 

como um espaço contraditório marcado por tensões, conflitos, desigualdades e até violência. 

Como eixo do SUAS, a família é enfocada em seu contexto relacional e econômico, com 

dinâmicas singulares; é reconhecida como heterogênea, em constante movimento e 

transformação, superando a concepção de modelo padrão de família. Teixeira (2015) aponta 

que a centralidade na família tem sido cada vez mais uma tendência das políticas sociais e 

econômicas, não só nacionais, mas também internacionais. A família tem sido um 

instrumento das políticas públicas. Na PNAS (2004), constitui-se em um princípio fundante, 

especialmente na PSB, que por um lado toma a família como concepção dos benefícios, 

serviços, programas e projetos, mas por outro lado, reconhece e responsabiliza a família na 

prevenção de situações de riscos entre suas/seus membras/os, mesmo quando a família é 

produto de uma realidade dura. 

Couto (2009) lembra que o foco na família é a compreensão condensada dos reflexos 

da desigualdade social brasileira. Portanto, é importante que o Estado centralize suas ações 

na família, mas não para culpabilizar ou recuar com as responsabilidades do Estado. 

Ressalta-se que essa responsabilização na família corre o risco de incidir mormente na figura 

materna, assim, responsabilizando as mulheres pelos demais e a excluindo do mercado de 
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trabalho, uma vez que é ela quem cuidará de suas/seus filhas/os, das/dos idosas/os, das/dos 

doentes etc. Não se nega a importância de priorizar as famílias, nem as mulheres, mas que 

essa centralidade seja na perspectiva de uma inclusão social, como também na oferta de uma 

rede de serviços que atendam as demandas da vida familiar e de fato evite rupturas e 

violações de direitos. 

A territorialização, é determinante para a identificação de situações de vulnerabilidade 

e risco social, como também das potencialidades do território. Refere-se ao lugar onde as 

pessoas vivem e desenvolvem relações de afetividade e identidade, influenciadas pelos 

contextos social, cultural e econômico do território (MDS, 2009). Essa dimensão do território 

é compreendida como um avanço considerável na Política de Assistência Social, pois 

considera mais que um espaço geográfico, compreendendo o espaço vivido pela população 

que lá se encontra (Silva, 2014). É por meio do território que se percebe as demandas, 

fragilidades e potencialidades, se tornando um espaço de identificação de determinada 

comunidade. 

Silva (2014) atenta para o risco presente nessas discussões de territórios, a exemplo 

do estigma que a população que mora naquele local pode sofrer, por ser considerada 

vulnerável, fortalecendo a imagem de “territórios homogêneos de pobreza”, muitas vezes 

responsabilizando-a, desconsiderando que suas vidas são determinadas pelo processo de 

produção e reprodução social. Porém, é inegável o potencial da territorialização, por meio 

da aproximação da/do profissional ao cotidiano, o que permite identificar as fragilidades, 

mas também a forma como se manifestam, e as potencialidades de enfrentamento, as 

possibilidades para a mudança nas condições de vida da população (Koga, 2008). 

Para melhor discussão a posteriori, faz-se mister apresentar também alguns princípios 

organizativos do SUAS, conforme a NOB/SUAS (MDS, 2005): a universalidade do sistema 
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por meio de níveis de cobertura dos benefícios, serviços, programas, projetos e ações de 

provisão partilhada; a garantia de acesso aos direitos socioassistenciais a todas/todos que 

deles necessitam; a articulação com as demais políticas sociais e econômicas, especialmente 

as de Seguridade Social; a integração dos objetivos, ações e serviços em rede hierarquizada e 

territorializada por complexidade dos serviços, também em parceria com organizações e 

entidades de Assistência Social; a articulação interinstitucional com os sistemas de defesa de 

direitos humanos, especificamente dos públicos atendidos; a articulação intersetorial com a 

rede de serviços complementares ao SUAS, como o SUS (proteção às vítimas de danos, 

drogadição, violência familiar e sexual, deficiência, fragilidades pessoais e problemas de 

saúde mental, abandonos relacionados às fragilidades pessoais e familiares); o sistema de 

Justiça nacional e estadual, para garantir proteção especial às crianças e adolescentes; o 

sistema Educacional, em serviços complementares e ações integradas para o 

desenvolvimento da autonomia da pessoa, por meio de garantia e ampliação de escolaridade e 

formação para o trabalho. 

Nessa trajetória do SUAS, também vale ressaltar o processo de profissionalização da 

Política de Assistência Social, por meio da NOB/RH-SUAS, definida em 2006, que orienta e 

determina as equipes de trabalho para execução dos serviços do SUAS. Assim, procura sair 

do campo voluntário, benevolente, caritativo, em que o primordial é a boa vontade e não o 

saber específico; e define a atuação profissional que exige condutas teórico-metodológicas, 

técnico-operacionais e ético-políticas das áreas solicitadas, dentre as quais a Psicologia 

(MDS, 2006b, 2012a). Com a NOB-RH/SUAS (MDS, 2006b, 2012a), as/os profissionais que 

atuam na Assistência Social obtêm avanços, tais como mais postos de trabalho e 

reconhecimento como trabalhadoras/es da Política de Assistência Social. Contudo, muitas/os 

profissionais continuam com contratos de serviços precarizados, vínculos empregatícios 
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fragilizados, terceirizados, no qual se contrata profissionais até por meio de pregões 

eletrônicos como instrumento de compra da força de trabalho nas políticas (Santos, 2018). 

Também se ressalta a escassez em qualificação e as precárias condições de trabalho. 

Esse percurso do SUAS é alicerçado em vários desafios como aponta o texto 

comemorativo aos seus 10 anos: 

Para quem trabalha com política de proteção social na sociedade brasileira já sabe, 

antecipadamente, o quanto esse campo de política social é de conflituosa gestão, pois ele é 

impregnado de valores sociais, morais, religiosos e éticos. O primeiro passo implica em 

aceitar a proteção social como política pública a cargo do Estado. Nesse caso, a 

responsabilidade pela proteção social não é do indivíduo, da comunidade, da igreja, da 

religiosidade, da caridade, da compaixão, da bondade. Esta é para o SUAS a mais difícil 

travessia. Firmar-se como política pública de proteção social significa que no SUAS se 

trabalha a favor e não contra a proteção social. (MDS, 2015, p. 8) 

 

Portanto, para efetivar a proteção social, seus serviços, benefícios, projetos e 

programas, o SUAS foi organizado em níveis de proteção e complexidades – a PSB, que 

objetiva a prevenção de situações de risco pela população pobre, e a PSE, que atua no 

processo interventivo em média e alta complexidade quando há violação dos direitos. Para 

que essas proteções aconteçam, a Assistência Social dispõe de uma rede de equipamentos 

públicos, dentre os quais: CRAS, CREAS, Centros de Referência Especializados para 

População em Situação de Rua (Centro Pop); Centro Dia de Referência para Pessoa com 

Deficiência e suas Famílias; Unidades de Acolhimento – Casa Lar, Albergue, Abrigo 

Institucional, República, Residência Inclusiva, Unidades de Acolhimento. Além dessas, o 

município pode contar com outras unidades de Assistência Social, que podem ser públicas ou 

entidades filantrópicas e que prestam atendimento a, por exemplo, idosas/idosos, crianças e 

adolescentes e pessoas em situação de rua, dentre outros públicos (MDS, 2009). 

No tópico a seguir, explicita-se o funcionamento da PSB e os serviços ofertados nos 

CRAS, que é o campo desta pesquisa. 
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2.1. A Proteção Social Básica: em busca de prevenção socioassistencial 

 

A PSB faz parte da materialização e organicidade do SUAS, atendendo no nível básico, 

mas não menos importante que a PSE. Neste nível de proteção, o principal objetivo é 

prevenir situações de risco. Esse princípio protetivo é o que faz a PSB ter uma função 

inovadora na PNAS (2004), pois, antes da sua implementação, a Assistência Social atuava de 

modo remediativo, ou melhor, quando já havia rupturas dos vínculos familiares e violação 

dos direitos. Portanto, é a primeira vez que se tem feito um trabalho preventivo para a 

população pauperizada. Mesmo a prevenção da pobreza sendo notadamente contraditória, 

ainda se pode considerar este avanço, pois amplia o escopo das ações e das/dos usuárias/os 

atendidas/os pela política. 

A proposta de prevenção é uma das grandes inovações e contribuições dessa política. 

Porém, diante das contradições próprias de uma política em um projeto societário neoliberal, 

não se pode ser ingênuo e deixar de perceber que há limites e entraves que impedem a 

prevenção de situações de risco. Tomando como base o público-alvo dessa política, é 

perceptível que a proposta da PSB tem grandes desafios em atingir plenamente seus 

objetivos, haja vista as/os usuárias/os já se encontrarem em situações de risco, decorrentes da 

“questão social”. 

A “questão social” “pode ser definida com o conjunto de problemas políticos, sociais e 

econômicos postos pela emergência da classe operária no processo de constituição da 

sociedade capitalista; em suma, a manifestação no cotidiano da vida social da contradição 

capital-trabalho” (Yamamoto & Oliveira, 2010, p. 10). As políticas sociais respondem à 

“questão social” capitalista por meio de ações e serviços setorizados e enfrentados 

parcialmente, na forma das políticas sociais específicas sem nexo entre elas, tratadas de 
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forma fragmentária (Yamamoto & Oliveira, 2014). É nesse contexto que a PSB propõe 

inovar com o desafio de promover o Desenvolvimento de Potencialidades e Aquisições e o 

Fortalecimento de Vínculos Familiares e Comunitários. 

A dimensão do desenvolvimento de Potencialidades e Aquisições e do Fortalecimento 

de Vinculo Familiares e Comunitários perpassa os conceitos de vulnerabilidade e risco 

social, que devem ser problematizados, considerando que “a produção de desigualdade é 

inerente ao sistema capitalista, ao reproduzi-la produz e reproduz vulnerabilidades e riscos 

sociais” (Couto et al., 2017). Portanto, essas vulnerabilidades e riscos sociais devem ser 

encarados e enfrentados como produto da desigualdade e não pela responsabilização do 

indivíduo por meio das políticas sociais. 

Logo, a vulnerabilidade de um indivíduo, família ou grupos sociais refere-se à maior ou 

menor capacidade de controlar as forças que afetam seu bem-estar, ou seja, a posse ou 

controle de ativos que constituem os recursos requeridos para o aproveitamento das 

oportunidades propiciadas pelo Estado, mercado ou sociedade: a) físicos – meios para o 

bem-estar – moradia, bens duráveis, poupança, crédito; b) humanos: trabalho, saúde, 

educação (capacidade física e qualificação para o trabalho); e c) sociais – redes de 

reciprocidade, confiança, contatos e acessos à informação. (MDS, 2012b, p. 14) 

 

Ao conceituar vulnerabilidades, a PNAS (2004) possibilita uma visão menos 

determinista e mais complexa das situações de pobreza, apresentando um dinamismo para o 

estudo e enfrentamento das desigualdades, ampliando explicações sobre a realidade social 

que envolvem as situações de desproteção social, portanto, respondendo com maior 

efetividade tais situações (MDS, 2012b, 2016a). O conceito de vulnerabilidade social faz 

uma tríade com a matricialidade familiar e a territorialização. “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” (Dantas, 2013, p. 150). 
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Para a consecução do objetivo de prevenir situações de risco, a PSB aposta no 

Desenvolvimento de Potencialidades e Aquisições e no Fortalecimento de Vínculos 

Familiares e Comunitários (PNAS, 2004). Nesse sentido, o público-alvo dessa política 

protetiva é a 

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

(ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, dentre outros) e, ou, 

fragilização de vínculos afetivos relacionais e de pertencimento social (discriminação 

etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre outras). (PNAS, 2004, p. 33) 

 

O fortalecimento de vínculos familiares e comunitários é uma ação desenvolvida no 

coletivo e, por isso, se configura como inovação no campo de Assistência Social, sobretudo 

por compreender uma perspectiva do cuidado e do vínculo, e, do ponto de vista relacional, 

possibilitar prevenções dos agravamentos de conflitos e rupturas. No entanto, essa concepção 

de fortalecimento de vínculos também recai na tradição do TSF, em que as palestras 

educativas, orientações, atividades manuais com vistas à produção de mercadorias, atendem a 

via do disciplinamento de comportamentos, como também é uma tentativa frágil e precária de 

inserção das pessoas no mundo produtivo. Isto, novamente, culpabiliza a pessoa e sua 

família, retomando atitudes policialescas, práticas tutelares e de benemerência, expressas em 

uma educação enquadradora e controladora (MDSA, 2017a). 

O trabalho de desenvolvimento de potencialidades e fortalecimento de vínculo, no 

escopo da política protetiva e preventiva precisa fazer parte de um projeto além das 

habilidades e afetos, deve compor um projeto comunitário/coletivo, realizado com 

participação popular e atendendo os reais interesses das/dos usuárias/os e não os interesses da 

classe burguesa. 

Acrescenta-se que não se resolve vulnerabilidades e riscos sociais apenas com o 

desenvolvimento de potencialidades individuais ou familiares. No contexto neoliberal, o 
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trabalho de desenvolvimento de potencialidades atende à perspectiva da geração de renda, 

que, por sua vez, indica uma falsa superação da pobreza, ao mesmo tempo que culpabiliza o 

indivíduo, naturalizando a pobreza, individualizando o sujeito. É importante que se reconheça 

a desigualdade e rompa com a lógica de responsabilizar a pessoa pelas agruras produzidas 

pelo capitalismo. 

A PSB se materializa por meio do desenvolvimento de serviços, programas e projetos 

locais de acolhimento, convivência e socialização de famílias e indivíduos. Para tanto, prevê 

a oferta dos serviços do PAIF, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

(SCFV), o Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e 

Idosas, e os programas, projetos e benefícios socioassistenciais (PBF/BPC). Ressalta-se a 

primazia do PAIF – principal serviço da PSB por sua abrangência nas ações, pressupostos e 

especificidades de caráter protetivo, proativo e preventivo (MDS, 2009, 2012b). 

Por sua vez, o PAIF, como principal programa da PSB, se concretiza no CRAS, 

equipamento responsável por duas funções exclusivas: a gestão do território e a execução do 

PAIF, as quais são apresentadas no próximo tópico, a fim de apontar os serviços e ações que 

são de responsabilidade da equipe técnica de referência que inclui as/os psicólogas/os. 

 

2.2. O Centro de Referência de Assistência Social: gestão e execução das ações 

socioassistenciais 

 

O CRAS é uma unidade pública estatal e descentralizada da Política de Assistência 

Social, responsável por organizar as ações da PSB. Caracteriza-se como referência para o 

desenvolvimento de todos os serviços socioassistenciais da PSB do SUAS, o que significa 
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que os serviços assistenciais devem estar sempre em contato com o CRAS, no respectivo 

território de abrangência, tomando-o como ponto de referência (MDS, 2009, 2012b, 2016a). 

Para efetivação da PSB, o CRAS conta com uma equipe técnica composta por, no 

mínimo, uma/um assistente social e uma/um psicóloga/o, responsáveis pela oferta do PAIF e, 

portanto, dos serviços nele previstos. Seu objetivo principal é acompanhar as famílias em 

situação de risco, articulando-se ao PBF, ao BPC e a outros serviços assistenciais, a fim de 

compor uma rede socioassistencial para prestação da proteção básica e assim efetivarem as 

garantias previstas pela Política de Assistência Social e consolidar a Seguridade Social no 

Brasil (MDS, 2009). 

As duas funções exclusivas do CRAS são a gestão do território e a execução do PAIF. 

De acordo com as Orientações do MDS (2016a), a gestão territorial é a descentralização 

político-administrativa e consiste na prevenção, por meio da vigilância social do território, 

que organiza, sistematiza e executa o mapeamento, a articulação e o referenciamento dos 

serviços aos CRAS, para que de fato seja um serviço de referência à comunidade. Portanto, 

essa gestão territorial demanda do CRAS, primeiramente, conhecer o território de sua área de 

abrangência, os equipamentos disponíveis na comunidade e as vulnerabilidades, organização 

e articulação das unidades da rede socioassistencial a ele referenciadas. Já a execução do 

PAIF consiste na coordenação da acolhida, inserção, encaminhamento e acompanhamento 

das/dos usuárias/os nos serviços, projetos e programas assistenciais. 

A gestão do território é o instrumento fundamental para a prevenção na PSB, visto 

que a articulação e o referenciamento que é pactuado entre os serviços podem garantir a 

universalidade das ações, haja vista seu caráter mobilizador por meio do mapeamento do 

território, sistematização das informações, organização e articulação das unidades 

socioassistenciais e coordenação do fluxo de trabalho no CRAS, desde a acolhida até o 
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acompanhamento das famílias e a avaliação do serviço. Esse trabalho administrativo, 

burocrático, organizativo, deve preceder as ações e atividades. Caso contrário, o CRAS será 

apenas uma unidade de emergência da Assistência Social, inviabilizando ainda mais a 

possibilidade de prevenção. 

No entanto, a gestão do território depende diretamente da gestão do Estado 

(descentralizada). No que diz respeito à gestão local, o município é determinante nas 

condições de trabalho, estruturas dos equipamentos e da rede socioassistencial e intersetorial. 

Mais especificamente no CRAS, essa gestão fica sob a responsabilidade da coordenação do 

CRAS, sem eximir a equipe de referência de atuar para efetivação da gestão territorial (MDS, 

2016a). 

A execução do PAIF 

consiste no trabalho social com as famílias, de caráter continuado, com a finalidade de 

fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir a ruptura dos seus vínculos, promover 

seu acesso a direitos e o usufruto deles e contribuir na melhoria de sua qualidade de vida. 

(MDS, 2016b, p. 12) 

 

De acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (MDS, 2009), o 

PAIF deve ser operacionalizado no CRAS, materializado pelo desenvolvimento de atividades 

individuais e coletivas, como: “acolhida, ações particularizadas, encaminhamentos, oficinas 

com famílias e ações comunitárias” (MDS, 2016a, p. 12). As ações e atividades devem ser 

implementadas a partir da articulação e referenciamentos, que envolvem planejamento e 

monitoramento contínuos. Por sua ênfase no caráter coletivo, exige das/dos profissionais sua 

inserção direta no território, bem como, da comunidade no CRAS por meio da participação 

social. Ressalta-se a complementariedade do TSF no PAIF, por meio do referenciamento dos 

serviços socioassistenciais, sejam da PSB ou da PSE. 
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Na PSB, o SCFV absorve a demanda encaminhada pelo CRAS; já o Serviço de 

Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI), com função distinta 

ao PAIF, dialoga e interage na perspectiva da superação dos ciclos de violação de direitos. O 

trabalho entre PAIF e PAEFI não se encerra quando a família é encaminhada, mas se 

complementam, considerando a demanda prioritária da família. O PAIF não deve absorver as 

demandas do PAEFI; por sua vez, este não pode se sobrepor ao serviço preventivo do PAIF. 

Esse diálogo entre CRAS e CREAS deve ser direcionado pelo fluxo de serviços e 

sistematização das ações, administrados pela coordenação dos respectivos equipamentos com 

troca permanente de acordos entre as equipes de referência (MDS, 2009, 2012b). 

Os SCFV têm a responsabilidade de organizar grupos, promovendo vivência entre 

as/os usuárias/os, ampliando as trocas culturais e comunitárias, objetivando o 

desenvolvimento e fortalecimento do sentimento de pertença e de identidade comunitária 

(MDS, 2009, 2016a). Nos espaços de SCFV, a formação dos grupos deve respeitar as 

particularidades e necessidades das/dos participantes; assim, leva-se em consideração as 

especificidades dos ciclos de vida. “Dessa maneira, no serviço podem ser organizados grupos 

de crianças, de adolescentes, de jovens, de adultos e de pessoas idosas, a depender da 

demanda do município ou Distrito Federal (DF)” (MDS, 2016a, p. 14). 

As orientações técnicas também chamam a atenção para o fato das diversidades 

(raça/etnia, gênero, entre outras), e também recomenda que os grupos do SCFV não devem 

ficar presos aos ciclos de vida, podendo ser realizado de modo intergeracional, considerando 

as demandas e o que for priorizado em planejamento participativo com as/os usuárias/os. Os 

SCFV podem ser executados nos CRAS, desde que os equipamentos tenham estrutura 

disponível e não atrapalhem as demais atividades. Todas as ações do SCFV são referenciadas 

diretamente ao CRAS, o que implica a articulação da equipe de referência à/ao técnica/o do 
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SCFV, principalmente, no planejamento, monitoramento e fluxo de serviços 

socioassistenciais (MDS, 2016a). 

Retomando a operacionalização do CRAS a partir das atividades e fluxo de 

atendimento, reconhece-se a necessidade de sistematizar algumas diferenças e contradições 

no serviço socioassistencial, principalmente nas ações configuradas como individuais e 

coletivas, desde o acolhimento ao acompanhamento/intervenções. Outro serviço 

problemático e difuso no CRAS são os grupos, seu carro-chefe, além dos encaminhamentos 

que caracteriza o CRAS como porta de entrada das garantias sociais. 

O acolhimento é o momento de apresentação da família ao PAIF e vice-versa, é o 

primeiro contato entre os serviços da Política de Assistência Social e a comunidade. A 

acolhida se refere à “escuta profissional apta a acolher demandas, interesses, necessidades e 

possibilidades, bem como à disponibilização de informações sobre direitos, serviços 

socioassistenciais e setoriais, e meios de acessá-los” (MDS, 2012b, p. 63). Acrescenta-se que 

a acolhida, como primeiro contato da/do usuária/o e sua família com o CRAS, pode ser 

realizada desde a recepção, podendo ser a partir da/do atendente (auxiliar-técnica/o de nível 

médio), pois, toda e qualquer demanda deve ser acolhida prontamente, algumas mais simples 

como informações sobre PBF, BPC, benefícios eventuais, entre outras, podem ser orientadas 

ali mesmo, respeitando a primazia do atendimento e do vínculo da/do usuária/o ao CRAS. 

Esse momento da acolhida deve ser retomado em forma de atendimento com a equipe de 

referência para que sejam realizadas as devidas intervenções e encaminhamentos (caso 

necessário). Vale lembrar, que a equipe tem outras atividades a serem desenvolvidas e sua 

atuação no CRAS não deve ser apenas de atender urgências na recepção, pois corre-se o risco 

de se tornar um plantão social, além de não corresponder ao trabalho preventivo e proativo 

que se propõe o CRAS (MDS, 2009). 
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As demandas espontâneas urgentes são atendidas no CRAS, onde as famílias têm suas 

necessidades assistidas pelos serviços assistenciais. Na maioria das vezes, essas demandas 

são expressivas, se transformando em dilemas da PSB, visto que não conseguem alcançar um 

trabalho preventivo em decorrência de problemas sociais já existentes, como: fome, 

violências, abandonos, entre outras necessidades básicas materiais e relacionais. 

As ações individuais e coletivas são importantes por assegurar que todas as ações 

devem atender uma perspectiva social de acordo com a demanda apresentada. O que a 

Tipificação (MDS, 2009) define como atendimento individualizado ou ação particularizada 

pode ser realizado com uma ou mais pessoas de uma família; são ações que contemplam o 

atendimento ou intervenção mais restrita à/ao usuária/o ou sua família, seja por questões de 

sigilo ou da escolha da/do usuária/o e família, seja por questões de vínculo com a equipe e a 

comunidade. 

Desse modo, o atendimento individual diz respeito ao atendimento mais reservado, 

sigiloso, com necessidade de uma escuta mais aprofundada sobre a demanda daquela/daquele 

usuária/o – esteja ela/ele só ou acompanhada/o da família ou outras pessoas. Essas ações 

particularizadas não têm quantidade limitada para conclusão, pois o número de atendimentos 

depende das necessidades apresentadas, do planejamento e da resolutividade com outros 

serviços (MDS, 2012b, 2016a). 

Ademais, as orientações técnicas sobre o PAIF (MDS, 2012b) chamam a atenção para 

que suas ações não possuam caráter terapêutico. Essa precaução deve ser tomada para que as 

ações particularizadas não se tornem práticas tecnicistas de resolução de casos e não sejam 

confundidas com atendimento psicoterápico. Essa preocupação ocorre porque, 

equivocadamente, acontece a prática clínica, psicoterápica, psicodiagnóstica ou 

psicopedagógica nos CRAS, cujas equipes anseiam atender uma demanda reprimida que 
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surge em busca desses serviços – visto não existirem políticas públicas que atendam 

especificamente os casos de avaliação psicológica e/ou psicopedagógica – e realizar 

atendimento psicoterápico e/ou orientação clínica no âmbito da prevenção e 

acompanhamento de situações de riscos relativos à saúde mental. A adequação dessa 

demanda deve ser planejada de forma a não prejudicar as/os usuárias/os em atendimento; 

pessoas nessa condição devem ser encaminhadas para a rede intersetorial. 

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) 

 

De acordo com as orientações nos guias do MDS, a/o psicóloga/o deve lançar mão 

de seu saber-fazer sobre os aspectos subjetivos da vulnerabilidade social. Porém, deve estar 

atenta/o para que essa concepção considere o cotidiano da/do usuária/o e do território. O 

CRAS não privilegia um modelo de ação baseado na individualização da pessoa; essa alerta 

ocorre porque, tradicionalmente, nas ações da Psicologia se sobressai o modelo clínico 

centrado no invíduo como principal ferramenta de intervenção (Alberto et al., 2014). 

Nos processos grupais ocorre também uma das maiores problemáticas dos serviços 

ofertados no CRAS. As últimas orientações técnicas (MDS, 2016a)15 discutem as estratégias 

de atuação das equipes nos grupos e chama a atenção para uma importante diferenciação 

entre Oficina com Famílias do PAIF e Grupos do SCFV. Embora ambas sejam atividades 

realizadas em grupo e muitas vezes chamadas de grupos, as oficinas com famílias são 

diferentes dos grupos de convivência, e também se distinguem dos grupos de famílias em 

                                                
15 Em 2016, o MDS lançou um Caderno de Orientações: Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família 

e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Articulação necessária na Proteção Social Básica, na 

qual apresenta discussões a fim de contribuir e fortalecer a operacionalização da PSB (MDS, 2016a). 
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acompanhamento. As oficinas “são encontros previamente organizados, com objetivos de 

curto prazo a serem atingidos com um conjunto de famílias, por meio da participação de seus 

responsáveis ou outros representantes, sob a condução de técnicos de nível superior do 

CRAS” (MDS, 2016a, p. 18). De um modo geral, os grupos do SCFV devem ser formados 

por até 30 usuárias/os, geralmente, reunidas/os conforme o seu ciclo de vida, sob a condução 

da/do orientadora/orientador social. Os grupos objetivam propiciar às/aos usuárias/os 

oportunidades para a escuta; podem ser diários, semanais ou quinzenais; priorizam a 

convivência entre as/os usuárias/os, por meio de metodologias de intervenção participativas, 

de modo a alcançar o fortalecimento dos vínculos relacionais; são desenvolvidas atividades 

planejadas, que consideram as especificidades relacionadas aos ciclos de vida das/dos 

usuárias/os, bem como as suas potencialidades, as vulnerabilidades e os riscos sociais 

presentes no território (MDS, 2016a). Já os grupos familiares dizem respeito ao processo de 

acompanhamento familiar em grupo, objetivando socialização de experiências e identificação 

entre as famílias, valorizando seus potenciais, afastando-as do isolamento social, 

mobilizando-as para reivindicar seus direitos e experimentar novos contextos de participação 

social, enfim, reconhecerem-se como sujeitas de direitos (MDS, 2012b). Carlos (2008) 

explica que as relações estabelecidas nos processos grupais podem reproduzir relações de 

dominação e de alienação da sociedade capitalista que as rodeia, mas os grupos também 

podem ser um momento de reflexão no qual as/os usuárias/os compartilham situações 

vividas, refletem sobre suas condições e estabelecem formas de confrontá-las. 

O que se orienta a partir das normas, diretrizes, tipificação e cadernos de orientações é 

que a ação coletiva no CRAS deve se voltar para a demanda do território. Essa ação 

coletiva/comunitária pode ser planejada a partir de várias metodologias, não ficando 

engessada no trabalho com grupos, que muitas vezes se confundem com o SCFV, ou não são 
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planejados por meio da busca ativa ou participação social, mas por uma postura 

assistencialista e higienista da equipe técnica, que ainda não rompeu com o caráter 

conservador da Assistência Social. Ressalta-se que a ação coletiva, prioridade nos serviços 

socioassistenciais no CRAS, pode ocorrer por meio de oficinas (pontuais e de curto prazo), 

campanhas socioeducativas na comunidade, potencialização de coletivos já existentes no 

território, como também grupos de famílias que diferem dos grupos geracionais. Os grupos 

de famílias consistem também em ações coletivas, que podem ser com famílias que estão em 

acompanhamento e cujas demandas são semelhantes, podendo, de pleno acordo, realizar 

intervenções e orientações no formato de grupo, com planejamento adequado e objetivos que 

atendem ao critério de tempo e resolutividade (MDS, 2016a). Da mesma forma, o 

acompanhamento às famílias deve ocorrer quando se percebe uma necessidade de 

intervenção contínua e monitorada por parte da equipe, respeitando as demandas, a aceitação 

da/do usuária/o e/ou família e o planejamento em conjunto, ao qual se denomina Plano de 

Acompanhamento Familiar (PAF). Nesses casos, orienta-se fortemente a presença das/dos 

técnicas/os de Serviço Social e Psicologia (MDS, 2012a, 2016a). 

Além dessas atividades, outras ações fundamentais demandam estratégia 

metodológica para sua execução: a articulação, a busca ativa, o planejamento e os 

encaminhamentos. Essas ações são interdependentes e precisam de uma sinergia para que o 

fluxo de atendimentos e atividades nos CRAS se concretizem. 

A articulação é parte de um serviço de gestão de território e vigilância social, não se 

configurando como mero contato com instituições e parcerias. Na busca ativa, é preciso uma 

atitude proativa, ou seja, uma mobilização antecipada da equipe em se aproximar da 

comunidade e da rede de serviços, considerando potencialidades e fragilidades do território. 

Esperar encaminhamentos de outros setores para realizar visitas domiciliares ou institucionais 
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não deve ser compreendido como busca ativa. São ações importantes e necessárias, que 

devem ser configuradas como visitas para averiguação e acompanhamento, diferenciando-se 

das visitas de mapeamento e vigilância. A busca ativa não espera as demandas; ir à 

comunidade é instrumento indispensável. 

Uma vez que é porta de entrada do SUAS para a garantia de direitos, o CRAS realizar 

articulação e encaminhamentos possibilita a universalidade, princípio da PNAS (2004). A 

universalidade diz respeito à integralidade do indivíduo e à completude de suas demandas, 

indicando a necessidade de articulação entre os serviços de todas as políticas públicas, bem 

como, de ONG, para que as pessoas tenham seus direitos plenamente garantidos (MDS, 

2009). Entretanto, o encaminhamento não pode ser um fim em si mesmo, ou seja, sem devido 

acompanhamento da família pela equipe do PAIF, como também, “mera transferência de 

responsabilidade entre instituições, sem garantia de atendimento ao usuário e seu 

acompanhamento por técnicos dos CRAS” (Oliveira et al., 2011, p. 143). 

Todas as ações do CRAS exigem planejamento, que deve ocorrer logo após a 

acolhida, ou seja, cada escuta das demandas das/dos usuárias/os deve ser feita de modo 

qualificado, atento, observando e contextualizando sua realidade social e as demandas 

concretas das famílias, sem perder de vista a garantia de direitos, o horizonte do 

protagonismo social, ou seja, da emancipação política e humana. 

Cabe destacar o termo protagonismo social, presente nos objetivos a serem 

alcançados nas ações, que pode ser facilmente compreendido como inerente à condição 

humana, como uma capacidade própria de superação das vicissitudes, nas quais o PAIF opera 

para fortalecer. Essa concepção atende à lógica neoliberal, contrária à proposta de pessoas 

sujeitas de direitos. Contudo, o protagonismo social e o empoderamento, quando promovidos 
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por meio da participação social, tornam-se ferramentas indispensáveis para a transformação 

social, como aponta Couto et al. (2017): 

Essa participação social é considerada um dos aspectos inovadores da arquitetura do 

SUAS. De fato, no campo da Assistência Social o debate sobre a participação demonstra 

uma alteração no padrão de relacionamento do Estado com a sociedade civil no tocante ao 

processo de intermediação dos interesses organizados e da luta pela efetivação dos direitos 

sociais. (p. 148) 

 

Esse debate coloca em relevo a função dos Conselhos de Direitos como espaços 

políticos que promovem expressão e negociação de interesses sociais em disputa. Porém, a 

ausência de estrutura e apoio logístico para o pleno funcionamento dos Conselhos tem 

fragilizado o potencial democrático dessas instâncias na Política de Assistência Social (Couto 

et al., 2017). Ainda que incipiente, a implementação da participação popular e do apoio às 

lutas populares transmuta o assistencialismo para a dimensão da cidadania e dos direitos 

(Raichelis, 2007). 

Os termos fortalecer, prevenir e promover, presentes na proposta do PAIF, indicam seu 

caráter antecipador à ocorrência de situações de vulnerabilidade e risco social, a fim de a 

PNAS ser uma política protetiva às famílias. Essa concepção da PSB inova as diretrizes da 

Política de Assistência Social e se consolida pelos serviços socioassistenciais, que são de 

responsabilidade exclusiva da equipe de referência, realizando de modo contínuo o TSF. 

O TSF16 postula que nenhum trabalho social pode ser desvinculado de matriz teórico-

metodológica responsável pelo processo de intervenção, e este não pode ser compreendido 

fora da realidade na qual se estabelece. A apreensão do conceito de TSF no campo de atuação 

do PAIF é um avanço na medida em que eleva a atuação no CRAS a procedimentos 

                                                
16 O TSF é fruto do amadurecimento da Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais e o Protocolo de 
Gestão Integrada de Serviços, Benefícios e Transferências de Renda no âmbito do Sistema Único de Assistência 

Social (MDS, 2009). O TSF é proposto nas Orientações Técnicas sobre PAIF – 1ª Edição (MDS, 2012b), 

recentemente sistematizado e aprimorado na discussão desencadeada pelo Ciclo de Debates, com o apoio da 

UNESCO (MDS, 2016b). 



71 

 

   

 

qualificados, construídos a partir de saberes profissionais, embasados em princípios éticos e 

com proposição de resultados a serem alcançados. Portanto, não se constitui como 

procedimentos instintivos, personalistas e inspirados no senso comum, considerando a matriz 

teórico-metodológica e ético-política que envolve a incorporação da família na política social 

(MDS, 2012b, 2016b). As orientações sobre o TSF ressaltam que: 

o desafio é concretizar o trabalho social com família do PAIF de forma eficiente, 

humanizada e capaz de contemplar o universo familiar como um todo, suplantando 

quaisquer tipos de preconceitos e estigmas. Para tal, o trabalho social com famílias deve 

atentar para que estas sejam reconhecidas como sujeitos de sua transformação e atores do 

seu processo de desenvolvimento. (MDS, 2012b, p. 82) 

 

O TSF no CRAS consiste em assimilar criticamente os conhecimentos adquiridos 

tanto no âmbito acadêmico, mas também no exercício cotidiano de vínculos familiares, 

comunitários e sociais. São essas aquisições que qualificam a/o profissional como 

mediadora/mediador do processo do trabalho socioassistencial (Muniz, 2011). Na 

consolidação do SUAS, a agenda política da gestão do trabalho tem avançado na ampla 

discussão sobre 

quem são os trabalhadores e suas respectivas organizações? Qual é o trabalho socialmente 

necessário ao SUAS e a direção ético-política a ser consolidada? Qual o lugar da 

Assistência Social na Proteção Social brasileira? Quais as estratégias fundantes da gestão 

do trabalho? (Silveira, 2011, p. 19) 

 

A fim de atender as exigências desse novo contexto e a promover a profissionalização 

da Assistência Social, em 2012 foi implementada a Gestão do Trabalho e da Educação 

Permanente na Assistência Social. Essa Política Nacional de Educação Permanente constitui 

uma resposta às demandas por qualificação do provimento dos serviços socioassistenciais, 

tanto na construção do SUAS como no desenvolvimento de competências e capacidades 

específicas e compartilhadas requeridas para sua melhoria (MDS, 2013). Nessa dimensão, a 

formação continuada no SUAS se direciona para a superação de práticas tradicionais e 
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conservadoras, com consequente desenvolvimento de competências e habilidades orientadas 

pelas diretivas do SUAS e pelas orientações éticas e técnicas. Essa qualificação também 

exige das/dos profissionais o compromisso com a realização e ampliação da Assistência 

Social como um direito, “Travessia necessária no fortalecimento de uma cultura democrática 

e orgânica aos processos emancipatórios” (Silveira, 2011, p. 22). 

Sobre a trajetória da Assistência Social nos últimos anos faz-se mister acrescentar 

que, mais recentemente, a PSB tem sofrido um grande retrocesso com o Programa Criança 

Feliz17 (do atual governo – não eleito – Michel Temer). Esse programa federal foi criado por 

meio do Decreto n. 8.869/16, e faz parte da agenda do MDS18, com foco em gestantes e 

crianças de até três anos (priorizando a primeira infância) beneficiárias do PBF, e crianças de 

até seis anos atendidas pelo BPC ou as afastadas do convívio familiar por aplicação de 

medida de proteção. Esse programa é referenciado ao CRAS e consiste em visitas 

domiciliares com o intuito de observação, aconselhamento, fortalecimento de vínculo e 

encaminhamento, caso seja identificado algum problema de ordem física, mental ou social. 

As visitas são desempenhadas por técnicas/os de nível médio chamadas/os de visitadoras/es 

(MDSA, 2017a). 

Segundo Sposati (2017), o Programa Criança Feliz provoca várias inquietações, além 

da nominação subjetiva, a falta de nitidez sobre o resultado desse investimento estatal em 

tempos de cortes, a falta de objetividade em explicar a responsabilidade estatal na aplicação 

dos recursos, como também, o conteúdo do programa, não afiançam as garantias legais 

                                                
17 O município de Natal não aderiu ao Programa Criança Feliz, que já se encontra em desenvolvimento em 

outros municípios do interior do RN. 
18 O MDS foi um avanço da Política de Assistência Social, por se tratar de um ministério com foco na 

Seguridade Social. Após o impeachment da Presidenta Dilma, o atual governo retrocedeu, unindo dois 
ministérios no Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA), portanto, deixando de focar nas 

demandas específicas de cada um. Porém, o MP n. 782, de 31 de maio de 2017, apresentou a nova organização, 

retirando a letra A do MDS, o que implica a saída da Política da Agricultura Familiar das responsabilidades 

ministeriais da Assistência Social. 
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instituídas para a proteção integral à criança. Sposati (2017, p. 527), também chama a atenção 

para: 

A omissão em revelar os resultados esperados, somada à não profissionalização dos 

agentes previstos para operá‑los, causam profunda incerteza quanto à garantia de que 

direitos da criança, da família e da mulher sejam observados. Afinal, o que a sociedade 

espera, objetivamente, do Estado brasileiro ao se responsabilizar pelo alcance subjetivo da 

felicidade de uma criança? 

 

O Programa Criança Feliz trata-se de ações de caráter intersetorial que, embora 

vinculado ao MDS e ao SUAS, não se estabelece como uma política pública, e sim como um 

programa de governo; mesmo com alguns objetivos do Plano Nacional pela Primeira 

Infância (Rede Nacional Primeira Infância, 2010), não se consolida como direito. As 

evidências dos retrocessos e desmonte da Política de Assistência Social por meio desse 

programa estão no incentivo ao trabalho voluntariado, em uma perspectiva assistencialista, 

além da precarização de contratos de serviços para trabalhadoras/es não formados integrando 

o SUAS. Outra dissonância é a sobreposição de ações que já são executadas pela equipe de 

referência do CRAS, que deveria ser a responsável pelo referenciamento dessas atividades. 

Caso isto significasse uma ampliação de suas atividades, intensificadas para a Primeira 

Infância, que houvesse ampliação de seus recursos. Ao contrário, o Programa Criança Feliz 

se coloca como atividade de referenciamento do CRAS com recursos exclusivos, que em 

nada auxiliam as demais atividades com as crianças do território. Observa-se, também, que o 

público-alvo é o mesmo já atendido no CRAS, assim como a prescrição da busca ativa, o que 

leva a reflexão não só sobre a sobreposição de serviços, como também a continuidade das 

atividades do PAIF para o mesmo público. 

Para além dessas questões, o Programa Criança Feliz também se apresenta com uma 

velha roupagem, já conhecida da política clientelista do Brasil, que antecedeu a PNAS 
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(2004): o primeiro-damismo19. Pela “ação voluntaria e bondosa” da primeira dama Marcela 

Temer, que nunca trabalhou na área, mas como esposa do presidente “se sente responsável 

pela Assistência Social”, retomando a concepção de assistencialismo, benemerência, e 

trabalho voluntário, rasgando a LOAS. Enquanto isso, o Governo Temer também aprovou no 

Congresso Nacional a Proposta de Emenda à Constituição n. 241, (PEC-241)20, de 2016, que 

congela os investimentos na área social pelos próximos 20 anos; assim, sucateando os 

serviços e provocando os desmontes nas políticas sociais, que poderão deixar de ser 

reconhecidas como direitos dos cidadãos e voltar a serem tratadas como favores e 

benevolência da classe dominante. É esse o contexto em que estão inseridas/os as/os 

profissionais da Assistência Social no Brasil, e que demarca este estudo. 

Os próximos capítulos apresentam os procedimentos metodológicos e os resultados 

desta pesquisa, divididos em três eixos de análises: o perfil e a inserção das/os psicólogas/os 

nos CRAS, a caracterização das ações desenvolvidas de acordo com o território, e as 

peculiaridades da Psicologia no campo da Asssitência Social. A partir da análise das 

informações, optou-se por discutir algumas proposições técnico-metodológicas, a fim de 

contribuir com a feitura da Assistência Social e efetivação dos direitos, considerando os 

desafios e as possibilidades do trabalho no enfrentamento da realidade posta. 

                                                
19 Sobre a história do primeiro-damismo na Assistência Social do Brasil, ler Torres (2001). 
20 Atualmente, Emenda Constitucional n. 95/2016. 



75 

 

   

 

 

 

 

3. Percurso metodológico 

 

O presente estudo é uma pesquisa qualitativa de caráter descritivo que faz parte de um 

desdobramento de um projeto do Procad – que consiste em um convênio de cooperação 

acadêmico-científica, desenvolvido em nível nacional, entre os Programas de Pós-Graduação 

em Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), da Universidade 

Federal de Santa Maria (UFSM) e da Universidade de Brasília (UnB), sob a coordenação do 

primeiro. Essa parceria foi aprovada e financiada pela CAPES, e buscou estabelecer uma 

rede de pesquisa com foco na formação, inserção e atuação da/do psicóloga/o no campo das 

políticas sociais, especificamente em contextos vulneráveis das políticas públicas de Saúde, 

Assistência Social e Sistema Socioeducativo. Dentre as pesquisas realizadas pelo Procad, este 

trabalho fez um recorte do eixo da Assistência Social, mais especificamente da PSB do 

município de Natal-RN, uma das cidades estudadas no projeto. 

Para o delineamento da pesquisa e consecução dos objetivos propostos, o percurso 

metodológico ocorreu nas seguintes etapas: na primeira etapa, um mapeamento das/dos 

psicólogas/os profissionalmente vinculadas/os aos CRAS do município de Natal-RN. Este 

levantamento consistiu em contato direto com a Secretaria Municipal do Trabalho e 

Assistência Social de Natal (SEMTAS), a qual solicitaram-se as informações de contato com 

as profissionais dos CRAS e autorização para a coleta de informações. 

A segunda etapa contou com a realização de uma entrevista semiestruturada com 

gravação em áudio (com exceção de duas psicólogas que não permitiram a gravação e 
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tiveram suas falas transcritas no momento da entrevista). A entrevista era composta de blocos 

alusivos ao: perfil, formação, inserção e trajetória profissional; informações do 

serviço/equipamento; atividades desempenhadas nos CRAS; desafios para o trabalho e 

avaliação da política; limites e possibilidades encontrados na prática profissional. Esse roteiro 

contemplou questões amplas sobre o serviço e questões específicas sobre a prática 

profissional das psicólogas. 

As participantes são psicólogas que atuam nos 12 CRAS do município de Natal. 

Entrevistas individuais foram realizadas com 10 psicólogas que atuam cada uma em um 

CRAS dos 12 existentes na cidade. Não foi possível entrevistar psicólogas/os dos outros dois 

CRAS da cidade, pois um desses era recém-inaugurado e o outro não continha psicóloga/o 

contratada/o na equipe. 

É importante salientar que, durante o período da pesquisa, de junho a dezembro de 

2016, os CRAS de Natal/RN estavam em processo de recomposição das equipes técnicas, em 

decorrência do concurso municipal que havia acontecido no início do ano de 2016; assim, a 

Prefeitura de Natal estava convocando as/os profissionais aprovadas/os. Portanto, as equipes 

estavam em transição com a saída das/dos profissionais contratadas/os e a chegada de 

novas/os profissionais. As entrevistas foram realizadas apenas com as profissionais que já 

atuavam nos CRAS. Para inclusão no escopo da pesquisa, foi utilizado o critério mínimo de 

seis meses de atuação no equipamento onde ocorreu a entrevista. Todas as participantes da 

pesquisa já estavam atuando nos CRAS antes do concurso. 

Com vistas a preservar a identidade das psicólogas, as dez participantes do estudo 

foram identificadas como: P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9 e P10. A numeração foi 

atribuída de modo aleatório, sem relação com os CRAS em que trabalham. Nos trechos 

transcritos que contêm relatos das equipes, foram suprimidas informações que pudessem 
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identificar as participantes e os equipamentos/territórios de atuação. Todas as participantes 

são mulheres, motivo pelo qual se optou pela redação sobre as profissionais no gênero 

feminino. 

A terceira etapa da pesquisa diz respeito à transcrição das entrevistas audiogravadas e 

à análise dos resultados. Após o primeiro contato com o material, as entrevistas foram 

analisadas em sua totalidade, considerando a repetição dos temas e a relevância dos 

conteúdos apresentados. Por último, as palavras que se destacaram na fala das participantes 

foram organizadas de forma a constituir uma discussão em torno da temática principal: 

trajetória e atuação das psicólogas nos CRAS. Essas informações foram contrastadas com as 

de uma pesquisa realizada em 2007-2008 pelo GPM&E, no qual se realizou um mapeamento 

das atividades das/dos psicólogas/os nos CRAS de Natal/RN àquela época, e que se trata de 

um dos trabalhos pioneiros sobre a atuação da/do psicóloga/o nos CRAS no RN e no Brasil 

(Oliveira et al., 2011). 

Considerando a pesquisa realizada em 2007-2008 como o início do percurso da 

Psicologia no CRAS e essa pesquisa recente, feita após uma década, buscou-se fazer uma 

análise da prática da Psicologia no campo da Assistência Social considerando esse interregno. 

Os resultados foram analisados em um esforço de se aproximar dos fundamentos do 

materialismo histórico-dialético, que se propõe a conhecer o concreto, considerando que ele 

não equivale ao empírico, mas a superação do mesmo pela mediação da teoria (Tonet, 2013). 

No que diz respeito aos cuidados éticos, esta pesquisa foi submetida e aprovada pelo 

Comitê de Ética da UFSM, sob parecer CAEE n. 45151815.4.1001.5346 (Anexo 1) e recebeu 

autorização da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do município 

investigado (Anexo 2). Todas as participantes do estudo foram contatadas via ligação 

telefônica e convidadas a participar das entrevistas, que foram agendadas conforme sua 
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disponibilidade e local de preferência. As participantes assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE, Apêndice 1), como previsto pelo Conselho Nacional de Saúde 

por meio da Resolução n. 510/2016, e tiveram acesso aos objetivos do estudo, à 

voluntariedade da participação, e à garantia de sigilo das informações pessoais e 

possibilidade de desistência a qualquer momento da pesquisa. Posteriormente, as 

participantes responderam individualmente a uma entrevista semiestruturada, cujo roteiro 

está disponível no Apêndice 2. Todas as entrevistas foram realizadas nos próprios CRAS da 

cidade, com duração média de 50 minutos. 
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4. Perfil e inserção da Psicologia no CRAS 

 

Para contextualizar o perfil e a inserção das psicólogas entrevistadas, fez-se um 

levantamento sobre os dados sociodemográficos, a formação profissional graduada e pós-

graduada, as experiências profissionais anteriores ao CRAS investigado, os motivos de sua 

inserção no campo social, bem como suas percepções sobre as possíveis contribuições e 

lacunas do curso de Psicologia para a sua atuação na Assistência Social. 

 

4.1. Quem são as psicólogas dos CRAS 

 

Desde a regulamentação da Psicologia no Brasil, têm sido realizados estudos sobre a 

profissão da/do psicóloga/o, cujo perfil majoritário é de psicólogas, jovens e recém-formadas 

(Bastos, Gondim, & Rodrigues, 2010; Fontenele, 2008; Macedo et al., 2011; Oliveira et al., 

2014; Seixas & Yamamoto, 2012). Em 2003, uma pesquisa realizada no RN acerca da 

situação da/do psicóloga/o identificou um público “predominantemente do sexo feminino 

(90%), com idade inferior a 40 anos (67,2%), formados na Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (71%), 55% deles com alguma formação pós-graduada” (Yamamoto et al., 

2003, p. 23); também na pesquisa realizada em 2007-2008 (Oliveira et al., 2011), esse perfil 

de psicólogas, jovens e recém-formadas se mantém. 

Outro estudo que merece destaque é o Quem é a psicóloga brasileira: mulher, 

Psicologia e trabalho (CFP, 2013), fruto de um estudo encomendado pelo CRP em 2012, 
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que ouviu 1.331 psicólogos/as de todo Brasil e culminou no resultado expressivo de que 

das/dos 232 mil profissionais em exercício, 88% são mulheres; ou seja, a cada dez 

profissionais que exercem a profissão, nove são mulheres. A ocupação de psicólogas nos 

CRAS não seria diferente. Essa supremacia das psicólogas também aparece neste estudo. As 

informações coletadas recentemente (2016-2017) apresentaram que as 10 psicólogas 

entrevistadas são do gênero feminino. Elas residem em Natal, local onde trabalham; 50% são 

jovens (entre 25 e 29 anos), e 50% adultas (entre 33 e 52 anos). 

Quanto à formação básica, as psicólogas entrevistadas formaram-se recentemente 

(2002-2014), prioritariamente em instituições de ensino superior (IES) privadas (oito 

psicólogas formaram-se em IES privadas e duas em IES públicas), o que difere da 

amostragem de Yamamoto et al. (2003), mas é comum a Oliveira et al. (2011). Esse número 

expressivo de profissionais formadas em instituições privadas relaciona-se à expansão do 

Ensino Superior privado nas últimas décadas, bem como, à abertura de cursos de Psicologia 

nesses espaços e ampliação de vagas (Dantas, 2017). Dantas (2017) aponta que, no Brasil, a 

maioria dos cursos de graduação (66,43%) está nas IES privadas, dado que se repete em 

relação aos cursos de Psicologia (78,72%), o que mostra que a formação nessa área é, em sua 

maioria, atravessada pela lógica da privatização do Ensino Superior. Esse modelo interfere 

diretamente no perfil do profissional de Psicologia formado no Brasil, haja vista o impacto 

da demanda mercadológica, sobrepondo-se às razões sociais apresentadas nos projetos 

pedagógicos que justificam os cursos de Psicologia (Yamamoto, Rocha-Falcão, & Seixas, 

2011; Dantas, 2017). 

 

4.1.1. Tendências da inserção da/do psicóloga/o nos CRAS 
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Ao longo da trajetória da Psicologia, desde a sua regulamentação como ciência e 

profissão, há uma significativa prevalência de formação e atuação nas áreas Escolar, 

Organizacional e, especialmente, Clínica. A Tabela 1 apresenta informações sobre a 

formação complementar, trajetória profissional e inserção no CRAS das psicólogas ora 

entrevistadas, na qual identifica-se uma composição homogênea entre si e coadunada a 

outros estudos relevantes da categoria. 
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Tabela 1 

Trajetória profissional e inserção das psicólogas nos CRAS 

Psicólogas 

entrevistadas 

Formação complementar Experiência profissional Ano de inserção 

no CRAS atual 

Motivo da inserção no CRAS 

P1 Ludoterapia Clínica; ONG (Crianças com Transtornos de 

Espectro Autista – TEA); Centro de Atenção 

Psicossocial (CAPS) 

2014 Oportunidade de trabalho 

P2 Psicologia da Saúde CRAS (interior do RN) 2015 Oportunidade de trabalho 

P3 Psicologia da Saúde, 

Desenvolvimento e 

Hospitalização 

Não possui experiência anterior ao CRAS atual 2015 Oportunidade de trabalho 

P4 Psicologia Jurídica Clínica; CREAS e CRAS 2014 Identificação com a área social 

P5 Não possui Clínica; CRAS 2015 Oportunidade de trabalho 

P6 Neuropedagogia Não possui experiência anterior ao CRAS atual 2014 Oportunidade de trabalho 

P7 Terapia Cognitivo-

Comportamental 

Clínica 2015 Identificação com a área social 

P8 Avaliação Psicológica Clínica; CRAS 2009 Oportunidade de trabalho 

P9 Não Possui Clínica; Escolar; CRAS (interior do RN) 2009 Não especificou 

P10 Não possui Clínica; CRAS (interior do RN) 2016 Oportunidade de trabalho 

Total 7 – Possuem Formação 

Complementar 

3 – Não Possuem 

3 – Clínica e CRAS 

2 – Não possui experiência anterior 

2 – Clínica, CRAS e outros campos 

1 – Clínica e outros campos 

1 – CRAS 

1 – Clínica 

8 – Entre 2014-

2016 

2 – Em 2009 

7 – Oportunidade de trabalho 

2 – Identificação com a área 

social 

1 – Não especificou 
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De acordo com as informações apresentadas na Tabela 1, a maior parte das psicólogas 

entrevistadas tem formação complementar na área da Saúde e da Clínica, bem como suas 

experiências anteriores aos trabalhos na Assistência Social ocorreram majoritariamente na 

Clínica. No que diz respeito à inserção no CRAS, a maioria é recém-contratada e se inseriu 

nesses espaços pela oportunidade de trabalho (7), ou pela identificação com área social (2). 

Vale lembrar que as psicólogas entrevistadas tiveram sua formação em Psicologia nos 

períodos de 2009-2014, sendo que apenas uma psicóloga concluiu o curso em 2002. Assim, a 

maior parte das entrevistadas cursou Psicologia após a inserção da/do psicóloga/o no CRAS, o 

que indica que, no período de formação da maioria das profissionais, já ocorria uma 

ampliação das discussões sobre políticas sociais. Dada a inserção e experiência da Psicologia 

na área, embora incipientes, mas importantes para formação, esse cenário pode ter afetado 

diretamente no processo formativo delas, e respectivamente na prática, diferente das/dos 

profissionais entrevistadas em 2008, que tiveram sua formação graduada antecedente à 

implantação da PNAS. 

No início da implantação do SUAS, época que coincide com o estudo de 2007-2008, a 

reflexão que forçava discussões nos cursos de Psicologia era sobre o novo campo de atuação 

que se abria e qual seria a prática da Psicologia na Assistência Social. Ao longo desse trajeto, 

a expansão do trabalho da/do psicóloga/o e suas experiências no campo foram destaque de 

investigações sobre a atuação da Psicologia nos equipamentos da Assistência Social, 

especialmente nos CRAS. Se antes não havia nitidez em relação ao saber/fazer no campo, as 

variadas discussões trouxeram outros questionamentos, ampliando a projeção dessas 

temáticas para a formação. Já nos cursos de pós-graduação, a abertura dessa nova área de 

atuação parece impactar de forma mais lenta, visto que a maioria das entrevistadas se 

especializou em áreas mais tradicionais da Psicologia: do total de participantes, sete possuem 
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formação complementar em Psicologia, sendo seis delas na área da Saúde e Clínica (2 – 

Especialização em Psicologia da Saúde, Desenvolvimento e Hospitalização, 1 – 

Especialização em Neuropsicologia, 1 – Especialização em Avaliação Psicológica, 1 – 

Especialização em Terapia Cognitiva Comportamental, 1 – Formação em Ludoterapia), e 

apenas uma psicóloga tem especialização em Psicologia Jurídica, ou seja, em uma área mais 

próxima ao campo da Assistência Social. 

Um estudo mais recente realizado por Santos (2018) aponta um dado sobre formação 

complementar que diverge de todos os outros estudos que versam sobre a caracterização 

das/dos psicólogas/os, pois revelou que 43,8% das/dos profissionais de Psicologia 

entrevistadas/os realizaram suas formações no campo das políticas sociais (Santos, 2018). 

Esse fato se deu pela significativa inserção da Psicologia nas políticas sociais, notadamente 

com o advento do SUAS. Esse resultado é revelador das mudanças na profissão, se 

comparada às pesquisas anteriores (Bastos, Gondim, & Rodrigues, 2010; CFP, 1988; Mello, 

1975; Yamamoto & Costa, 2010), em que consta a prevalência da Clínica na formação 

complementar das/dos profissionais de Psicologia. O estudo de Santos também provoca 

inquietações, visto ser uma pesquisa tão recente quanto a relatada aqui, e destoa complemente 

destes resultados. Essa transformação apresentada no estudo de Santos (2018) leva a refletir 

sobre a falta de acesso à formação complementar no campo das políticas sociais em Natal e 

no estado do RN de modo geral. Deve-se questionar: “De que modo estamos nos organizando 

para enfrentarmos a falta de capacitação?” – Capacitação esta preconizada pela PNAS (2004) 

e pela NOB-RH/SUAS (MDS, 2006b, 2012a), e materializada pela Política Nacional de 

Educação Permanente do SUAS – PNEP/SUAS (MDS, 2013). 

As informações obtidas nesta pesquisa se coadunam com aquela realizada há 10 anos, 

que também apontou essa tendência para uma formação complementar voltada para as áreas 
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mais tradicionais da Psicologia. É oportuno problematizar sobre esse perfil das/dos 

profissionais, uma vez que as abordagens em áreas tradicionais da Psicologia não atendem 

epistemologicamente às perspectivas das políticas sociais, tampouco às demandas da 

população e às possibilidades de atuação e empregabilidade ofertadas às/aos psicólogas/os 

após PNAS. De um modo geral, percebeu-se que as/os profissionais que atuaram e atuam nos 

CRAS de Natal buscaram qualificar-se por meio de uma formação complementar. No entanto, 

como Cruz (2009) afirma, essas especializações têm acontecido de forma desordenada, pois 

falta foco quanto aos saberes complementares necessários para a/o psicóloga/o consubstanciar 

sua vida profissional. 

A trajetória profissional da Psicologia nas políticas sociais exige novos rumos que 

precisam ser enfrentados de modo coletivo, pois não cabe culpabiliza a/o psicóloga/o pelas 

escolhas de formação feitas, mas identificar os desafios no percurso dessas profissionais. Nos 

cursos de graduação em Psicologia, por exemplo, já é possível perceber avanços, com 

disciplinas voltadas à Psicologia e políticas públicas em caráter obrigatório. Porém, outras 

tantas IES ainda ofertam essa temática em disciplinas optativas. Paralelo a isso, pode-se dizer 

que há uma fragilidade na oferta de formação complementar na área da Psicologia no campo 

das políticas sociais. 

O que se pretende aqui não é fazer uma análise sobre a formação em Psicologia. 

Contudo, diante das informações apresentadas sobre o perfil das psicólogas que atuam frente 

às demandas concretas da sociedade, desde os estudos de 2007-2008 até os atuais (2016-

2017) não se pode deixar de mencionar a importância da formação para atuação socialmente 

comprometida da Psicologia, principalmente com sua trajetória na Assistência Social na 

última década. Enquanto essa necessidade não se torna realidade, concorda-se com Oliveira e 

Paiva (2016), que afirmam que é preciso “fundamentar a prática dos profissionais no SUAS, 
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pois, o que temos, pelo menos no campo da Psicologia até aqui, não nos parece adequado e 

suficiente para uma atuação qualificada” (p. 152). 

No que se refere à trajetória profissional das psicólogas entrevistadas, as entrevistas 

assinalam como principal interesse a atuação clínica, haja vista que das 10 participantes, 7 

tiveram sua primeira experiência de trabalho na Clínica, sendo 3 delas concomitantemente 

com o CRAS; 2 atuaram em Clínica, CRAS e outras atividades (1 – Clínica, Escolar e 

CRAS, 1 – Clínica, CRAS e CREAS); 1 psicóloga trabalhou na Clínica, mais o CAPS e 

uma ONG; 1 psicóloga apenas em Clínica; e apenas 1 psicóloga teve sua experiência 

anterior exclusivamente no CRAS (desconsiderando as outras 2 psicólogas que iniciaram 

sua trajetória profissional nos CRAS onde foram entrevistadas). 

A Clínica aparece como área de maior experiência e interesse das psicólogas, sendo 

realizada simultaneamente com outras atividades e áreas afins, bem como, ao trabalho no 

CRAS. Esse dado pode expressar a flexibilidade do trabalho na área Clínica, de caráter 

autônomo, mas também um trabalho precarizado, com baixa remuneração, que impõe um 

esforço da/do profissional para atuar além do setting da área principal de interesse. 

Algumas vezes, a profissional de Psicologia se mantém nos consultórios para 

sustentar sua área de interesse e por satisfação própria. 

E aí, quando eu me formei, eu fui direto pro CRAS [...]. Concomitantemente, eu tenho uma 

sala e fazia atendimentos clínicos. Só que começou a pesar, porque são 40 horas semanais 

no CRAS, e aí ficava muito tarde pra eu atender e eu parei, mas eu continuo com a sala. 

Só diminuí os atendimentos. (P5) 

 

O CRAS, por sua vez, tem sido avaliado como uma grande experiência, como afirma 

P7: “Eu confesso que minha maior experiência com a Psicologia tá sendo trabalhar pra 

Assistência” (P7). No início da implantação da política era mais comum que o CRAS fosse a 

primeira e única experiência de muitas/os psicólogas/os, o que diverge das informações 



87 

 

   

 

obtidas nesta pesquisa, em que das 10 participantes, 3 tiveram sua primeira experiência 

profissional no CRAS (sendo 2 com a primeira experiência no CRAS entrevistado). 

Analisando as informações anteriores (2007-2008) e as atuais, observa-se que o CRAS ainda 

faz parte do campo de trabalho que absorve recém-formados, tornando-se a primeira 

experiência ou uma das primeiras experiências, mesmo que algumas vezes concomitante com 

outras atividades. 

A despeito de o CRAS ser espaço de recém-formadas/os, é possível identificar uma 

mudança nessa inserção. Em 2007-2008, princípio da implantação dos CRAS, o campo 

estava começando a absorver profissionais de Psicologia, como uma política completamente 

nova, a qual as/os psicólogas/os ingressavam sem qualquer experiência em CRAS. Dez anos 

depois, a maioria dessas profissionais já apresenta uma trajetória profissional em outros 

CRAS, haja vista o tempo de implantação do SUAS no Brasil, que lhes proporcionou outros 

espaços de trabalho e vivências. Então, pode-se dizer que ao longo desse processo há 

acúmulos de experiência e prática cotidiana nos CRAS ou em outros equipamentos das 

políticas sociais que proporcionam histórias em movimento que devem ser consideradas 

nessa evolução da Psicologia. 

No tocante à inserção no CRAS, das 10 participantes, 7 mencionaram que sua 

inserção no CRAS foi motivada pela oportunidade de trabalho. Ou seja, apesar do interesse 

em área diversa ao campo social, ou mesmo sem o conhecimento suficiente sobre a Política 

de Assistência Social e seus princípios e serviços, as psicólogas ocupam esses espaços de 

trabalho pois veem neles a possibilidade de entrar no mercado de trabalho. “Assim que eu me 

formei, eu fui assumir o CRAS” (P5). É inegável que o CRAS tem sido a porta de entrada 

das/dos psicólogas/os para o mercado de trabalho, especialmente para as/os recém-

formadas/os. “É, na verdade eu estava me formando, recém-formada, e estava procurando 
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uma oportunidade, e a política de Assistência foi a primeira porta que se abriu para eu 

ingressar no mercado de trabalho como psicóloga” (P6). Também tem absorvido as/os 

profissionais que se encontram fora do mercado, seja por motivos pessoais ou profissionais, 

como mostra o relato abaixo: 

E aí, comecei a procurar emprego e realmente não é fácil, né? A gente sabe que 

Psicologia, apesar de ser abrangente, não é fácil se inserir no mercado de trabalho. Foi 

quando eu me inscrevi no processo seletivo da SEMTAS e fui chamada, que foi em 2015, 

comecinho de 2015. Pra você ver, eu passei cinco anos fora do mercado de trabalho. (P3) 

 

Sejam recém-formadas/os ou não, os serviços da Política de Assistência Social têm 

absorvido um número expressivo de profissionais da Psicologia. Esse fato pode ter conexão 

com as contingências do mercado de trabalho para as/os psicólogas/os, com a abertura 

significativa dos postos de trabalho no SUAS, atrelados a contratos fragilizados, 

emergenciais, terceirizados, conforme aponta Seixas e Yamamoto (2012). 

Embora o motivo da inserção tenha sido a oportunidade de trabalho e não 

necessariamente a área de interesse, após a prática cotidiana esse passa a ser um campo de 

identificação profissional: “Inicialmente posso lhe dizer que era onde tinha emprego. 

Quando eu saí da faculdade foi isso. Hoje eu me identifico muito, eu acho que eu me adaptei 

e eu gosto daquilo que eu faço” (P2). Também pode-se ver no relato de P10: 

[...] e, assim, eu ia pra clínica, mas aí a clínica no momento estava em início de carreira, 

né? Aí, eu disse: “tá, eu vou pra essa experiência!”. E fui embora morar no interior. 

Então, eu gostei; gostei. Comecei a fazer o trabalho com visitas domiciliares, com os 

atendimentos sociais. 

 

Esses relatos mostram que o contato com outros saberes e práticas pode provocar 

mudanças no interesse profissional, confirmando o estudo de Mazer e Melo-Silva (2010), que 

apontaram que a identidade profissional é construída ao longo da vida, por meio dos diversos 

espaços ocupados e pelos papéis desempenhados. 
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[...] eu vou confessar a você que eu sou apaixonada pela Assistência! Eu passaria o resto 

da vida trabalhando na Assistência, se desse. Eu gosto muito! Não que eu não goste de 

Saúde, eu gosto e me identifico com o trabalho na Saúde, mas, hoje, a gente não tá 

podendo escolher muito, né? [risos]. Mas gosto bastante da Assistência, hoje. Mas, no 

início, nem interessava, e hoje eu gosto. (P2) 

 

Ainda de acordo com Mazer e Melo-Silva (2010), pode-se dizer que a identidade 

da/do psicóloga/o é formada por um conjunto de aspectos pessoais e profissionais, que são 

experimentados e construídos com o tempo a partir das atividades de trabalho, conduzindo a 

incorporação de um papel. A inserção da Psicologia no CRAS tem trazido transformações no 

movimento identitário das/dos psicólogas/os brasileiras/os, pois, na medida em que a Política 

de Assistência Social se firma como espaço de trabalho a ser ocupado pela profissão de 

Psicologia, estabelecendo mudanças no exercício da profissão, também vai provocando 

rupturas com os paradigmas tradicionais. 

Mesmo que sutis, percebem-se mudanças na perspectiva do cuidado na Psicologia. Na 

pesquisa realizada em 2007-2008, observou-se que a maioria das/dos psicólogas/os que 

atuava nos CRAS naquela época ingressou pela oportunidade de trabalho; porém, menos da 

metade relatou interesse em atuar na área, pela identificação com o trabalho com “pessoas 

carentes”, com o objetivo de ajudar a cidade onde mora, e também como missão de vida. 

Esse discurso da ajuda e da/do missionária/o, ainda resquícios de uma política de 

benemerência e muito presente no início dessa inserção, tem aos poucos se direcionado para 

uma prática que atua com sujeitas/os de direitos. É fato que esse ciclo da filantropia e tutela 

ainda assombra os direitos sociais, mas, pelo menos, percebe-se que alguns anos de 

experiência tem provocado reflexões na profissão da Psicologia com esse público. 

Durante décadas, a Psicologia no Brasil sofre mudanças em seu modelo profissional 

em decorrência das necessidades da sociedade, principalmente com o desenvolvimento das 

políticas sociais. Contudo, assumir uma contextualização dos referencias teórico-



90 

 

   

 

metodológicos que norteiam suas práticas e um olhar aguçado e crítico sobre as relações 

hegemônicas da sociedade capitalista ainda se constitui um desafio para a profissão (Oliveira 

& Amorim, 2012; Senra & Guzzo, 2012). 

Conclui-se que a inserção do trabalho da Psicologia nos equipamentos públicos da 

Assistência Social contribuiu não só como uma expansão de campo de trabalho, mas 

especialmente como um campo de conhecimento, aprendizagem, intervenções e 

possibilidades. Segundo Gonçalves (2010), a presença da Psicologia no campo das políticas 

sociais tem se ampliado e ao mesmo tempo tem tido um movimento de aprofundamento e 

apropriação da categoria aos aspectos e dilemas que o campo envolve. Por isso, espera-se que 

a Psicologia construa não apenas novas metodologias, mas uma compreensão crítica sobre 

sua atuação profissional inserida em um contexto de desigualdades, acerca da constituição da 

sociedade no modo de produção capitalista, levando em consideração os limites de mudanças 

acontecerem tal como apregoadas nas normativas das políticas sociais (Senra & Guzzo, 

2012). 

 

4.2. Percepção sobre a formação da/do psicóloga/o para o trabalho no campo social 

 

Aqui, o objetivo não é analisar a formação em Psicologia, mas suscitar discussões a 

partir das percepções que as psicólogas que atuam nos CRAS têm em relação à formação em 

Psicologia para suas práticas no cotidiano do campo social. Investigaram-se, então, quais 

disciplinas, temáticas, grupos de extensão, eventos e experiências foram importantes ou 

insuficientes no período de formação para a práxis na Assistência Social. Verificaram-se as 

percepções sobre possíveis contribuições e lacunas da formação para o trabalho no CRAS. 
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Analisando todas as informações desde 2007-2008, observa-se que, naquele período, 

as/os psicólogas/os eram assertivas/os em dizer que a graduação tinha lacunas para atuação 

nos CRAS, pois só passaram a conhecer a Política de Assistência Social após a inserção no 

campo, o que consideraram algo completamente novo. Então, apoiavam-se nos documentos, 

ainda iniciais, orientados pelo MDS e também recorriam às/aos colegas do Serviço Social 

para aprender como se dava o trabalho na Assistência Social. Por outro lado, afirmaram que a 

formação contribuiu para o trabalho nesse campo, pela habilidade de escuta ao indivíduo. 

As/os psicólogas/os explicaram que aprenderam com a Psicologia a capacidade de olhar e 

compreender o indivíduo em toda sua integralidade, como um ser único, e atribuíram essa 

visão de mulher/homem à formação clínica, que para algumas/alguns foi considerada como 

uma base para todas as ações da Psicologia. 

No período que antecede a implantação da Política de Assistência Social no Brasil, 

sobretudo na expansão dos CRAS e respectiva inserção das/dos psicólogas/os, o cenário é 

diferente do que se tem visto atualmente, como por exemplo, mesmo as disciplinas de 

abordagem social não discutiam abertamente sobre a “questão social” e naturalmente sobre o 

trabalho no SUAS. A literatura na área e os espaços de troca de saberes eram escassos e o 

campo de estágio no SUAS inexistente. Aquele é um momento de construção da política, de 

ebulição das/dos trabalhadoras/es, principalmente na área da Psicologia, e todas/os estavam na 

expectativa, descobrindo um novo espaço de trabalho. A priori, as/os psicólogas/os adentram 

nos CRAS levando na bagagem o conhecimento adquirido na graduação ou especialização; 

deparam-se com um contexto que não tinham visto antes, nem nos livros de Psicologia, nem 

nos campos de estágio. A velha pobreza se torna novidade para a Psicologia, então, aquela 

bagagem trazida consigo já não dá conta do que está posto diante dos olhos, com isso vieram 

as incertezas e a busca por um saber-fazer. 
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A percepção de que a escuta à/ao sujeita/sujeito é uma importante contribuição da 

Psicologia no CRAS ainda não foi superada. Porém, percebe-se um amadurecimento na 

percepção das/dos psicólogas/os sobre suas práticas, pois, ao refletirem sobre isso, as 

respostas referentes às práticas tradicionais não são tão assertivas, mas geram desconforto e 

contradições. Ao longo da atuação das/dos psicólogas/os no CRAS, os desafios e dilemas da 

prática tencionaram debates, provocando uma maior reflexão sobre as lacunas e contribuições 

da formação. É possível perceber isso nas contradições dos relatos, que ao mesmo tempo que 

apontam algumas contribuições, mostram lacunas a serem problematizadas pelas 

trabalhadoras entrevistadas, pelas IES e pela categoria como um todo. 

Analisando o cenário da formação em Psicologia após o SUAS, pode-se afirmar que, 

de um modo geral, houve algumas mudanças no processo formativo, com a expansão de 

algumas áreas e disciplinas voltadas para as políticas sociais e a presença de campos de 

estágio, mas ainda se vê presente a reprodução de um modelo hegemônico de Psicologia, 

fragmentado e fincado na clínica. Conforme os resultados mostram, as psicólogas 

consideraram que a formação ainda tem um enfoque significativo no modelo clínico. Elas 

tiveram acesso às disciplinas com temáticas sociais, notadamente as que abordam a 

Psicologia Social e Comunitária. No entanto, apenas metade delas afirmou que essas 

disciplinas contribuíram para a atuação nos CRAS, com a ressalva de que essas disciplinas 

foram superficiais no conteúdo e na prática, pois abordaram de modo insuficiente a “questão 

social” e as políticas sociais, por vezes, sem especificar a atuação nessas políticas, sobretudo 

no SUAS; mesmo quando ocorreram visitas institucionais, elas não ofereceram subsídios 

suficientes para a atuação nesses espaços, como é possível perceber nos relatos abaixo: 

Os estágios da gente, de Psicologia Social e Comunitária eram, tipo assim: ir na feira, ver 

a feira do município, ir à praia, ir ao shopping. Eu lembro justamente: era estágio básico, 

Psicologia Comunitária e Social, e era mais assim pra a gente ir dar uma olhada, ver 

como era, era fazer uma visita nesses... Exatamente, de observação e depois estar 
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discutindo isso em sala, estar trabalhando isso, só. Eu saí da graduação sem saber o que 

era CRAS, CREAS direito. (P2) 

 

em termos da graduação foi quando eu tive contato com a Psicologia Social, foi na fase 

acadêmica. [...] no estágio que a gente tem que passar, né? Em todas as instituições. [...] o 

meu conhecimento da Psicologia Social de fato foi quando trabalhando na prefeitura, que 

antes eu não tinha tido isso, né? Como eu falei, a minha experiência antes de CRAS tinha 

sido muito pouco, um contato, vamos dizer assim, de um mês que eu tive na minha fase 

acadêmica. Mas a minha experiência, que eu tô aqui há um ano e meio, é que realmente tá 

me dando subsídios pra eu atuar como psicóloga social. (P7) 

 

Outras psicólogas afirmaram que as principais contribuições durante o processo de 

formação foram obtidas por meio de estágios extracurriculares, participação em eventos e 

grupos de extensão ou pesquisa. Das 10 entrevistadas, 2 psicólogas tiveram a oportunidade de 

estagiar no campo social, porém não foram estágios mediados pelas universidades. Dentre 

elas, uma psicóloga estagiou na Secretaria de Estado do Trabalho da Habitação e Assistência 

Social (SETHAS), em uma atividade administrativa; e a outra estagiou diretamente com 

usuárias do SUAS, no Centro de Referência da Mulher de Natal. Outra psicóloga relatou que 

sua participação em um grupo de pesquisa com temáticas sociais contribuiu para sua atuação 

no CRAS. Também, outra psicóloga explicou que foi fundamental ter participado de dois 

eventos da Associação Brasileira de Psicologia Social (ABRAPSO), como também do 

Observatório da População Infanto-juvenil em Contextos de Violência (OBIJUV)21; além 

disso, lembrou que as aulas de professoras/es ligadas/os à “Área Social Comunitária” 

ajudaram em sua prática, pois percebe que “[...] a importância de ter prestado atenção 

naquelas aulas, de ter participado dessas discussões [...] ajuda no serviço hoje” (P5). 

                                                
21 O OBIJUV foi criado em 2009 como ação vinculada à bolsa de pós-doutorado da profª Ilana Paiva (Capes). 

Trata-se de uma ação acadêmica associada, envolvendo atividades de pesquisa e extensão, como o mapeamento 

dos índices de letalidade juvenil no estado e o projeto de extensão Juventudes e violência, que tinha como 
proposta rodas diálogo e oficinas com jovens de escolas públicas da região norte da cidade. Para mais 

informações, http://obijuv-ufrn.blogspot.com/p/blog-page.html 
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Considerando que o período de formação das entrevistadas ocorreu majoritariamente 

após a implementação do SUAS, portanto, após a expansão do campo de trabalho para a 

Psicologia, naturalmente surgiram mais oportunidades de estágios na área e participações em 

discussões nos eventos ou grupos de pesquisa e extensão. Isso também proporcionou a 

aproximação com a área, promovendo interesse e experiências. Entretanto, percebe-se que 

essas participações foram pontuais e incipientes, e não um requisito para uma formação 

efetivamente generalista em Psicologia, principalmente no que diz respeito ao contato com as 

práticas nas diversas áreas de atuação. Exemplo disto se apresenta no relato abaixo, cujo foco 

foi dado a uma determinada área: 

Assim, eu tô na Assistência, mas eu sempre me interessei muito pela área da Saúde. Tudo 

foi embasado, os meus estágios, tudo foi na área da Saúde [...]. O estágio da pós foi [...]. 

E o estágio da faculdade, o obrigatório foi no [...]. E o estágio, aquele que é fora da 

faculdade né? Que a gente ganha (remuneração), foi na SETHAS [...]. Que foi a única 

oportunidade que apareceu, foi o estágio, o estágio da SETHAS, que era a única coisa que 

eu tinha da Assistência, entendeu? [...] quando eu fui chamada, eu não tinha muita 

experiência. [...] porque era a única coisa que eu tinha me aproximado. Na faculdade eu 

optei pela Saúde. (P3) 

 

A partir dos relatos supracitados, percebe-se que houve uma abertura dos espaços para 

estágios, porém, foram considerados insatisfatórios pelas psicólogas, pois não foram bem 

aproveitados pelas disciplinas, mesmo as mais próximas do campo da Assistência Social. Isso 

aponta a necessidade de rever o alinhamento dos projetos pedagógicos e das ênfases nos 

últimos anos da formação acadêmica – nas quais as/os discentes precisam optar por 

determinada área da Psicologia e vivenciam a prática no estágio curricular, ou seja, é nesse 

período que a/o aluna/o tem o contato direto com os campos de trabalho e experiências 

práticas. É importante lembrar que o contato com a realidade da profissão é um elemento 

fundamental não só para aprendizagem, mas também para o processo identitário da/do 

profissional, haja vista que provoca reflexões sobre a ação, debates sobre o contexto 
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observado, interesse em atuar e contribuir diretamente com aquela área, e qualificação 

teórico-metodológica. 

Como foi visto, durante a formação, a maioria das entrevistadas optou por áreas como 

a Saúde, e principalmente a área Clínica, mas no campo profissional, atuam na Assistência 

Social. Essas entrevistadas foram as que sentiram ainda mais os desafios próprios da prática 

no SUAS, como mostra o relato de P1: 

Foi só no último semestre que a gente veio conhecer o que era CRAS e CREAS, mas a 

gente só fez, assim, três visitas. Então eu não tinha uma... eu não tinha nem um aporte 

teórico, muito menos uma prática do que é política pública. [...] O contato primeiramente 

foi assustador, né? [...] quando eu cheguei as meninas todas, as assistentes sociais já 

sabiam de tudo, então me pediram muita calma porque eu não tinha conhecimento, eu não 

sabia como era atender o público dessa forma. (P1) 

 

Em contraponto às lacunas apresentadas pela maioria das profissionais, três 

psicólogas afirmaram não ter lacunas da graduação para a atuação na Assistência Social. 

Dessas três profissionais, uma considerou que sua maturidade e conhecimentos anteriores à 

formação em Psicologia facilitam sua atuação como psicóloga: “[...] eu já tinha todo um 

cabedal de conhecimento, [...] já estudava Filosofia, já estudava Antropologia, era 

autodidata. Então, quer dizer que isso facilitou muito, né? E a maturidade em si” (P10). 

Mesmo respondendo que “não considera que teve lacunas na graduação”, a resposta da P10 

não aborda diretamente a sua formação durante a graduação. Outras duas explicaram que a 

universidade ofereceu conhecimento na área, mas seu foco se voltou para a área escolhida na 

ênfase: 

Foi dada e eu aproveitei. Só que eu não dei tanta ênfase porque não era a área que eu 

gostava. [...] Porque a minha visão era a Saúde... E aí, mas eu acho que não teve lacuna, 

eu soube aproveitar. Se eu soubesse que eu iria pra área Social, eu poderia ter 

aproveitado mais, me aprofundado mais. (P5) 

 

Eu optei pela área da Saúde, né? O estágio e o TCC. Mas eu paguei as matérias sociais e 

os professores eram excelentes, e realmente eles passavam a realidade da Assistência [...]. 
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Então, eu não vejo que a faculdade meio que não passou as informações corretas, caso eu 

chegasse a atuar na Assistência. (P3) 

 

Observou-se que este relato da entrevistada P3 contradiz outra afirmação na qual ela 

explica que o estágio extracurricular na SETHAS foi o que lhe proporcionou algum 

conhecimento na Assistência Social: “Foi o estágio, o estágio da SETHAS, que era a única 

coisa que eu tinha da Assistência. [...] Foi, porque era a única coisa que eu tinha me 

aproximado. Na faculdade eu optei pela Saúde” (P3). O que se verificou também é que 

embora a psicóloga tenha considerado a oferta das “matérias sociais e os professores eram 

excelentes” (P3), ela também avaliou que a maior contribuição foi a possibilidade de exercer 

a prática durante o estágio extracurricular. Os relatos parecem tentar desresponsabilizar as 

IES por sua formação para a atuação no campo social. Uma por considerar a própria busca 

por outros conhecimentos e sua maturidade como facilitadores para a prática no CRAS, e as 

outras por se responsabilizar pelo enfoque dado à área da Saúde, porém, esta também é uma 

área que trabalha nas políticas sociais. 

As demais sete psicólogas entrevistadas consideraram que sentem lacunas na 

formação para a atuação cotidiana nos CRAS, seja porque as IES ofertaram conhecimento 

teórico e principalmente prático de modo insuficiente e insatisfatório para subsidiar as 

profissionais em suas atuações nas políticas sociais, seja pelo enfoque dado a área Clínica 

durante toda a formação. Os relatos a seguir expressam bem essa percepção sobre as lacunas 

na formação para a prática no CRAS: 

A gente vê muito pouco de Psicologia Social. Pelo menos na instituição em que me formei, 

eu vi muito pouco. Era muito superficial e a gente vê que é muito amplo, a Psicologia 

Social, que demanda de muito mais; e é a oportunidade que nós formados temos, que é se 

inserir na política social. Uma das grandes portas do mercado de trabalho para nós 

psicólogos é a Assistência. (P6) 
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Tive sim Psicologia Social, mas foi muito básico. [...] era muito mais Psicologia 

Comunitária do que em relação às políticas públicas, assim, sociais, principalmente. Saí 

da graduação praticamente... Mas pra ser sincera a você, eu não sei se isso aí foi uma 

falha minha ou da instituição, eu não sabia... Talvez dos dois, mas, assim, como eu não 

tive nenhum contato durante o curso, CRAS, CREAS, SEMTAS, a secretaria de Assistência 

daqui, não tive. [...] Tanto que eu fui trabalhar com o que... Querendo ou não aqui, é onde 

pelo menos aqui na nossa realidade, aqui do Rio Grande do Norte, é onde a gente tem 

mais campo de atuação. (P2) 

 

Só nas disciplinas que a gente vê na faculdade, que a gente vê aquela coisa, mas ainda é 

muito superficial [...]. Era assim, mais Clínica, a Organizacional. Então, eu me adentrei 

mais nessa área devido a isso também, que eram as possibilidades. [...] não teve muito, eu 

tive que ir buscar fora realmente, eu tive que correr atrás. (P4) 

 

Meu contato maior com a Psicologia Social foi mais é... teórico. De experiência com 

Psicologia Social se deu após eu passar no processo seletivo. [...] Sim, senti falta. Porque, 

assim, eu acredito que ainda hoje as universidades focam a parte Clínica, e não dão tanta 

importância para a Psicologia Social. Eu acredito que essa pode ser uma das barreiras. 

(P7) 

 

Os relatos acima apontam a Assistência Social como um importante espaço de 

trabalho, que tem absorvido profissionais da Psicologia, mas ainda um campo abordado de 

modo superficial, básico, ou seja, insuficiente, durante a formação, sobretudo na parte 

instrumental e prática que possibilitaria além do conhecimento, a identificação da/do 

graduanda/o em Psicologia com áreas que versam uma perspectiva crítica e contra-

hegemônica, oferecendo subsídios para a práxis na realidade social que convivem diariamente 

em seus postos de trabalho. As percepções atuais das psicólogas sobre a formação indicam 

que os cursos de Psicologia têm buscado se adaptar a um novo campo de trabalho. No 

entanto, ainda necessita de mudanças mais efetivas, para além de ampliar os espaços de 

estágios, aprendizagens e debates, alinhar-se a uma formação qualificada, contemplando a 

instrumentalidade necessária ao trabalho cotidiano, mas principalmente, não deixando escapar 

a perspectiva crítica capaz de desvendar o que alimenta as políticas públicas. 
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Alberto et al. (2014) salientam que só essa visão crítica é capaz de superar a visão 

hegemônica de mulher/homem na Psicologia. Essa superação precisa ser engendrada ainda na 

formação, para que a/o profissional de Psicologia extrapole a execução do serviço para uma 

práxis efetiva. De outro modo, uma/um profissional despreparada/o apenas faz o que lhe 

mandam, como uma/um mera/o executora/executor da ação, sem refletir seus 

atravessamentos. Uma publicação do GT – Formação CFP – Gestão 2011-2013, sobre 

Formação da/do psicóloga/o, publicada em 2013, afirma que o primeiro entrave para uma 

formação crítica na Psicologia é exatamente 

a dificuldade que estudantes e seus professores têm de fazer uma análise de conjuntura, ou 

seja, nem sempre são identificados com clareza os parâmetros utilizados para retratar o 

contexto social, político e histórico que está atuante na vida social e em que vão atuar. 

Aprender a fazer uma análise contextual é fundamental para a tomada de 

decisões/intervenções profissionais de natureza ética e política. (CFP, 2013, p. 18) 

 

A insuficiência na parte teórica e prática durante a formação leva as/os psicólogas/os a 

apreenderem sobre o seu papel e suas respectivas funções nos CRAS quando já estão 

inseridas/os como técnicas/os de uma equipe interdisciplinar, durante o próprio processo de 

trabalho, seja buscando informações nos documentos oficiais da PNAS/SUAS, ou no dia a dia 

com as/os demais colegas de trabalho e com a atuação propriamente dita. Essa inexperiência 

e, algumas vezes, a falta de conhecimento sobre as “temáticas sociais” e sobre a PNAS, 

somadas aos possíveis hábitos já existentes nos equipamentos dos CRAS, os quais, muitas 

vezes, as/os profissionais vão reproduzindo, geram outras discussões sobre a atuação da 

Psicologia nos CRAS, levando a questionar “Qual a contribuição da Psicologia na Assistência 

Social?”. 
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Essas informações se coadunam com os estudos realizados em 1986 por Bastos e 

Gomide, sobre O psicólogo brasileiro: sua atuação e formação profissional22, que, mapeando 

a situação da Psicologia no Brasil naquela época, apontou que entre as/os sujeitas/os 

pesquisadas/os, “(52%) disse que teve insuficiente conhecimento sobre a realidade sócio-

econômica na qual o psicólogo atua e também pouco aprendeu sobre o papel social deste 

profissional” (Bastos & Gomide, 2010, p. 245). Considerando esses dados nacionais, as 

informações de 2007-2008 e as mais recentes, percebe-se que esta é uma questão que deve ser 

suscitada na Psicologia em qualquer espaço e tempo. 

Ao se inserir no SUAS, a Psicologia precisou apreender não só um novo campo de 

trabalho, mas principalmente considerar as demandas da “questão social”, seus 

desdobramentos e a dimensão política que condiciona os problemas que precisam ser 

enfrentados no dia a dia da Assistência Social. No CRAS, as/os psicólogas/os atuam 

diretamente na franja do capitalismo, são responsáveis pela proteção social e prevenção das 

violações de direitos. Estrutura precarizada, território extenso, equipe escassa para atender a 

uma demanda de quem sobrevive com direitos básicos violados e chega ao CRAS exausta/o e 

cuja presença em um equipamento da PSB é sinal, na maioria das vezes, que as outras 

políticas públicas não funcionaram, ou pelo menos não como deveriam. Com esse cenário dos 

CRAS, não é difícil imaginar o porquê esse é um campo de trabalho desafiador para a 

Psicologia. 

Esses desafios do campo somados às ações propostas à Psicologia provocaram 

questionamentos e estudos desde o período da implantação e expansão dos CRAS. Desde 

                                                
22 O texto O psicólogo brasileiro: sua atuação e formação profissional (Bastos & Gomide, 2010), presente no 

livro Escritos sobre a profissão de psicólogo no Brasil organizado por Yamamoto e Costa (2010), sintetiza os 
resultados de uma pesquisa nacional patrocinada pelo CFP no ano de 1986 e publicada em 1988 em Quem é o 

psicólogo brasileiro?, livro mais emblemático sobre o mapeamento da situação da Psicologia no Brasil. 
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então, o fazer profissional na PNAS passou a ser estudado por pesquisadoras/es vinculadas/os 

às universidades, como também pelo órgão máximo regulador da profissão, o CFP, por meio 

do CREPOP e da CONPAS. Esses órgãos buscaram identificar as/os profissionais que estão 

inseridas/os nesses serviços, a fim de realizar um diagnóstico e avaliação do saber-fazer 

das/dos psicólogas/os no campo, além disso, estudos sobres os objetivos, diretrizes, propostas 

de práticas, condições infraestruturais também foram alvo de pesquisas. 

Durante o período de implementação do SUAS, o MDS lançou documentos e 

publicações sobre a PNAS, apresentando suas normas, princípios, diretrizes e objetivos. 

Nesse processo, buscou orientar as/os trabalhadoras/es do SUAS, por meio de cadernos, 

cartilhas, notas, guias e orientações técnicas para o trabalho nos serviços socioassistenciais. 

Em 2008, lançou o Capacita SUAS, com cursos a distância e presenciais e com divulgação de 

materiais. Em 2013, foi implementada a PNEP/SUAS, contemplando desde capacitações 

simples de 40h, supervisões técnicas, cursos de aperfeiçoamento, até cursos de pós-graduação 

como especializações e mestrado. 

Em 2016, o CFP voltou a lançar um documento em complemento ao material do 

CREPOP e substituindo a Nota Técnica com Parâmetros para Atuação, realizada com o 

CFESS em 2007. Além desse material proposto pelo CFP, os conselhos regionais têm se 

mobilizado com a categoria para realizar debates e avançar nas discussões sobre essa prática. 

Notadamente, o CRP-17 tem um trabalho pioneiro, constituindo o GT do CREPOP para 

levantar informações sobre a atuação nos CRAS, com reuniões com psicólogas/os que atuam 

nos CRAS do RN. Paralelo a isso, o CRP-17 esteve presente nos Conselhos Municipais e 

Estadual de Assistência Social, como também no Fórum Nacional de Trabalhadoras e 

Trabalhadores do SUAS (FNTSUAS). As duas últimas gestões realizaram reuniões ordinárias 

e permanentes da Comissão de Assistência Social, tendo na última gestão avançado nas 
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discussões sobre o saber-fazer da Psicologia com as/os usuárias/os do SUAS como sujeitas/os 

de direitos. 

Vale lembrar também que vários eventos locais, regionais, nacionais e internacionais 

sobre Psicologia e Política foram realizados em Natal23. Pesquisadoras/es, professoras/es e 

trabalhadoras/es também estiveram presentes em fóruns, encontros do CRP, debates de modo 

geral, que buscaram problematizar a inserção da Psicologia no SUAS. Nesses espaços, além 

de entender a estrutura organizativa do SUAS e compreender esse contexto de trabalho para 

as/os psicólogas/os, o principal objetivo foi construir conhecimentos e habilidades que 

extrapolem o modelo hegemônico de atuação. 

Considerando que as discussões e possibilidades são inesgotáveis, visto que a história 

é processual e vai se construindo no caminhar, é importante que as/os psicólogas/os 

constantemente se questionem sobre o lugar que ocupam nesse campo de trabalho, atentas/os 

para que suas práticas não recaiam no assistencialismo, em uma conduta de tutela, 

intervenções fiscalizatórias ou policialescas, que em nada contribuem para a garantia de 

direitos e protagonismo das/dos usuárias/os do SUAS e da comunidade em geral. Espera-se 

que os efeitos gerados a partir de suas ações impliquem o fortalecimento subjetivo da 

população, a partir do enfoque de sujeitas/sujeitos de direitos (CFP, 2016). 

Se em 2007-2008 as/os profissionais ainda caminhavam sozinhas/os, sem muitas 

orientações e sem a formação para o trabalho na Assistência Social, nesses últimos dez anos, 

essa rede de suporte, embora ainda em construção, foi estabelecida para contribuir com a 

qualificação do trabalho, delimitação das ações e protagonismo da Psicologia. É nesse 

sentido que se observa que tanto a prática nos CRAS quanto a graduação em Psicologia ainda 

                                                
23 Destacam-se o Seminário Marx Hoje e o Seminário de Psicologia e Políticas Públicas, ambos organizados pelo 

GPM&E/UFRN. 
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necessitam acompanhar com mais celeridade as discussões levantadas sobre os 

desdobramentos impostos pela lógica da produção e reprodução da vida social. 

Mesmo reconhecendo que há muitos atravessamentos da política que não se pode dar 

conta, a Psicologia precisa reconstruir-se diante do desafio de responder as agruras das/dos 

que buscam os serviços, e da própria identidade profissional no campo do bem-estar-social. 

Isto porque, como foi visto, ainda há muitas/os psicólogas/os ingressando nos serviços da 

Assistência Social, “sem saber o que era CRAS, CREAS direito” (P2). Com estágios 

superficiais, conteúdos insuficientes sobre as políticas sociais, assustadas e inseguras, as 

psicólogas buscam orientação com as/os colegas/os da equipe interdisciplinar para realizar 

atividades básicas do serviço, como relatado acima por P1. 

As mudanças significativas aparecem mais no âmbito dos debates e documentos 

propostos pelos Conselhos de Psicologia, como também é possível observar em alguns livros 

e em algumas publicações de pesquisas, e em alguns eventos da área. Contudo, no que diz 

respeito à concepção individualizante de sujeita/sujeito, ainda não se conseguiu avançar 

significativamente. Isto não quer dizer que não se está no rumo certo, porém, chama a 

atenção para a necessidade de interlocuções mais potentes entre a academia e a prática, 

ampliação das discussões dos Conselhos de Psicologia com o FNTSUAS e com os governos 

nas esferas municipal e estadual, tanto para levantar as questões pertinentes sobre a 

precarização do trabalho nesse campo, quanto pela urgência na efetivação da PNEP/SUAS. 

Concorda-se com Raichelis (2011) que aponta a necessidade de capacitação da/do 

profissional como uma valorização do trabalho e da/do trabalhadora/trabalhador, pois quanto 

mais qualificada/o a/o trabalhadora/trabalhador da Assistência Social, menos estará à mercê 

da manipulação, dos jogos de pressão política, do assédio moral, e poderá conferir qualidade 

e consistência ético-política no trabalho prestado à população. 
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Para além de algumas proposituras, ainda vale lembrar que não há respostas nem 

soluções na relação histórica, processual e contraditória do real. Nesse sentido, considera-se 

pertinente o questionamento de Oliveira (2014, p. 47): “Se os psicólogos que atuam nas 

políticas públicas tivessem outra formação teórica, eles necessariamente atuariam de forma 

diferente, ou melhor, comprometida socialmente?”. Yamamoto (2007) indica que a 

transformação social a partir das ações das/dos profissionais de Psicologia tem entraves e 

limites, visto que como executora/executor das políticas sociais, as/os psicólogas/os atuam 

nas refrações da “questão social” materializadas em políticas estatais fragmentadas e 

parcializadas, o que implicará em intervenções parciais e pontuais. A inserção da Psicologia 

no campo social, por si só, não indica um compromisso social da profissão, sendo necessário 

uma constante reflexão crítica de suas intervenções, como também, do contexto no qual está 

inserida. Para tanto, faz-se necessário pensar em uma proposta maior para a formação, como 

indica Seixas, Coelho-Lima, Fernandes, Andrade e Yamamoto (2016, p. 444): 

Dessa forma, defende-se que o próximo passo para o avanço da formação do psicólogo 

seja a defesa de um projeto ético-político, construído coletivamente entre todos os atores 

envolvidos na constituição e execução das políticas de Ensino Superior para Psicologia, em 

direção a uma proposta que aponte para a superação da sociedade capitalista. 

 

Diante das ponderações, considera-se que uma das estratégias de enfrentamento a 

esses entraves pode ser o compartilhamento das práticas e experiências, mas principalmente 

das indagações capazes de promover questões e incômodos necessários à categoria 

profissional sobre os rumos possíveis para a Psicologia diante da conjuntura política brasileira 

aliada à crescente precarização do seu trabalho (Santos, 2018). Mais do que as respostas, as 

perguntas podem nos levar a rumos exitosos, considerando que são as reflexões 

compartilhadas que podem promover o protagonismo. Oliveira et al. (2017) apostam no 

enfrentamento de novos e velhos desafios, como a superação dos retrocessos e a reinvenção 
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de fazeres e saberes. Explicam ainda que é necessário “sair de seu lote no condomínio do 

saber e propor, junto aos seus vizinhos, o rompimento dos muros que os separam [...]” (p. 

303). Esse trabalho extramuros da ciência psicológica só é possível por meio do trabalho 

interdisciplinar e coletivo. É nessa perspectiva que a atuação da Psicologia no CRAS será 

problematizada no Capítulo 5.
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5. Operacionalização do CRAS e a prática cotidiana da/do psicóloga/o no 

campo social 

 

Este capítulo apresenta informações da coleta realizada em 2016 nos CRAS do 

munícipio de Natal-RN, sendo as informações relacionadas e problematizadas com pesquisa 

similar realizada em 2007-2008 (Oliveira et al., 2011), para melhor identificação da 

trajetória da atuação da Psicologia. A seguir discorrer-se-ão os resultados sobre as estruturas 

e equipes para realização do PAIF; as características do território e do público atendido nos 

CRAS; e a caracterização das ações e práticas cotidianas das psicólogas dos CRAS. 

 

5.1. Estrutura e equipe 

 

Sobre as estruturas físicas dos CRAS, as entrevistadas responderam suscintamente 

que são instalações locadas para a Prefeitura Municipal, e consideraram que os equipamentos 

apresentam de modo geral estruturas mínimas e básicas para realização do trabalho do PAIF, 

citando como insuficientes ou com necessidades de melhorias no que diz respeito à estrutura 

de ventilação e sonorização (que dificultam a preservação do sigilo em atendimentos e ações 

particularizadas). Em alguns CRAS, o prédio pequeno não suporta a demanda de pessoas e 

grupos, sendo necessário dividir espaços ou mudar o fluxo de trabalho para que as atividades 

sejam ofertadas. 
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No que concerne aos recursos humanos dos CRAS, as equipes são compostas por 

duas psicólogas, quatro assistentes sociais, um coordenador, um assistente administrativo, um 

Auxiliar de Serviços Gerais, duas/dois estagiárias/os de Serviço Social (responsáveis pelo 

cadastramento das famílias no CadÚnico); duas equipes também dispõem de cozinheira. Uma 

equipe conta com uma assistente social que é técnica responsável pelo Programa Nacional de 

Promoção ao Acesso ao Mundo do Trabalho (Acessuas Trabalho), realizando cadastramento 

e encaminhamento das/dos usuárias/os para cursos profissionalizantes, Programa Nacional de 

Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) e ofertas de emprego. Outro CRAS dispõe 

de uma educadora social e uma estagiária de Psicologia. As demais equipes não citaram a 

presença de profissionais como educadora/educador social e técnica/o do Acessuas Trabalho. 

Observou-se que a SEMTAS disponibiliza carros e motoristas para os traslados necessários 

como visitas domiciliares, totalizando três carros para 12 CRAS que se reversam para cada 

um atender uma média de duas a três vezes por semana, dificultando o desenvolvimento de 

atividades fundamentais que precisam do deslocamento da equipe. Algumas atividades 

precisam ser reagendadas ou canceladas, deixando as/os usuárias/os desassistidas/os, e a 

equipe precisa planejar novamente a rotina de trabalho. 

No que diz respeito às técnicas de Psicologia, verificou-se que entre as 10 

entrevistadas, 8 são prestadoras de serviço, ou seja, foram contratadas por meio de processo 

seletivo com um vínculo empregatício fragilizado, sem quaisquer direitos trabalhistas 

garantidos; as outras 2 psicólogas são servidoras públicas efetivas desde 2009, quando 

realizaram concurso público ofertado pela Prefeitura Municipal de Natal. Este concurso não 

foi específico para atender uma demanda da Assistência Social, portanto, não contemplou 

todos os CRAS. As duas psicólogas concursadas trabalham 30 h semanais enquanto as que 

fazem parte do quadro de contrato de serviço trabalham 40 h semanais, exceto uma 
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psicóloga que também é prestadora de serviço e tem uma carga horária menor que a das 

colegas, em decorrência das condições de trabalho, como falta de água na comunidade, 

acesso ao local e insegurança. 

A estrutura deficitária, o vínculo de trabalho precarizado e a escassez de recursos 

humanos somadas à intensa carga horária e aos baixos salários provoca nas profissionais as 

consequências de um vínculo de trabalho fragilizado, como fica nítido no relato a seguir:  

Na verdade, são 40 horas, mas a gente dá mais, porque a gente tem o horário de almoço, 

mas eu não saio pra almoçar. São 40 horas, e mesmo com o processo seletivo as 

assistentes sociais são 30 horas e a gente não, é escravinha. A gente não sai para almoçar, 

aí eu dou mais, eu fico 9 horas por dia [...] eu fico brincando que as assistentes chegam e 

vão embora e eu ainda tô aqui. Porque umas entram de 8:00 horas e sai às 14:00 horas e 

tem outra equipe que entra de 11 horas e sai às 17:00 horas, de assistente social. Mas eu 

tô aqui das 8:00 até às 17:00 horas e uns estão entrando e outros saindo e eu estou aqui 

no mesmo jeito. (P2) 

 

Como é possível perceber no relato, a psicóloga usa o termo escravinha para 

descrever seus sentimentos com relação à diferença das cargas horárias de trabalho entre 

psicólogas e assistentes sociais, além de estar em número reduzido como psicóloga, ter que 

almoçar no local de trabalho em decorrência do tempo e localidade e atuar em um espaço de 

trabalho com condições precarizadas. Esses elementos de precarização interferem 

diretamente na atuação da profissional e consequentemente nos serviços prestados (Dantas, 

2013). 

Mais recentemente, em 2016, o concurso para profissionais do SUAS realizado pela 

Prefeitura Municipal de Natal foi uma das grandes conquistas para as/os trabalhadoras/es da 

Assistência Social, que conseguiram vínculos de trabalho estáveis, embora ainda sem um 

plano de carreira, cargos e salários, baixa remuneração e sucateamento da Política. Contudo, 

a partir do concurso, as/os profissionais de Psicologia tiveram sua carga horária equiparada às 
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das/dos profissionais do Serviço Social, diminuindo de 40 horas para 30 horas sua carga de 

trabalho nos CRAS. 

Com relação as psicólogas entrevistadas, observou-se que aquelas concursadas 

estavam há sete anos nos CRAS, atuando no mesmo serviço e na comunidade durante um 

tempo significativo. Essa estabilidade é fundamental para o vínculo da equipe com a 

comunidade, pois facilita a comunicação entre profissionais e usuárias/os, e contribui para o 

trabalho socioassistencial que a equipe do CRAS precisa desenvolver no território. Nesse 

sentido, combate à perspectiva emergencial da Assistência Social pela continuidade das ações 

feitas pela mesma equipe, qualificando ainda mais as atividades ofertadas à população. Ao 

contrário, as psicólogas contratadas apresentam menos tempo de trabalho nos CRAS 

pesquisados, com rotatividades em outros CRAS e respectivos territórios. A alta rotatividade 

foi observada sobretudo nos CRAS pesquisados em 2007-2008, quando as/os psicólogas/os 

tinham contratos de trabalho precarizados. Naquele período, alguns CRAS eram recém-

instalados no território, portanto a/o profissional era a/o primeira/o psicóloga/o naquele 

serviço, no qual a comunidade ainda estava conhecendo e construindo vínculo com o 

equipamento da Assistência Social. Então, era possível perceber equipamentos com estrutura 

precária ainda se adaptando às solicitações das normas operacionais, e principalmente os 

vínculos de trabalho fragilizados, que além de ser contratos de serviços eram remunerados 

com parte do orçamento24 que vinha da União para a Gestão Municipal financiar as 

atividades nos CRAS. 

                                                
24 O Piso Básico Fixo (PBT) é regulado pela Portaria MDS n. 442, de 26 de agosto de 2005. Os Pisos Básicos 

consistem em valor básico de cofinanciamento federal. É repassado fundo a fundo (União-município), para 

complemento do financiamento das ações nos CRAS, podendo custear serviços de recursos humanos. Porém, 

não explicitava se esses recursos humanos eram as/os trabalhadoras/es da Assistência Social ou profissionais 

contratados pontualmente para algumas ações previstas no planejamento da equipe do CRAS. Os municípios se 
desresponsabilizavam do pagamento às/aos trabalhadoras/es da Assistência Social, utilizando metade do PBT 

para pagar os salários. Em 2007-2008, o PBT totalizava entre R$ 4.500,00–R$ 9.000,00, ficando o salário por 
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As dificuldades apresentadas na estrutura dos CRAS podem impactar diretamente na 

oferta e qualidade dos serviços prestados no trabalho socioassistencial. Esse sucateamento é 

observado nas políticas públicas de modo geral, e no SUAS tem relação com a CIT, que 

divide as responsabilidades de financiamento da PNAS. No caso específico da estrutura dos 

equipamentos da Assistência Social, a responsabilidade de financiamento e manutenção deve 

ser das gestões municipais, por meio de recursos aprovados na Lei Orçamentária Anual 

(LOA). Esse compromisso nem sempre é realizado conforme orientação e acordos da Gestão 

Tripartite, deixando de responder as condições mínimas para uma PSB, além de precarizar as 

condições de trabalho da equipe técnica, bem como, constituindo-se como um risco para o 

princípio da referência, seja pelo equipamento locado que pode mudar de enderenço, ou pelas 

ações que não atingem os objetivos preventivos e protetivos com as/os usuárias/os e da 

política de modo geral. 

A descentralização, princípio da PNAS (2004), ao mesmo tempo que institui um 

avanço com o compartilhamento das responsabilidades administrativas e da gestão do 

SUAS, dificulta o monitoramento adequado e transfere as responsabilidades entre os entes 

federados, levando as gestões municipais a estabelecerem metas que não dão conta e 

refletem na precarização de vínculos, sucateamento dos serviços, entre outros (Behring & 

Boschetti, 2006). Essa precarização das estrututras impacta nas/nos profissionais, 

produzindo a sensação de que estão “enxugando gelo”, e leva ao sentimento de impotência e 

fatalismo (Senra, 2009). 

Nesse percurso da Psicologia nos CRAS, identificou-se que as profissionais 

apresentam um pouco mais de tempo atuando em um mesmo CRAS. Também se percebeu 

                                                                                                                                                  
volta de R$1.250,00 para cada profissional, a depender do porte do município e gestão pactuada. Atualmente, o 
PBT equivale a R$ 6.000,00–R$ 12.000,00. Sobre o PBF, ver documentos e publicações disponíveis em 

www.mds.gov.br 
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que a maioria das psicólogas teve experiências anteriores em outros CRAS. Esse fato se deve 

ao tempo de implantação do SUAS, que nos últimos 13 anos tem absorvido muitas/os 

psicólogas/os, possibilitando a inserção e experiência da categoria na área socioassistencial. 

Portanto, a maioria das psicólogas passaram a atuar nos CRAS já conhecendo o serviço. Mais 

recentemente, as profissionais aprovadas no concurso público em Natal assumiram postos de 

trabalho nos CRAS. Além do vínculo formal e estável, elas podem permanecer mais tempo 

nos CRAS ou em outros equipamentos da Assistência Social, implicando mais experiência na 

área e contato com a comunidade. Quando existe uma grande rotatividade de profissionais, 

nem a equipe técnica nem as/os usuárias/os consegue dar continuidade aos serviços previstos 

para fortalecimento de vínculos comunitários. Por outro lado, é preciso atentar para que a 

permanência e o vínculo entre profissionais e comunidade não gerem uma dependência e ao 

contrário do trabalho de protagonismo recaiam em uma política de tutela e clientelismo 

(Teixeira, 2010a). 

Na configuração das equipes dos CRAS, notou-se uma diferença entre o número de 

profissionais de Serviço Social e de Psicologia. Na maioria dos CRAS, predominam as 

assistentes sociais, sendo duas psicólogas para cada quatro assistentes sociais. Embora essa 

configuração de profissionais esteja em consonância com a NOB-RH/SUAS (MDS, 2006b, 

2012a), vale ressaltar que as atribuições à equipe técnica do PAIF são igualmente orientadas 

e exigidas, constituindo atividades interdisciplinares e não diferenciando entre o trabalho do 

Serviço Social e da Psicologia. Mesmo compondo um número menor na equipe técnica, há 

avanços da categoria de psicólogas/os na última década, como a aprovação da Resolução n. 

17, de 20 de Junho de 2011, do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), que 

ratifica a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos (NOB-RH/SUAS), em seu Art. 

1º, Parágrafo Único), incluindo a/o psicóloga/o como profissional obrigatória/o aos serviços 
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socioassistenciais em todos os níveis de complexidade, e não mais como preferencial como 

antes (MDS, 2012a). De acordo com o CFP (2016), este marco normativo histórico instigou 

as categorias de nível superior a buscarem orientações mais específicas, mantendo a 

dimensão interdisciplinar do trabalho na Política de Assistência Social. Desse modo, em 

2016, o Sistema Conselhos de Psicologia lançou mais uma Nota Técnica com Parâmetro 

para Atuação das(os) Profissionais de Psicologia no Âmbito do Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS), no esforço de orientar e potencializar a intervenção da Psicologia 

no trabalho com usuárias/os como sujeitas/sujeitos de direitos. Esse documento foi elaborado 

a partir da participação das/dos profissionais em encontros, congressos e seminários, 

valorizando a troca de experiências, os debates e as diversidades vivenciadas pelas/pelos 

psicólogas/os no cotidiano da realidade da população brasileira (CFP, 2016). 

A seguir são apresentadas as características dos territórios e as demandas relatadas 

pelas psicólogas entrevistadas. 

 

5.2. Território e demandas 

 

Um dos avanços da PNAS (2004) é a perspectiva socioterritorial, por se tratar de 

uma política pública em que as intervenções devem ocorrer conforme análise das 

capilaridades dos territórios. Essa configuração se torna peculiar nessa política por exigir 

um reconhecimento da dinâmica que se processa no cotidiano das pessoas, especilmente 

as/os usuárias/os do SUAS. Portanto, qualquer ação da Política de Assistência Social deve 

se iniciar na identificação da área de abrangência onde o CRAS está instalado. Essa 

identificação, também chamada de territorialização, refere-se ao conhecimento do espaço 

onde as pessoas vivem, ao conhecimento de suas vulnerabilidades, mas também 
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potencialidades, envolvendo as relações de reconhecimento, afetividade e identidade, que se 

mostram pelos contextos sócio-culturais e econômicos do território (MDS, 2004, 2009). De 

acordo com as orientações para atividades do PAIF (MDS, 2009, 2012b, 2016a), os serviços 

desenvolvidos no CRAS devem ser diretamente articulados com as demandas do território 

no qual está instalado o equipamento do CRAS. A vigilância socioassistencial é de 

responsabilidade da gestão do território, que deve partir desde equipamentos próprios da 

gestão municipal, como também envolve diretamente a coordenação dos CRAS e as/os 

profissionais aí atuantes. 

O quadro abaixo mostra as caracteríticas do território onde estão instalados os CRAS 

contatados para esta pesquisa e o público por ele atendido. As informações repassadas pelas 

psicólogas não advêm de sistemas de vigilância social da gestão do território, ou seja, de um 

trabalho específico de identificação, monitoramento e avaliação do impacto das ações que 

deveria ser realizado pela gestão municipal ou do CRAS. São informações e observações 

obtidas no cotidiano do trabalho socioassistencial, por via espontânea ou de 

referenciamentos, meios pelos quais as psicólogas tomam conhecimento das demandas da 

comunidade em que trabalham. 



113 

 

   

 

Tabela 2 

Características dos territórios e do público atendido pelos CRAS 

Características do território Público atendido 

 Vulnerabilidade e situações de risco 

social (pobreza, baixa escolaridade, 

desemprego, desconhecimento sobre 

direitos) 

 Uso abusivo de álcool e outras drogas 

 Violência 

 Conflitos familiares 

 Gravidez na adolescência 

 Evasão escolar e precarização da 

Educação (estrutura das escolas, 

acompanhamento escolar) 

 Ausência de dispositivos de cultura, 

esporte e lazer 

 Precarização da acessibilidade das/dos 

usuárias/os aos serviços 

socioassistenciais e intersetoriais 

 Tráfico de drogas 

 Exploração sexual 

 Falta de planejamento familiar 

 Negligência com os filhos 

 Família com presidiários 

 Trabalhadoras/es informais 

(ambulantes da praia, pescadoras/es, 

diaristas) 

 Assentamentos 

 Alta mortalidade das/dos adolescentes 

 Hipersexualização de crianças e 

adolescentes 

 Crianças e adolescentes 

 Mulheres chefes de família 

 Famílias em situação de risco e 

extrema pobreza (usuárias/os de 

Benefícios Eventuais) 

 Usuárias/os do PBF e BPC 

 Gestantes 

 Idosas/os 

 Demandas do Ministério Público, 

Conselho Tutelar, hospitais, postos 

de saúde, escolas e CREAS 

 Homens em situação de alcoolismo 

 Família em conflitos familiares 

 Adolescentes egressos das medidas 

socioeducativas 

 Demandas espontâneas em geral 

 Famílias com conflitos devido ao uso 

de drogas 

 

A partir da Tabela 2, pode-se observar que há uma consonância entre as 

características do território e o público atendido. Contudo, nem todas as demandas do 

território chegam ao CRAS, do mesmo modo que parte do público atendido nos CRAS não 

aparece como características do território. Essas dissonâncias estão relacionadas às demandas 

por busca ativa e às demandas espontâneas. Correlacionando as características do território e 

do público atendido, percebe-se a necessidade da realização da busca ativa. Instrumento 

capaz de identificar as fragilidades e potencialidades do território, essa também representa 
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um dos avanços da Política de Assistência Social, pois amplia o escopo das ações territoriais 

e possibilita o trabalho preventivo, a aproximação com a comunidade e a articulação da rede. 

A busca ativa é fundamental para operacionalizar a vigilância social, pois consiste no 

conhecimento mais próximo das demandas do território, para que sejam realizados os 

trabalhos preventivos e as devidas intervenções. Conforme a nomenclatura já aponta, a busca 

ativa é uma atitude proativa em busca de conhecer o território e identificar demandas, 

podendo ocorrer de várias formas, tanto nas visitas domiciliares (antes das solicitações), 

como nas visitas institucionais; nessas, além de conhecer os equipamentos e serviços 

disponíveis para potencialização da comunidade, também se pode obter listagens das/dos 

usuárias/os desses serviços, e assim identificar o público a ser atendido pelos CRAS. Essa 

ação proativa de buscar a rede e as diversas informações configura um mapeamento do 

território, que é essencial para posterior articulação da rede socioassistencial. 

Outras formas de identificação do público ocorrem pela demanda espontânea ou pelo 

referenciamento. A primeira refere-se às/aos usuárias/os que buscam o CRAS objetivando 

serviços socioassistenciais ou benefícios, enquanto o referenciamento é o recebimento de 

pessoas encaminhadas por outros serviços da Assistência Social e da rede intersetorial, que 

solicitam diversos serviços por meio de ofícios e outros registros, a exemplo de visitas 

domiciliares e/ou atendimentos às/aos usuárias/os em questão. 

Essas demandas foram as mais comuns nos CRAS pesquisados. Elas são importantes, 

pois mostram que os CRAS têm sido, de fato, uma referência para o território. Por outro lado, 

as demandas espontâneas e referenciadas indicam a escassez ou insuficiência de um trabalho 

territorial, ou melhor, de uma vigilância social sistematizada pela gestão do território, 

afetando diretamente o trabalho preventivo proposto pela PSB. Isso é notório nas pautas 

urgentes das demandas espontâneas e referenciadas que chegam aos CRAS, que também 
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evidenciam os desafios de promover um trabalho preventivo e protetivo quando “Famílias 

que estão numa situação de vulnerabilidade, risco social, que estão em extrema pobreza, tem 

muita solicitação de cesta básica aqui, famílias que estão num nível de extrema pobreza 

muito grande” (P4). Ou seja, as/os usuárias/os e famílias da comunidade já se encontram em 

situação de miséria e direitos básicos violados, não se configurando mais como demanda dos 

CRAS. Contudo, diante das urgências sociais da população que busca os serviços do CRAS, 

a equipe prioriza ações pontuais para alívio da pobreza extrema, tirando o foco das atividades 

comunitárias e coletivas que possam promover o enfrentamento das vulnerabilidades sociais. 

Das demandas encaminhadas pelo Ministério Público, Conselho Tutelar, CREAS, 

hospitais, postos de saúde e escolas, chamam a atenção, principalmente, as do Ministério 

Público, Conselho Tutelar e CREAS. As duas primeiras por se tratarem, na maioria das 

vezes, de situações que já envolvem violações de direitos; as do CREAS, por se tratar de um 

equipamento do serviço socioassistencial, portanto, que deveria manter uma comunicação 

permanente e eficiente com os CRAS, visto que fazem parte da mesma rede de serviços. 

Neste caso, o encaminhamento ou recebimento das/dos usuárias/os sem uma articulação 

desses importantes serviços de PSB e PSE é insuficiente para atender às reais necessidades da 

população. Não quer dizer que os CRAS devam se eximir do acompanhamento a essas 

situações, ao contrário, deveriam já tê-las em seus cadastros de acompanhamentos antes das 

violações ou denúncias. Ressalva-se que essas demandas chegam logo aos CRAS porque, ao 

longo da implementação da Política de Assistência Social, os CRAS se consolidaram como 

equipamentos mais próximos da comunidade, por sua localidade, por sua área de 

abrangência, como também pelos serviços ofertados às/aos usuárias/os de modo geral. Da 

mesma forma, tem se tornado referência para outros serviços setoriais e órgãos do Sistema de 

Garantia de Direitos (SGD), que percebem nos CRAS o potencial de conhecer o território e a 
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população daquele local, se configurando como porta de entrada do SUAS. Ainda assim, é 

necessário refletir sobre essas demandas urgentes e as possibilidades de intervenções efetivas 

para que essa porta de entrada seja de fato para prevenir riscos sociais, ao invés de conter 

conflitos, tensões, ou remediar situações das demandas reprimidas de outros equipamentos ou 

instâncias das políticas públicas. 

Outra característica marcante apresentada nas entrevistas é o uso abusivo de álcool e 

outras drogas, que também coincide com o tráfico de drogas e a violência na comunidade. 

Essa demanda do uso abusivo de álcool muitas vezes chega acompanhada de situações de 

risco social e violações de direitos, como indica o relato: 

Com relação à vulnerabilidade, o uso e abuso de álcool e outras drogas é muito cedo, que 

fazem com que muitos jovens deixem de estudar e não podem ser inseridos no mercado de 

trabalho, porque não têm estudo, não têm comprometimento. Ele não tem o básico que se 

precisa pra ser inserido nesse mercado. E muitas mortes, muitos adolescentes mortos 

naquela região. (P5) 

 

Tendo em vista que o CRAS possui um caráter preventivo, os indivíduos com 

histórico de consumo de álcool e outras drogas podem ter agravadas as situações de 

vulnerabilidade, interferindo negativamente na qualidade de vida e incidindo nas dificuldades 

nas relações familiares, além de potencializar a ocorrência de violência intrafamiliar (MDS, 

2016a). Nesse sentido, o CRAS é desafiado a criar estratégias preventivas para lidar com essa 

demanda, por meio de oficinas de educação em saúde, campanhas em articulação com as 

escolas e a Atenção Básica do SUS, eventos, entre outras possibilidades de mobilização 

articulada com a rede de saúde mental e com a comunidade. 

Outras características marcantes relatadas pelas profissionais são: conflitos familiares, 

gravidez na adolescência, hiperssexualização das crianças e das/dos adolescentes, exploração 

sexual, desemprego e falta de recursos financeiros de quem depende apenas do PBF para 

subsistência, baixa escolaridade e evasão escolar, violência e alto índice de mortalidade de 
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jovens, famílias em situação de risco e extrema pobreza (usuárias/os de Benefícios 

Eventuais), e negligência de pais e/ou responsáveis, conforme relato da participante P2: 

A negligência dos pais de deixar os filhos de qualquer jeito. Um dia desses, uma avó veio 

denunciar a filha, que a filha saiu um dia e voltou dois dias depois e deixou os três filhos 

em casa sozinhos pequenos. A mais velha frequenta o centro de convivência com a gente, 

mas os pequenos passam sozinhos em casa porque a mãe sai pra beber. (P2) 

 

Esses problemas sociais que chegam como demandas urgentes nos CRAS, na maioria 

das vezes, conforme observado nos relatos, são compreendidos como culpa das/dos 

usuárias/os. Mesmo reconhecendo a extrema pobreza em que esse público vive, a maioria das 

profissionais recai na culpabilização da pobreza e na naturalização da “questão social” 

vivenciada pelas/pelos usuárias/os, mantendo esse trato fiscalizador com as famílias (Fritzen, 

Moser, & Pezzo, 2015). Nesse sentido, as profissionais procuram intervir por meio de 

orientações e aconselhamentos com viés conservador e normatizador, como é possível 

perceber no relato abaixo: 

Eu estava fazendo o cadastro, aí uma usuária estava com uma amiga que já tem quatro 

filhos, e ainda estava grávida, mas disse que queria ter outro. Aí eu disse: “Menina, mas 

você já tem quatro e tão nova e ainda quer ter outro?”. Ela respondeu: “Quero, porque 

falta a menina, era quatro meninos e eu quero uma menina”. Aí eu disse: “Mulher, não 

estava dizendo que estava desempregada... Você e seu marido, e ainda quer ter outro?”. 

“Ah, mulher! Aonde come cinco come seis”. Então, a amiga também disse: “Não, mulher, 

tem que ter pelo menos cinco meninos, não tem isso não!”. “Meninas, não pode ser assim 

não, vocês estão desempregadas”. Elas disseram: “A gente se vira, onde come quatro 

come cinco, come seis, assim”. [...] Tem que trabalhar planejamento familiar. É muito 

comum a gente fazer visitas e as casas menores que essa sala moram seis-sete pessoas. 

Tem casos bem graves, não tantos, mas tem alguns que você volta até angustiada dessas 

visitas! Tinha alguns que eu ficava pensando: “Será que dá para bater foto?”. Bater foto 

como uma lição para quando eu pensar, lembrar disso: “Sim, eu vi!”. Tem casos que é 

outra realidade bem difícil e dói no peito assim. (P2) 

 

Embora a psicóloga mostre preocupação com as necessidades materiais e subsídios 

para as famílias criarem suas/seus filhas/os, também é mister refletir com as/os usuárias/os da 

comunidade quais questões perpassam a vivência da maternidade/paternidade, as relações 
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familiares, a formação das/dos filhas/os, pois, muitas vezes, em alguns territórios, a 

comunidade se divide nos cuidados com as crianças, partilham alimentos, etc. Também é 

preciso investigar se em alguns casos não existe violência doméstica e cobranças por parte de 

companheiras/os. Para o TSF, Mioto (2010) sugere que: 

[...] a criação de espaços de gestão democrática, com participação das famílias enquanto 

sujeitos de direitos, torna-se um mecanismo necessário, interessante e salutar. O 

atendimento de famílias em situações singulares refere-se ao trabalho desenvolvido 

diretamente com as famílias. Acontece através de um processo compartilhado entre 

famílias e profissionais mediante o qual a autonomia das famílias se constrói, se reconstrói 

e se preserva. De forma geral, o objetivo principal é identificar as fontes de dificuldades 

familiares, as suas possibilidades de mudanças e os recursos necessários para que as 

famílias consigam articular respostas compatíveis com uma melhor qualidade de vida. 

(Mioto, 2010, p. 173) 

 

Entre as maiores demandas das/dos usuárias/os estão as solicitações para inclusão nos 

Programas Assistenciais do Governo Federal, como PBF, BPC e, principalmente, Benefícios 

Eventuais – oferecidos pelos municípios para resolução de carências e conflitos 

emergenciais. Essas demandas por benefícios que são garantias sociais ainda são 

interpretadas pelas profissionais como uma política assistencialista e de favor, que causa 

dependência. Esse “preconceito em relação à ‘dependência’ que o benefício assistencial cria 

no cidadão que a ele precisa recorrer vem acompanhado não raro da ideia associada a 

vagabundagem, displicência e falta de empenho” (Couto, 2015, p. 669). 

Vale lembrar que além do PAIF, os CRAS abarcam serviços de cadastramento no 

CadÚnico (para inclusão nos diversos programas sociais), como também atende a população 

do território que busca por Benefícios Eventuais. Ambos serviços além de aproximar a 

comunidade do CRAS, podem aproximar as/os profissionais das/dos usuárias/os, que estão 

sempre buscando orientações desses serviços; a partir desse contato, realizar ações de 

vigilância social e proteção de riscos sociais. 
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Do público atendido merece destaque a presença das mulheres na rotina e nos serviços 

ofertados pelo CRAS, conforme aponta a psicóloga P3: 

Assim, o principal é mulher. Porque geralmente a mulher que é que são responsáveis pelos 

cadastros do Bolsa [Família]. Como elas vêm aqui fazer o cadastro, querendo ou não, 

elas sabem “Ah! Tem assistente social, tem psicólogo”; então, a maioria dos prontuários, 

elas são do sexo feminino. (P3) 

 

Essa presença massiva das mulheres como usuárias dos CRAS já fora apontada por 

Pereira e Guareschi (2017); este é o público predominante do serviço, bem como é alvo de 

grande parte das intervenções e programas desenvolvidos no equipamento, reincidindo em 

uma perspectiva de responsabilização das mulheres (Carloto, 2016). Assim, faz-se necessário 

romper com o fim da visão maternalista da política social, ampliando a compreensão de 

família conforme indica a política em sua teoria. Outros perfis que apareceram nos territórios 

foram as/os pescadoras/es, ambulantes, diaristas, trabalhadoras/es autônomas/os em geral, 

pessoas em situação de assentamento na comunidade, familiares de presidiários, bem como 

usuárias/os que têm dificuldade de acessar os serviços socioassistenciais e intersetoriais. 

Porém, esses grupos não aparecem como público atendido nos CRAS. 

Também se percebeu a falta de dispositivos de cultura, esporte e lazer nas 

comunidades. Aqui pode-se vislumbrar potenciais grupos e coletivos que podem ter seus 

vínculos comunitários fortalecidos a partir de ações grupais para o protagonismo social, 

possibilitando identificação dos pares e mobilizações necessárias às demandas por elas/eles 

apresentadas. Contudo, é preciso estar atento às capilaridades dos territórios, às 

características da população, às situações de risco presentes nos espaços físicos da 

comunidade, como violências, tráfico de drogas, exploração sexual, etc. Afinal, o território 

não é apenas uma área geográfica, mas um espaço de interações sociais e culturais, onde são 

vivenciados conflitos e tensões sociais (Fadul & Afonso, 2018). 
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Essas demandas e situações cotidianas solicitam um trabalho profissional concentrado 

na identificação das várias vulnerabilidades e possibilidades da comunidade; que este 

trabalho não se restrinja à concessão de benefícios, cadastramento e recadastramento de 

famílias, embora estes sejam fundamentais para suprir as necessidades de subsistência das 

famílias. Faz parte do rol de atividades do CRAS a oferta de serviços de convivência e 

socialização às famílias, para a ocupação de seu tempo livre, e serviços socioeducativos para 

as famílias refletirem, compreenderem e agirem, individualmente e de forma coletiva, sobre o 

seu cotidiano e território (Teixeira, 2010a), garantindo as seguranças afiançadas pela PNAS. 

Em 2007-2008, o público atendido também era majoritariamente mulheres, além da 

presença significativa de idosas/os e crianças. A principal demanda também era por 

cadastramento nos programas sociais e demais benefícios. Os CRAS também eram a porta de 

entrada para as demandas do SGD e para os conflitos familiares. A vigilância social apareceu 

nas entrevistas da época, mas de modo incipiente e não realizada por psicólogas/os. Naquele 

período, vivia-se o início da implantação e expansão da Política de Assistência Social, então 

existia orientações e até exigências de que as gestões municipais realizassem a 

territorialização para implantação dos CRAS conforme pactuado. Embora algumas/alguns 

psicólogas/os tenham relatado que os CRAS realizavam a vigilância socioassistencial, a 

maioria das/dos entrevistadas/os desconhecia o processo e até os termos utilizados pela 

política, como territorialização, mapeamento, vigilância social. Esses eram considerados 

assuntos para as/os assistentes sociais, fora do escopo da Psicologia. Mais recentemente, 

percebe-se que não há mais esse estranhamento quanto aos termos, nomenclaturas ou 

orientações por parte das entrevistadas. Essa postura pode estar ligada ao fato de as 

orientações recebidas ao longo desse trajeto e as experiências cotidianas de trabalho no 

CRAS que também possibilita esse conhecimento e aproximação com a comunidade, fazendo 
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com que a/o psicóloga/o também se reconheça nesse processo. Entretanto, a vigilância social 

ainda parece ser um desafio da gestão, municipal ou do CRAS, como também das 

profissionais, que ao responderem as questões sobre território e público atendido, não 

apresentaram reflexões e questionamentos sobre a gestão do território e sua importância para 

a execução do PAIF. 

A insuficiente gestão do território aponta para fragilidades na gestão do SUAS, seja 

em âmbito estadual, municipal ou nas coordenações dos serviços – haja vista sua 

responsabilidade em organizar a equipe para tais atividades. Além disso, as profissionais 

seguem passivas à precarização desse serviço, pois não se identificaram nas entrevistas 

apontamentos sobre a falta de vigilância socioassistencial como um elemento que dificulte a 

realização do seu trabalho no âmbito preventivo. A repercussão disso é o desencontro entre 

demandas, planejamentos e necessidades reais, prejudicando também a articulação da rede, 

seja socioassistencial seja intersetorial. Conforme indicam Oliveira et al. (2011), sem as 

ações necessárias à vigilância social, as atividades dos CRAS e a articulação da rede são 

diretamente afetadas, visto que não há uma efetiva comunicação, e o desenvolvimento do 

trabalho reduzirá o devido referenciamento e a função preventiva e protetiva do CRAS. 

Iniciar as atividades no CRAS sem o devido conhecimento do território é como atuar de 

venda nos olhos, visto que não se vê ou conhece a concretude que permeia aquela 

comunidade. Esse processo de territorialização fica, então, sob a responsabilidade do CRAS 

já instalado, que acaba se ocupando no dia a dia com demandas emergenciais, sem atingir o 

objetivo de prevenir e proteger as/os usuárias/os das condições de risco às quais estão 

expostas/os, além de dificultar toda e qualquer ação voltada para a garantia de direitos e o 

protagonismo social. Isso significa que território, demandas e atividades precisam estar em 
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sinergia constante, por meio da busca ativa, articulação intersetorial, monitoramento e 

avaliação das ações. 

É a partir dessa proposta que são analisadas as atividades desenvolvidas na prática 

psicológica nos CRAS. 

 

5.3. Caracterização das ações e práticas cotidianas dos CRAS 

 

Na operacionalização das ações nos CRAS, as entrevistas apresentaram consonâncias 

com as orientações técnicas do MDS, mas também alguns distanciamentos com a proposta do 

CRAS e do campo social. Problematizando com as informações de 2007-2008, observou-se 

continuidades de ações e condutas, mas também alguns avanços na prática da Psicologia 

nesse interregno. Assim, pode-se afirmar que o percurso da Psicologia nos CRAS até aqui tem 

possibilitado para as/os psicólogas/os, mais do que um novo campo de trabalho, tem se 

configurado como um espaço de aprendizagem e contribuição, em um movimento diáletico de 

desconstrução e construção, como apontam os resultados desta seção. 

A pesquisa recentemente realizada (2016-2017) identificou 16 ações e atividades que 

são desenvolvidas nos CRAS de Natal/RN, nas quais as psicólogas estão envolvidas direta ou 

indiretamente na sua organização e execução. A Tabela 3 mostra essas atividades e ações, 

com a frequência com que aparecem nas entrevistas. 
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Tabela 3 

Atividades e ações desenvolvidas nos CRAS 

Atividades/Ações CRAS/Psicólogas 

Atendimento psicossocial 10 

Grupos 10 

Encaminhamentos 10 

Atendimento individualizado 9 

Acompanhamento familiar 8 

Visitas domiciliares 8 

Articulação com a rede 8 

Cadastro Único 7 

Serviços assistenciais 7 

Cadastro no CRAS 5 

Relatórios 4 

Planejamento 4 

Busca ativa 3 

SCFV 3 

Cursos profissionalizantes 2 

Estudos de caso 1 

 

É possível observar que as principais ações no CRAS estão voltadas para as 

atividades socioassistenciais que lidam diretamente com as/os usuárias/os, como 

atendimentos psicossocial e individualizado, grupos, encaminhamentos, acompanhamentos 

familiares e visitas domiciliares. A articulação com a rede, os serviços assistenciais, e o 

Cadastro Único e do CRAS também apareceram na maioria dos relatos. As atividades que 

apareceram em menor frequência são as voltadas para a organização e sistematização das 

ações, como planejamento, relatórios, busca ativa e estudos de caso. Chama a atenção a baixa 

frequência com que aparece o SCFV, haja vista ser um serviço do escopo da PSB, 

referenciado ao CRAS e necessário para o compartilhamento de ações com as/os usuárias/os. 

Os cursos profissionalizantes também constam em apenas duas entrevistas, o que já aponta 

algumas mudanças nos CRAS. 

Essas ações e atividades desenvolvidas nos CRAS foram caracterizadas a partir das 

orientações da Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS n. 



124 

 

   

 

109/2009), que responsabiliza a equipe de referência do CRAS pela: gestão territorial da 

proteção básica, pela organização dos serviços ofertados no CRAS e pela oferta do PAIF. A 

gestão territorial responde à diretriz de descentralização político-administrativa e tem por 

objetivo atuar preventivamente, materializando os referenciamentos dos serviços ao CRAS. 

De acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais: 

A gestão territorial demanda do CRAS um adequado conhecimento do território, a 

organização e articulação das unidades da rede socioassistencial a ele referenciadas e a 

coordenação da acolhida, inserção, encaminhamento e acompanhamento dos usuários. 

Portanto, a rede socioassistencial deverá ser organizada por meio de uma oferta integrada 

de serviços, programas, projetos e benefícios, a fim de cobrir riscos e vulnerabilidades. 

(MDS, 2016a, p. 7) 

 

A vigilância social, instrumento importante da gestão territorial, não aparece nas 

entrevistas, porém algumas práticas apontam para um trabalho aproximado, como o contato 

por meio dos acompanhamentos familiares, do Cadastro Único, das visitas domiciliares e da 

articulação com a rede, que aproxima a equipe das demandas da comunidade. Concernente à 

execução do PAIF, percebeu-se que três serviços e atividades relatadas são executados 

diretamente pela equipe técnica e envolve todas as outras ações. Portanto, optou-se por 

problematizar a atuação da Psicologia no CRAS a partir desses três subeixos: 

acompanhamento familiar; atendimento nos CRAS; processo grupal. 

 

5.3.1. Acompanhamento familiar 

 

Um serviço fundamental no CRAS e que permite o adequado acompanhamento do 

território é a busca ativa. Essa deve ser a primeira atividade realizada pelos CRAS, 

antecedendo todos os fluxos de atendimentos, cadastramentos, e processos de 

acompanhamento familiar, considerando que é basilar para o conhecimento das/dos 



125 

 

   

 

usuárias/os, dos serviços presentes e/ou ausentes na rede, das fragilidades e potencialidades 

das diversas localidades onde o CRAS deve ser referência. A busca ativa consiste em ações 

proativas e estratégicas como: 

deslocamento da equipe de referência para conhecimento do território; contatos com atores 

sociais locais (líderes comunitários, associações de bairro etc.); obtenção de informações e 

dados provenientes de outros serviços socioassistenciais e setoriais; campanhas de 

divulgação, distribuição de panfletos, colagem de cartazes e utilização de carros de som. 

(MDS, 2009, p. 30) 

 

O objetivo da busca ativa é chegar até as/os usuárias/os e as suas demandas antes que 

esse público chegue ao CRAS. Os serviços de cadastramento dos programas sociais como o 

CadÚnico são também instrumentos da vigilância social, que preservam informações 

importantes do público-alvo do CRAS, se retroalimentando com a vigilância social. Esses 

serviços pode enviar listagens das famílias em descumprimento das condicionalidades25 ao 

CRAS, para que se dê início a busca dessas famílias. Porém, a efetividade da busca ativa está 

na iniciativa de procurar essas listagens nos diversos serviços, preferencialmente antes das 

ocorrências. “Nesse sentido, a equipe deverá buscar compatibilizar o tempo destinado às 

demandas espontâneas com o tempo para desenvolver outras estratégias de atendimento 

focadas no trabalho preventivo, até como uma forma de romper o ciclo do atendimento 

reativo” (MDS, 2012b, p. 88). Vale salientar que a busca ativa faz parte do rol de atividades 

do CRAS, mas na dimensão da gestão territorial, ou seja, de responsabilidade primária da/do 

coordenadora/coordenador do CRAS, que deverá organizar e planejar com a equipe como se 

                                                
25 As condicionalidades são condições que o PBF impõe para permanência das/dos usuárias/os no recebimento 

dos benefícios. A Política de Assistência Social compreende essa exigência como uma estratégia para ampliar o 

acesso aos serviços de Saúde, Educação e Assistência Social, considerados como fundamentais para redução da 

pobreza e superação da situação de vulnerabilidade social em que as famílias se encontram. Na área da 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. Quando uma família descumpre os 

compromissos do PBF, são aplicados efeitos que podem causar repercussão nos benefícios (MDS, 2006). 
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dará a sistematização dessa ação que também pode ser executada por técnicas/os de nível 

médio ou outras/os profissionais de nível superior na equipe do CRAS. 

As psicólogas denominaram como busca ativa as visitas domiciliares realizadas para 

averiguação dos descumprimentos das condicionalidades ou casos de situação de risco, a 

partir de solicitações advindas dos encaminhamentos ao CRAS, como aponta o relato da 

entrevistada P2: 

Todo mês, chega a relação das famílias que estão em descumprimento com as 

condicionalidades do Bolsa Família [...]. Eles mandam a relação das famílias pra cada 

CRAS da região... “Eles estão descumprindo”. A técnica tem que ir lá nessas famílias e 

tem que saber o porquê [as famílias] não estão cumprindo as condicionalidades. Então, a 

gente faz a busca ativa das famílias. As famílias beneficiárias do BPC, a gente está 

acompanhando essas famílias, a gente recebe famílias do BPC da região, a gente está 

visitando, está cadastrando essa família. E quando elas estão com algum direito violado, 

tipo de vulnerabilidade, a gente faz busca ativa nessas famílias do BPC também. Quando a 

gente recebe algum tipo de denúncia, algum tipo de suspeita, a gente vai até essas famílias 

convidá-las a vir aqui e a fazer o cadastro para tentar saber o que tá acontecendo. 

Quando é identificado, a gente encaminha para o CREAS que é a violação dos direitos. 

(P2) 

 

Quando a visita domiciliar ou institucional é realizada após uma denúncia ou 

solicitação, é feita uma visita domiciliar para acompanhamento, que não deve ser confundida 

com a busca ativa, uma vez que já ocorreu a exposição à situação de risco e possível 

violação. Portanto, o que as profissionais têm chamado de busca ativa diz respeito à visita 

domiciliar a fim de averiguar situação de risco e realizar os devidos acompanhamentos. As 

visitas às/aos usuárias/os, que deveriam ser realizadas na perspectiva de prevenção e 

promoção, foram relatadas pelas profissionais, na maioria das vezes, relacionadas ao 

acompanhamento das famílias do PBF em situação de descumprimento das condicionalidades 

do programa, sujeitas a perder o benefício necessário à sobrevivência. Nesse contexto, a/o 

profissional é solicitada/o a acompanhar e averiguar os motivos a partir da solicitação que 

chega ao serviço, orientar e acompanhar a resolução desses problemas, além de informar ao 
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sistema se a família deve ou não ser cortada do benefício por descumprimento das 

condicionalidades (MDS, 2009). Portanto, as famílias reconhecem a função fiscalizadora das 

profissionais e receiam suas visitas, como foi apontado pelas psicólogas. A visita antecipada 

pela busca ativa (tanto as famílias como as instituições que devem promover os serviços 

solicitados pelo PBF) pode diminuir os descumprimentos e consequentemente as visitas de 

fiscalização. Do contrário, pode passar de plano de acompanhamento preventivo e se tornar 

uma ação fiscalizatória, sem contextualizar as condições de vida dessas pessoas e sem 

problematizar as ofertas das políticas públicas (Dantas, 2013). 

Em 2007-2008, a busca ativa também era relatada pelas/pelos profissionais nessa 

concepção de visitas domiciliares para averiguação de situações de risco. Muitas vezes, era 

compreendida como uma atividade mais vinculada à/ao assistente social, por se tratar de 

estudos de caso, relatórios sociais e orientações às famílias. Atualmente, percebe-se uma 

melhor compreensão das psicólogas sobre as atividades que devem ser desenvolvidas 

também pela Psicologia no CRAS, embora ainda necessite de mais elucidação sobre a 

instrumentalidade das ações. A aproximação da equipe do CRAS com a comunidade resulta 

também na busca por suas potencialidades, como conselhos comunitários, organização de 

moradoras/es, cooperativas, entre outros, a fim de que um trabalho potencializador com e 

para as/os usuárias/os seja desenvolvido. As possibilidades são inesgotáveis, pois cada CRAS 

tem um território próprio que se apresenta de diferentes maneiras, e cabe à equipe de 

referência avaliar as melhores estratégias para conhecer sua área de abrangência, realizar o 

mapeamento e definir suas ações. 

A articulação intersetorial é outra ação que faz parte da gestão territorial e garante os 

direitos sociais. Analisando as entrevistas, percebeu-se que, de um modo geral, a articulação 

com a rede não ocorre como preconizada pela Tipificação Nacional de Serviços 
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Socioassistenciais (Resolução CNAS n. 109/2009) e demais orientações técnicas do MDS, 

pois esse processo não é feito por meio do mapeamento, organização dos fluxos e estratégias 

de respostas às demandas e aos encaminhamentos (enviados e recebidos), avaliações e 

monitoramentos. Elas ocorrem pelo contato direto, advindo de vínculos informais e ainda 

assistemáticos com as demais instituições do território, conforme também se percebeu na 

articulação realizada em 2007-2008. Outros estudos mais recentes também apontam que não 

há um mapeamento mais aprofundado e as relações das equipes intersetoriais são de cunho 

pessoal para facilitar a articulação entre os serviços. 

Motta e Scarparo (2013) explicam que para efetivar a Assistência Social como 

política pública, a integração e articulação dos serviços são indispensáveis, lembrando que, 

provavelmente, a/o usuária/o da Política de Assistência Social também será de uma outra 

política pública, e seu acesso ao CRAS ocorre muitas vezes após uma peregrinação pelos 

serviços públicos. A falta de articulação dificulta também a troca de saberes e experiências 

que podem auxiliar a alcançar resultados de situações mais complexas e delicadas presentes 

do cotidiano dos equipamentos da Assistência Social. Essa dificuldade de realizar a 

articulação acompanha o percurso das/dos profissionais desde o início da implantação do 

SUAS, como é possível perceber também nas informações de 2007-2008. Contudo, esta não 

parece ser uma questão exclusiva da Psicologia, e sim da gestão territorial, uma vez que essa 

ação está intrinsicamente ligada à territorialização. Com a precarização dos serviços que 

envolvem a gestão territorial, as/os profissionais ficam tolhidas/os em suas ações. 

Concernente a Psicologia, o que se pode observar é que, no período de inserção da/do 

psicóloga/o nos CRAS, havia desconhecimento e muitas dúvidas com relação as ações 

necessárias aos serviços do CRAS, existia um estranhamento desde as nomenclaturas dos 

serviços e atividades até seus objetivos. A maioria das/dos profissionais desconhecia essa 
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atividade ou não sabia diferenciar a articulação socioassistencial da intersetorial. Nos últimos 

anos, perceberam-se parcerias com outros setores para ampliação das atividades, por meio da 

troca de palestras entre os serviços. Embora insuficientes para um trabalho articulado, existe 

um esforço em se comunicar e trocar fazeres com outros serviços da rede. Contudo, ainda 

sem planejamento e os fluxos em comum para atender as demandas da comunidade, como 

mostra o relato abaixo: 

Existe articulação com as escolas do bairro, com o posto de saúde. Sempre que eu preciso 

das meninas do posto de saúde lá no [...] pra falar de saúde do homem, Alzheimer, essas 

coisas de idosos. Eu também sempre conto com as meninas do posto de saúde para o 

grupo de gestantes. E a escola, eles sempre convidam a gente pra fazer palestra lá com os 

adolescentes, sobre inúmeros temas: abuso sexual, gravidez na adolescência. É essa a 

troca. Eles pedem, a gente tá disponível. (P3) 

 

A parceria, a troca, a cumplicidade são parte de um processo de articulação, 

entretanto, é preciso avançar para um trabalho mais sistemático, que realize mais do que 

ações pontuais e de favor, que integre ações e serviços por meio de reuniões sistemáticas, 

visitas às unidades, entre outras estratégias que convirjam para o acesso efetivo da população 

às garantias de direitos. Para tanto, faz-se necessário oferecer condições para o 

gerenciamento da gestão do território e suas respectivas ações. Motta e Scarparo (2013) ainda 

sugerem que é possível pensar na construção de uma rede de interação entre as/os 

atrizes/atores sociais envolvidas/os, buscando equalizar as propostas dos serviços, das 

diferentes políticas públicas, criando uma agenda em comum ou o mais próximo possível. 

Mesmo sendo um dos grandes desafios das políticas públicas, essa articulação que transcenda 

as parcerias entre profissionais e esteja consoante com as demandas dos territórios é uma das 

alternativas que podem minimizar as vulnerabilidades sociais, principalmente de acesso a 

bens e serviços. 
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Apesar de incipiente, houve avanços para a integração e articulação dos serviços, 

como mostra o relato: 

O nosso trabalho tende assim, a ser, como eu falo, assim, intersetorial. A gente faz esse 

trabalho com outras políticas: a gente trabalha em conjunto com a Saúde; muitas vezes, 

por exemplo, o posto de saúde faz o encaminhamento pra a gente, solicitando que a gente 

faça uma visita domiciliar. Tipo, a Saúde tá acompanhando aquela família, mas aí percebe 

que tem uma situação de vulnerabilidade e encaminha pra a gente. E a gente faz muitas 

reuniões; por exemplo, uma vez ao mês, a gente se reune com o pessoal da Saúde, com a 

Assistência pra a gente fazer essa articulação. E, aí, a gente pega as famílias que, por 

exemplo, estão em situação de muita vulnerabilidade, a gente senta pra conversar sobre o 

que a gente pode fazer com essa família. Eu acho muito importante esse trabalho, o 

trabalho de articulação da rede. (P7) 

 

No relato, P7 demonstra que é possível realizar interações e trocas de saberes a fim de 

unificar proposições e intervenções com as/os usuárias/os. É necessário compreender que 

essas/es usuárias/os, em sua maioria, são as/os mesmos, e, sobretudo, são sujeitas/os de 

direitos que devem ter suas necessidades assistidas pelo Estado, e não devem peregrinar entre 

os serviços; é efetivar a completude e integralidade dos programas das diversas políticas, 

além de romper com o ranço clientelista que acompanha as políticas públicas. Porém, ainda é 

preciso caminhar na direção de que a articulação não seja uma justaposição de ações, e sim 

uma articulação efetiva. 

Os acompanhamentos familiares estão na dimensão da execução do PAIF, de 

responsabilidade da equipe técnica de referência e são considerados a base para a garantia de 

direitos das/dos usuárias/os na PSB; necessitam das informações da busca ativa e do 

funcionamento da articulação da rede para sua efetivação. Normalmente, o acompanhamento 

tem início a partir do fluxo dos atendimentos e cadastramento das famílias no CRAS e nos 

programas sociais como PBF e BPC. Esse cadastramento propicia uma perspectiva de 

continuidade nas estratégias de atendimento das demandas que emergem das/dos usuárias/os 

do serviço, além do contato com essas/esses usuárias/os, possibilitando a identificação de suas 
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demandas sociais e relacionais. As observações feitas desde o acolhimento e o cadastramento 

no CRAS direcionam as ações necessárias às/aos usuárias/os e suas famílias. Frente aos casos 

mais complexos, que precisam de intervenções mais elaboradas por parte da equipe técnica, a 

família cadastrada no CRAS passa a ser acompanhada de forma contínua e sistematizada que 

no PAF, em que se constrói um plano de trabalho (MDS, 2012b, 2016a). Conforme as 

orientações técnicas do MDS (2012b, 2016a) e do MDSA (2017a), o PAF envolve desde 

ações particularizadas ou coletivas, visitas domiciliares, planejamentos em conjunto com 

as/os usuárias/os, relatórios, estudos de caso, inserções nas ações do PAIF, referenciamentos 

ao SCFV, realização dos devidos encaminhamentos para a rede socioassistencial e 

intersetorial, e monitoramentos para acompanhar a continuidade das ações, objetivando a 

proteção às situações de risco e a garantia de direitos. Essa atividade desenvolvida pela 

equipe, além de se mostrar uma ação completa, visto que envolve desde a territorialização até 

o monitoramento e avaliação para integralidade e resolução dos problemas demandados, 

também é um avanço da Política de Assistência Social e das ações desempenhadas pela 

Psicologia nesse campo. Isso mostra que, mesmo aos poucos, a Psicologia tem se 

transformado nesse percurso, atuando de algum modo para além do setting de atendimento. 

Porquanto, a Psicologia se voltava majoritariamente a atender as/os usuárias/os nos 

espaços do CRAS, e consideravam acompanhamento às/aos usuárias/os o contínuo 

atendimento, visitas, orientações, encaminhamentos, e inserção nos grupos, que em 2007-

2008, as/os psicólogas/os chamavam de acompanhamento psicossocial. Embora não seja tão 

explícita, há distinção entre os atendimentos realizados há 10 anos e os atuais; pode-se notar 

que, no PAF, as psicólogas estão mais participativas nesse processo de acompanhamento, não 

ficando restritas aos atendimentos e algumas visitas. Para dar conta do fluxo das demandas 

do PAF, as equipes de referência se dividem nos acompanhamentos familiares no território, 
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ou seja, as assistentes sociais e as psicólogas dividem o número de famílias que cada uma vai 

acompanhar sozinha. Contudo, o que pode demonstrar um avanço da Psicologia em atuar em 

todas as ações sociais sem a presença direta do Serviço Social também indica uma 

dissonância com as orientações técnicas, visto que o PAF deve ser realizado exclusivamente 

pelas profissionais da equipe técnica de forma simultânea, para que todas as ações sejam 

qualificadas em sua integralidade e interdisciplinaridade (MDS, 2012b). Entretanto, as 

condições estruturais influenciam para que a equipe divida essa atividade entre si, e muitas 

vezes ainda não cubram todo o território, tendo de optar por quais usuárias/os e/ou famílias 

irão acompanhar pelo PAF, dando prioridade aos casos mais complexos, o que mostra uma 

das fragilidades da Política de Assistência Social que não consegue atender quem dela 

necessita. 

Também é atividade de acompanhamento familiar a realização de orientação e 

encaminhamentos para os diversos equipamentos das redes socioassistencial e intersetorial, 

com o objetivo de assistir as/os usuárias/os nas múltiplas demandas em que o equipamento do 

CRAS é insuficiente, pelos próprios limites impostos pela política. A efetivação dos 

encaminhamentos depende diretamente da articulação da rede; portanto, se há entraves nessa 

articulação, também haverá nos encaminhamentos. Assim, esses encaminhamentos de 

usuárias/os se transformam, muitas vezes, em um repasse de responsabilidade entre os 

serviços das redes e não uma atuação a partir de uma perspectiva de continuidade do 

atendimento. Oliveira et al. (2011) lembram que se os encaminhamentos não forem 

monitorados e não houver um acompanhamento adequado de acordo com as necessidades, 

corre-se o risco de o CRAS se tornar um mero balcão de informações. 

Nas orientações técnicas e tipificação dos serviços no CRAS (MDS, 2009, 2012b, 

2016a), o acolhimento da demanda espontânea, as orientações e os encaminhamentos são 
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serviços necessários e fundamentais para a garantia de direitos, fazendo desse equipamento a 

porta de entrada para as demais políticas e direitos sociais. Contudo, é preciso ampliar a oferta 

de serviços preventivos e ações que promovam o protagonismo, diminuindo a demanda 

espontânea, e chegando às famílias antes das situações de risco. Quanto maior for a demanda 

espontânea, menor será a possibilidade de trabalho preventivo. Conforme se percebeu nas 

entrevistas, os CRAS recebem uma grande quantidade de pessoas em busca de informações, 

orientações sobre os diversos serviços, e principalmente em busca de ações assistenciais e 

benefícios dos programas sociais; assim, o CRAS corre o risco de se tornar um balcão de 

informações, e de cadastramento para recebimento de benefícios, mais do que um programa 

preventivo de vulnerabilidades e que garante o acesso aos direitos antes que estes sejam 

violados. 

As ações assistenciais, como os benefícios eventuais que consistem em um auxílio 

temporário em caso de situações de riscos e emergências, estão divididas, principalmente, em 

três benefícios: alimentação (cesta básica alimentícia ou pecuniário), natalidade (auxílio de 

material à mãe e ao recém-nascido), mortalidade (auxílio em caso de morte de um ente 

querido). Esses benefícios são direitos sociais garantidos a quem necessitar, porém, nem 

sempre esse direito é garantido, seja pelas limitações das/dos gestoras/es ou das equipes de 

trabalho, especialmente pela sobrecarga de trabalho. Isto porque, para receber o benefício 

solicitado, a família recebe uma visita da equipe de Assistência Social. Em Natal, essa 

responsabilidade foi repassada ao CRAS; apesar de possibilitar uma maior aproximação com 

a comunidade, demanda mais serviços às profissionais, que já têm dificuldades em atender as 

demandas do PAIF. Apesar de ser um direito, as/os usuárias/os passam por um teste de 

miserabilidade para serem contempladas/os com uma cesta básica, que pouco atende suas 

necessidades materiais. Antes de recebê-la, as famílias precisam aguardar a visita das 
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profissionais do CRAS, que por sua vez, dependem dos carros para realização dessa atividade, 

como mostra o relato: 

eles chegam muito assim “quero fazer o cadastro da cesta básica”, e não é assim. A gente 

faz o prontuário, faz visita, vê a realidade da família, vê se necessita realmente, pra 

mandar pra secretaria, pra eles mandarem pra cá. (P3) 

 

Após essas visitas, existe um trabalho de burocratização, como relatórios e envio das 

solicitações para a SEMTAS; assim, passam-se semanas ou meses até a família receber o 

benefício solicitado. Ainda, há um limite de cestas básicas por família, além da 

condicionalidade de ela participar de grupos nos CRAS. 

Além dessas condições impostas, também se percebe a culpabilização das famílias por 

suas condições precárias e miseráveis. Algumas psicólogas relataram que percebem alguns 

casos mais críticos, mas que em outros casos “as/os usuárias/os ficaram preguiçosas/os e 

mal-acostumadas/os com a ajuda do governo” (P1). A psicóloga P1 também compara a 

situação dessas/es usuárias/os à sua: 

[...] muitos não trabalham porque não querem trabalhar. Não é porque não estão 

achando, mas porque se acostumaram ao benefício. O Programa Bolsa Família também 

acostuma. Os cursos Pronatec que dá uma bolsa, se você lançar um curso agora que não 

dê uma bolsa eles não querem. Até mesmo se for aqui, se eles não tiverem o custo da 

passagem. Não to dizendo todos, certo? Mas grande parte. [...] Não existe você fazer um 

curso e você dar dinheiro. Eu não... a minha faculdade eu nunca tive. Eu nunca ganhei pra 

fazer a faculdade. (P1) 

 

Vale lembrar que a alimentação é um direito básico de toda/o cidadã/cidadão, e que a 

superação dessa condição de vida não depende tão somente das famílias, nem é possível 

prever essa superação. Ressalta-se que se esse indivíduo ou família que sofre com carência 

alimentar não está em condição de vulnerabilidade, mas de violação de direitos, que extrapola 

as ações do PAIF. Essa é uma das contradições da PSB, que visa à prevenção, mas atende 
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casos de violações. A diferença, aqui, é que ainda não houve rompimento de vínculos, mas é 

fato que não é um caso de prevenção e sim de uma ação urgente, visto que a fome não espera. 

Outra ação assistencial voltada à segurança nutricional relatada foi a sopa solidária que 

ocorre em um CRAS. Essa ação consiste na oferta de sopa às famílias cadastradas no CRAS e 

que são identificadas com carência alimentar por meio das visitas. Os produtos são ofertados 

pelo departamento de segurança alimentar, e a secretaria entrega cestas básicas para a 

comunidade produzir essa sopa, que é distribuída uma vez por semana. A quantidade de sopa 

depende da quantidade de habitantes da casa, com a família recebendo uma concha grande de 

sopa por cada membra/o. Reconhece-se a importância de ações emergenciais, especialmente 

na carência alimentar; entretanto, é importante refletir sobre quais atividades e ações são 

desenvolvidas com essas famílias além da oferta da sopa que fomenta uma lógica 

assistencialista. A psicóloga explica que algumas profissionais foram contra essa ação por 

considerá-la assistencialista, e as/os usuárias/os poderiam confundir o objetivo do CRAS: 

[...] Na sopa, nós temos 350 porções (cerca de 70-80 famílias) recebendo a sopa solidária. 

Mas não é um benefício eventual. Essa sopa solidária foi um programa desenvolvido pelo 

DSA [Departamento de Segurança Alimentar da SEMTAS] e que colocou em alguns 

CRAS. O primeiro CRAS foi aqui. Pra lhe ser sincero, a coordenadora e algumas técnicas 

não foram muito a favor, por causa da função do assistencialismo, pra não se confundir 

isso. Mas acabou que ficou. Eu, sinceramente, eu prefiro... A necessidade a gente vê que 

existe, entendeu? (P2) 

 

A psicóloga explicou que o cadastramento das famílias que recebem sopa foi um 

critério decidido pela equipe desse CRAS, diante da grande procura decidiram elaborar 

critérios como esse para averiguar as condições sociais, e também o critério de cumprimento, 

ou seja, se a família faltar três vezes no recebimento da sopa, ela será cortada do serviço. 

Diante do relato, é possível observar, mais uma vez, a postura policialesca e a culpabilização 

pela pobreza e pelo comportamento das/dos usuárias/os. Também se observa que as 

profissionais não identificam as causas desses comportamentos nem as estratégias de 
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enfrentamento, a não ser de modo condicional e punitivo, mantendo uma lógica de guardião 

da ordem. É preciso compreender as condições de vida das/dos usuárias/os “por uma 

perspectiva de totalidade que: supere a psicologização das relações e problemas sociais; 

ultrapasse a dimensão conservadora, disciplinadora, normatizadora e, principalmente, de 

julgamento, culpabilização das famílias pelo não cumprimento de funções tradicionalmente e 

funcionalmente atribuídas às famílias” (Teixeira, 2010a, p. 296). 

Diante das atividades relatadas, é possível identificar algumas tendências nesse trajeto 

de dez anos, como as dificuldades com a articulação, os encaminhamentos sem 

acompanhamento adequado, as visitas domiciliares ainda com ranço policialesco e de tutela 

para averiguação do comportamento das/dos usuárias/os, o acompanhamento das 

condicionalidades após as situações de risco em perder o benefício, e o preconceito com as/os 

usuárias/os dos SUAS, além da falta de conhecimento da políticas sociais e suas contradições, 

e a atuação das psicólogas como executoras de um sistema de trabalho sem realizar 

inferências críticas nem buscar estratégias de enfrentamento para ações preventivas e de 

protagonismo social. Por outro lado, tem se percebido que a Psicologia tem buscado se 

adequar às orientações técnicas do MDS por meio da mobilização do CFP (órgão de 

regulamentação e fiscalização da profissão), a fim de subsidiar a prática. O CFP, como os 

conselhos regionais e alguns grupos de pesquisa da academia, tem feito estudos, escutas, 

eventos, debates e provocações as/aos trabalhadoras/es do SUAS. Embora os avanços sejam 

sutis, não se pode negar que houve algumas mudanças nesse percurso. Os maiores desafios da 

Psicologia parecem estar ainda relacionados ao reconhecimento das/dos sujeitas/os de direitos 

no trato a pobreza. Além disso, também é importante falar dos entraves na formação da/do 

psicóloga/o, que não a/o qualifica para uma práxis na realidade brasileira. Sobre o trabalho da 

Psicologia na PSB, “Assim, é necessário promover processos reflexivos sobre o modelo 
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acadêmico ainda vigente. Torna-se necessário articular as teorias e práticas da Psicologia com 

as questões da esfera pública. Trabalhar com políticas públicas é trabalhar com adversidades, 

entraves e descontinuidades” (Dentz & Oliveira, 2013, p. 11). Yamamoto e Oliveira (2010) 

apontam que esse campo exige das/dos psicólogas/os mais do que uma adequação do 

trabalho, é preciso conhecimentos que não estão no escopo do que a Psicologia delimitou 

como seu próprio campo de saber, pois trabalhar com a pobreza requer além de conhecimento 

teórico-técnico, a criação de novos conhecimentos e especialmente a mudança na postura que 

marca historicamente a atuação das/dos psicólogas/os. 

 

5.3.2. Atendimentos nos CRAS 

 

Os atendimentos nos CRAS compõem o rol de ações necessárias para identificação da 

demanda, aproximação e intervenções adequadas às necessidades das/dos usuárias/os e 

comunidade. As orientações técnicas nomeiam o que se denomina como atendimentos 

individualizados como ações particularizadas, conforme aponta o documento do MDS: 

Ações particularizadas referem-se ao atendimento prestado pela equipe técnica do CRAS à 

família – algum(ns) membro(s) ou todo o grupo familiar, após a acolhida, de modo 

individualizado. As ações particularizadas devem ser realizadas por indicação do técnico 

responsável pela acolhida da família. O técnico também pode optar por esse tipo de 

atendimento a pedido da família. A opção pela utilização de ações particularizadas no 

atendimento às famílias deverá ocorrer em casos extraordinários e têm por princípio 

conhecer a dinâmica familiar mais profundamente e prestar um atendimento mais 

específico à família. (MDS, 2012b, p. 42) 

 

Assim, as ações particularizadas devem ocorrer, se necessário, após a acolhida no 

CRAS, quando a família ou a pessoa não se sentir à vontade para expor seus problemas nas 

atividades coletivas nas quais podem ser inseridos desde o acolhimento, bem como, quando a 

equipe técnica julgar esse atendimento necessário, pela complexidade do assunto abordado 
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que pode exigir sigilo. Esses atendimentos devem atingir as finalidades do serviço, e não 

servir somente para escutar e encaminhar o caso de determinada família (MDS, 2012b, 

2016a). 

As entrevistas mostram que o atendimento individual também foi descrito como 

acolhimento, escuta ou escuta qualificada, atendimento individualizado e plantão, se 

conformando como uma atividade mais voltada para as psicólogas. Ressalta-se aqui o papel 

fundamental da acolhida, que é o processo de contato inicial de um indivíduo ou família, 

realizando uma escuta primária das necessidades e demandas trazidas por ela/ele, bem como 

de oferta de informações sobre as ações dos CRAS, da rede socioassistencial e demais 

políticas setoriais. É também por meio da acolhida que a/o profissional deve buscar 

compreender os múltiplos significados das demandas, vulnerabilidades e necessidades 

apresentadas pelas famílias, buscando também identificar seus recursos e potencialidades e 

como tais situações se relacionam e ganham significado no território. 

O acolhimento deve ser conduzido desde a recepção do CRAS, que pode ser feito 

pela/pelo recepcionista, que acolherá as/os usuárias/os e marcará para um encontro em outro 

momento com a equipe técnica (caso ela esteja em outra atividade), que definirá melhor as 

intervenções necessárias para assistir integralmente as solicitações daquelas famílias. Nesse 

momento, pode-se definir em conjunto, equipe e usuária/o, quais os caminhos necessários 

para a resolução dos problemas apresentados, que pode ser desde ações particularizadas, 

encaminhamentos, acompanhamentos ou inserção em grupos (MDS, 2012b, 2016a). 

É importante lembrar que as ações particularizadas devem ser menos priorizadas, 

tendo em vista a primazia do trabalho de fortalecimento de vínculos comunitários por meio 

dos processos grupais, como também, ter como objetivo principal a acessibilidade para as 

garantias sociais. Portanto, o CRAS precisa atentar para não ser um fim em si mesmo. Por 
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outro lado, as intervenções com as/os usuárias/os e sua família devem contemplar o 

planejamento em conjunto, dando autonomia para a/o usuária/o e sua família escolher quais 

atividades melhor favorecem às suas demandas. Isso não quer dizer que as/os usuárias/os 

podem escolher ser atendidas/os somente pelas/pelos psicólogas/os, mas que são necessárias 

várias intervenções individualizadas, podendo ser só com uma/um membra/o da família ou 

toda a família, como também pode ser um grupo da comunidade que demanda algo em 

comum ou singular. As temáticas conduzidas nas ações particularizadas não são 

compartilhadas com outros coletivos, pois apresentam objetivos diferentes dos grupos que 

podem estar acontecendo simultaneamente nos CRAS. São necessárias a algumas famílias ou 

grupo de pessoas, podendo ocorrer de modo pontual, bem como podem necessitar ocorrer 

com certa frequência e permanência. Salienta-se que essas ações podem ser realizadas 

pelas/pelos psicólogas/os ou assistentes sociais, como também, de modo conjunto, a depender 

do planejamento da equipe (MDS, 2012b, 2016a). 

Em nenhuma das entrevistas, as ações particularizadas aparecem conforme a 

Tipificação dos Serviços Socioassistenciais e os outros cadernos de orientações do MDS. 

Notou-se que as ações particularizadas são compreendidas como os atendimentos às/aos 

usuárias/os. As psicólogas relataram dois tipos de atendimento, sendo um de caráter 

psicossocial e outro individualizado, ficando perceptível uma confusão terminológica sobre a 

concepção de cada um desses atendimentos e a qual demanda cada um deles melhor 

assistiria. As psicólogas consideraram o atendimento individual quando feito apenas com a 

presença da psicóloga e da/do usuária/o, geralmente a/o usuário sozinha/o, sempre 

envolvendo demandas subjetivas e relacionais; o atendimento psicossocial quando as 

psicólogas estão acompanhadas das assistentes sociais: 

[...]a gente fala assim, é psicossocial: ele não só social nem é só psicológico. A gente 

trabalha muito em equipe e quando a gente faz os atendimentos juntas, a gente faz um 
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atendimento psicossocial. [...] o primeiro atendimento a gente faz psicossocial, que é com 

o assistente e o psicólogo. Se a gente certificar que é uma demanda que realmente é mais 

da Psicologia, eu acabo fazendo o atendimento, o atendimento individual. Aí, se eu 

perceber, como eu já mencionei, que necessita do encaminhamento pra rede de Saúde, aí 

eu faço o encaminhamento, porque não é o nosso papel aqui a gente fazer psicoterapia. 

(P7) 

 

Observou-se que, nas entrevistas realizadas em 2007-2008, não havia orientação 

sobre ação particularizada, visto que esta veio ocorrer com a tipificação dos serviços após 

2009. Na época, o atendimento psicossocial não apareceu no rol de ações, mas isso não quer 

dizer que não havia o trabalho interdisciplinar com a/o assistente social; este ocorria nos 

acolhimentos, nos atendimentos em conjunto, nos grupos e nos acompanhamentos às 

famílias, sendo a terminologia psicossocial atrelada ao acompanhamento às famílias, 

principalmente do PBF, o que chamavam de acompanhamento psicossocial. O atendimento 

individual realizado pela/pelo psicóloga/o era naturalmente chamado de atendimento ou 

atividade clínica. Essa atividade era comum e aceitável, visto que as/os profissionais ainda 

estavam em um processo de orientação sobre as atividades desenvolvidas e vedadas aos 

CRAS, e realizavam o que tinham apreendido na formação, com o modelo clínico ainda mais 

presente. Passados dez anos e tendo construído uma trajetória na Política de Assistência 

Social, apreendendo diversos saberes e fazeres, ampliando o escopo de suas ações e 

possibilidades de intervenções, percebe-se que ainda resiste o modelo hegemônico da clínica 

no cotidiano da atuação no CRAS, como foi apontado nessa concepção de que o atendimento 

individual é uma ação restrita da Psicologia e que nele precisa imprimir um olhar clínico 

sobre os problemas sociais trazidos pelas/pelos usuárias/os, por vezes subjetivando a 

“questão social”. Desde o início dessa trajetória, Fontenele (2008) já afirmava que não 

adiantava simplesmente as/os psicólogas/os mudarem os seus campos de trabalho, se suas 

ações ainda estavam fincadas em práticas com caráter elitista e descontextualizado, que 
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naturalizam os fenômenos psicológicos, conforme o modelo médico de intervenção, ou seja, 

curativa, remediativa e terapêutica. As/Os profissionais de Psicologia têm dificuldades de se 

identificar com o campo social devido à tardia inserção da Psicologia nas áreas de cunho 

social atrelada a uma formação ainda voltada para a clínica. 

Outro aspecto que chama a atenção é que esses atendimentos individualizados 

relatados pelas psicólogas estão relacionados às demandas exclusivas que chegam até o 

CRAS em busca do serviço de Psicologia, por demanda espontânea ou referenciada de outros 

serviços; outros ainda advêm dos acolhimentos realizados na recepção, que, ao identificar 

uma demanda psicológica, repassa o atendimento para a psicóloga. Assim, esses 

atendimentos individuais vêm se configurando como atividades exclusivas da Psicologia no 

CRAS. 

Observou-se que ainda existe uma grande procura por atendimento clínico da 

Psicologia nos CRAS, como relata a entrevistada P1: “A gente vê muitos casos também do 

transtorno mental aqui, né? Que eles dizem que tão com depressão [...] geralmente ao invés 

de ir pra unidade de saúde, vêm pro CRAS”. No relato da psicóloga P6: 

Uma das demandas que mais procuram e que infelizmente a gente não abarca é a questão 

da saúde mental, chega muito, muito mesmo, e infelizmente a gente não pode fazer esse 

atendimento; a gente tem que encaminhar para as redes, mas é uma demanda que chega 

bastante, é a da saúde mental. 

 

Nas dez entrevistas, a questão da saúde mental apareceu como uma procura constante 

pelos serviços da Psicologia no CRAS. Essa demanda foi considerada exclusiva pelas 

psicólogas por compreenderem que a comunidade de modo geral relaciona a presença da 

Psicologia aos serviços de psicoterapia. Essa busca ocorre também pela fragilidade que ainda 

existe na Política de Saúde do Brasil, com grande demanda reprimida da saúde mental. 

Portanto, na falta de políticas preventivas efetivas e/ou acompanhamentos especializados, a 
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população acessa os outros serviços públicos mais próximos à comunidade, como os CRAS. 

Essa análise é bem ilustrada pela fala da entrevistada P3: 

Chegam casos aqui de pessoas que estão em estado de choque, com ansiedade, sem 

respiração. Aconteceu algum problema, alguma coisa, algum trauma, aí o posto de saúde 

manda vir pra cá. Não é para mandar para vir pra cá, porque, assim, ele precisa ir pra 

uma UPA [...]. E acontece muito assim também de escolas encaminharem para cá alunos 

pra atendimento psicológico. Até o posto de saúde também encaminha pra atendimento 

psicológico [...]. Até o posto de saúde não sabe como é que funciona o CRAS. As outras 

instituições não sabem. Então, assim, fala que tem psicólogo, aí acha que vai fazer 

terapia. (P3) 

 

Identificou-se que chegam diversas demandas nos CRAS em busca de atendimentos 

psicoterapêuticos e clínicos de modo geral, desde as avaliações e orientações sobre 

comportamentos de crianças e adolescentes, avaliações psicológicas para dificuldades de 

aprendizagem, casos de depressão e ansiedade, diagnósticos de transtornos mentais, até 

urgências psicológicas e medicalização. Também aparecem casos que envolvem conflitos 

familiares e uso de substâncias psicoativas, evasão escolar de crianças e adolescentes, 

mulheres poliqueixosas. Todas essas demandas são incluídas no rol de serviços clínicos, sem 

a problematização sobre esses casos, seja de ordem relacional, social ou mental. Percebeu-se 

que as psicólogas avaliaram essas questões apenas dentro do escopo da Saúde, e assim 

realizaram os encaminhamentos para os serviços de saúde, sendo que alguns casos já vieram 

desses equipamentos. Então, certamente às/aos usuárias/os restou iniciar mais uma 

peregrinação por assistência e acesso aos serviços. Nos relatos, não foram identificadas 

atividades e intervenções socioassistenciais com essas demandas, para além da escuta e dos 

encaminhamentos. 

O MDS enfatiza que essas ações particularizadas não podem ser confundidas com 

atendimento psicoterapêutico, haja vista os serviços do CRAS não possuírem caráter 

terapêutico. Portanto, as demandas em saúde mental devem ser encaminhadas para a rede 



143 

 

   

 

intersetorial (MDS, 2009, 2012b). Observou-se que as coordenações dos CRAS têm usado de 

uma estratégia para coibir atendimentos individuais que se configurem como psicoterapia, 

orientando as psicólogas a realizarem, quando necessário, até três atendimentos individuais, 

para que não se crie um rapport26 entre usuárias/os e psicólogas. Destaca-se, aqui, o fato de 

as psicólogas seguirem à risca essa orientação, como meras executoras das ações, sem 

questionarem se esse quantitativo está em consonância com as orientações do MDS, como 

também, se é o número de atendimentos que definirá um trabalho dentro dos moldes clínicos. 

Portanto, as psicólogas realizam até três atendimentos individuais, mas com o intuito de 

avaliar a/o usuária/o para um melhor encaminhamento, que geralmente se volta para serviços 

de saúde mental, como indicam os relatos abaixo: 

Além dos atendimentos psicossociais [...] tem os atendimentos individuais. Não clínica 

psicoterápica, mas o que está vigente em lei, né? Que pode ser feito pela profissional, que 

é uma escuta, ou até mesmo um plantão. Você pode atender no máximo duas-três vezes 

aquela pessoa, pra poder fazer um melhor encaminhamento. E aí é isso que acontece. (P5) 

 

A mais nova Nota Técnica com Parâmetros para atuação das e dos profissionais de 

Psicologia no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) do CFP, publicada em 

2016, orienta que os atendimentos particularizados não significam desenvolver atendimento 

psicoterapêutico, mas um dos desafios é também propor intervenções preventivas que 

superem esses atendimentos individuais. Contudo, ainda alerta que “o profissional deve 

dispor de autonomia para escolha de instrumentos e estratégias de intervenções, em 

atendimentos individualizados ou coletivos, garantindo que seu uso se dê em consonância 

com os objetivos e orientações de atuação propostos pelo SUAS” (CFP, 2016, p. 28). 

                                                
26 Rapport é um conceito usado em algumas abordagens da Psicologia Clínica. Consiste em uma técnica usada 
para criar uma sintonia, empatia e vínculo entre terapeuta e cliente. Acredita-se que a partir do rapport 

construído é possível um melhor desenvolvimento do processo terapêutico. 
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Mesmo afirmando que a psicoterapia não é realizada no CRAS, é possível perceber 

que ela ganha nova roupagem por meio da realização dos atendimentos individuais, que ainda 

preservam o modelo hegemônico clínico da Psicologia. Essa conduta individualizante que 

atenta para a subjetividade das/dos sujeitas/os sem contextualizar sua historicidade e 

dinâmica social foi observada em algumas intervenções, como em encaminhamentos para 

psicoterapia, mesmo quando a queixa apresentada envolve violações e situações de riscos, 

conforme relato da P6: “Geralmente, quando elas chegam com essa demanda de violência 

doméstica, a gente faz um encaminhamento para uma terapia, pelo menos para romper esse 

ciclo de violência doméstica”. Também se nota que o atendimento individual realizado 

exclusivamente pela Psicologia aparece como uma contribuição dessa profissional no 

serviço, como aponta a entrevistada em seu relato: 

[...] quando exige algo mais acolhedor do que o atendimento psicossocial, aí, sim, é 

voltado pra Psicologia. Porque, às vezes, precisa de encaminhamentos psicológicos, 

psiquiátricos. E um profissional, um psicólogo, vai fazer a diferença nesse momento. 

Principalmente, se ele tiver um conhecimento, pouco que seja, na área da Saúde, porque 

ele vai poder encaminhar melhor. (P5) 

 

A partir dos relatos, é possível identificar que há uma preocupação das psicólogas em 

seguir as orientações da Política de Assistência Social em não realizar procedimentos 

terapêuticos. Entretanto, também se nota que os atendimentos individuais para escuta e 

compreensão dessas queixas se configuram como um plantão psicológico. A comunidade 

encontra nos CRAS um serviço de escuta, desabafos, orientações e encaminhamentos para 

um atendimento especializado e contínuo. De acordo com Yamamoto e Oliveira (2010), 

A noção de ‘sujeito psicológico’ não cabe nos desafios do CRAS, nem tampouco a crença 

de que a Psicologia só intervém no sofrimento psíquico ou no ajustamento. 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, é o grande desafio para a profissão 

no campo das políticas sociais em geral. (p. 21) 
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É preciso levar em conta que qualquer intervenção no CRAS também se consolida a 

partir de uma rede de serviços funcionando e que esteja minimamente articulada e integrada. 

Contudo, na maioria das vezes, não há uma articulação plena, e as psicólogas se vêm 

impelidas a atender emergencialmente as/os usuárias/os que demonstram algum sofrimento 

psicológico, reproduzindo um modelo inadequado aos serviços almejados na Política de 

Assistência Social. Ou sofrem, por não poderem assistir as/os usuárias/os em sua 

integralidade, como preconiza o SUAS; para tanto, é preciso haver uma rede de atenção no 

SUS que atenda essas demandas especializadas da saúde mental. Os entraves não são apenas 

da prática da Psicologia no CRAS, mas de uma rede de serviços insuficiente e desarticulada 

nos territórios, que precisa ter suas fronteiras ultrapassadas (Dentz & Oliveira, 2013). A 

inserção da Psicologia na Assistência Social e sua prática cotidiana encontra desafios diários 

que extrapolam sua atuação técnica, visto a dificuldade de atuar com problemáticas de cunho 

social a partir de problemas estruturais de trabalho e de uma formação que não foi qualificada 

para tal (Senra & Guzzo, 2012). 

Por meio das informações coletadas, percebeu-se que há inúmeros dilemas às/aos 

profissionais de Psicologia que atuam nos CRAS, pois além de estarem ocupando um espaço 

relativamente novo à Psicologia e considerarem a formação ainda tradicional dentro do 

escopo da Clínica, essas/esses profissionais recebem diariamente uma demanda clínica para a 

qual foram preparados para atender durante a graduação, sem poder exercê-la nesse serviço; 

procuram assistir a população nas fragilidades das políticas de Saúde Mental; e ainda buscam 

uma identificação profissional na área da Assistência Social sem ter recebido uma formação 

adequada para o campo. Essas dificuldades somadas aos obstáculos para o pleno 

funcionamento das políticas sociais fragilizam as ações socioassistenciais e as intervenções 
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intersetoriais. Ao final, não contemplam as reais necessidades da população que fica, muitas 

vezes, desassistida pela precarização das políticas públicas de modo geral. 

As referências técnicas do CREPOP (2007, 2013), orientam que a atuação das/dos 

profissionais de Psicologia deve estar pautada na intervenção psicossocial que abarque a 

compreensão dos processos que atravessam o dia a dia das/dos usuárias/os da Política de 

Assistência Social, visto que, nesse contexto, a população é caracterizada por um histórico de 

vulnerabilidades sociais e violação de direitos básicos, como acesso, à alimentação, saúde e 

educação. Os atravessamentos da realidade vivida influem diretamente na saúde mental 

desses indivíduos, pois a pobreza é um problema social que age sobre os diversos aspectos da 

vida da pessoa (Nepomuceno, 2013). Contudo, entre os diversos desafios, a atuação da 

Psicologia na Assistência Social deve focar no compromisso com o enfrentamento da 

“questão social”, aspirando a transformação social. Assim, atividades que gerem 

patologização, segregação e categorização não devem compor sua prática (CREPOP, 2007). 

Para uma operacionalização das ações nos CRAS que fomentem o protagonismo e a garantia 

de direitos, faz-se necessário desenvolver atividades articuladas com a comunidade, de modo 

coletivo. Nos CRAS entrevistados, essas ações apareceram como processo grupal, conforme 

analisado a seguir. 

 

5.3.3. Processo grupal 

 

As ações coletivas também apareceram nos CRAS como uma das principais 

atividades, o que pode ser verificado em alguns relatos como o da psicóloga P3: “o carro 

chefe daqui são os grupos, que é uma forma da gente acompanhar os usuários”. Esses 

grupos atendem ciclos de vida (idosas/os, crianças, mulheres, gestantes e adolescentes), além 
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de oficinas de artesanato como curso de pintura em tecido, Programa Famílias Fortes27, 

Grupo Amigos do Coração28 (realizado em parceria com o equipamento da Saúde), Grupo do 

BPC e os grupos das condicionalidades e descumprimentos do PBF. É importante ressaltar 

que os processos grupais aos quais se referem o TSF no PAIF segundo as orientações da 

Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais e demais guias do MDS, consistem em 

oficinas comunitárias, ações coletivas (com grupos de famílias em acompanhamentos pelo 

PAF); campanhas temáticas (de acordo com o território e demandas); ações comunitárias 

(mobilizações coletivas, eventos informativos, eventos culturais e comemorativos); 

participação política-organizativa (participação democrática e de instâncias de controle social 

e a participação das/dos profissionais em instâncias representativas da sociedade civil); e os 

grupos de convivência e fortalecimento de vínculos, que devem ocorrer nos SCFV (MDS, 

2009, 2012b, 2016a). 

Dentre os processos grupais relatados pelas profissionais entrevistadas estão as 

campanhas comunitárias, as oficinas e os grupos. As campanhas são realizadas de acordo o 

calendário de mobilizações da Assistência Social, notadamente, sobre abuso sexual infantil e 

trabalho infantil; algumas psicólogas citaram participação em campanhas da Saúde sobre a 

prevenção da dengue, como forma de se aproximar da comunidade. No que diz respeito às 

oficinas, não foram observadas oficinas temáticas, mas oficinas ocupacionais como as de 

artesanato. Conforme as orientações técnicas do MDS, as oficinas ocupacionais que 

                                                
27 O Grupo Famílias Fortes pertence ao Programa Famílias Fortes, de iniciativa do Ministério da Saúde, que está 

em implantação desde 2013, articulado com a Assistência Social e com a Educação, visando a um trabalho 

integrado entre essas políticas públicas, voltado para a prevenção ao uso de álcool e outras drogas para famílias 

com crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. As reuniões são integradas e articuladas, e devem acontecer de 

preferência nos CRAS pelo trabalho grupal já desenvolvido nos territórios (Ministério da Saúde, 2017). Nas 

entrevistas, esse grupo aparece em fase de implantação em 2 CRAS. 
28 O Grupo Amigos do Coração é desenvolvido pela ESF do território da área de abrangência de um CRAS 
entrevistado. É voltado para o público idoso, ou pessoas que tenham hipertensão, e é realizado em parceria com a 

psicóloga do CRAS, que se faz presente em algumas reuniões para falar de temas psicossociais. 
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envolvem artesanato, esporte e cultura podem ocorrer nos CRAS, como alternativas para se 

aproximar da comunidade, utilizando dessa estratégia para trabalhar temas em comum aos 

coletivos do território, de modo agradável e dinâmico. Contudo, não podem ser um trabalho 

sem o objetivo de promover conteúdos informativos, participação democrática, construção de 

conhecimento e mobilizações comunitárias (MDS, 2009, 2012b). 

O modo como os grupos estão sendo operacionalizados nos CRAS não está em 

consonância com as metodologias propostas para o TSF. Desde 2009, com a aprovação da 

Tipificação, os grupos acompanhados pelo PAIF se constituem com outras metodologias de 

trabalho, passando a ser responsabilidade do SCFV a organização e condução dos grupos de 

convivência e fortalecimento de vínculos. O SCFV abarca ações coletivas, preferencialmente, 

por ciclos de vida, e deve ser realizado em espaços apropriados para as atividades orientadas 

pelo MDS, podendo ocorrer nos CRAS, desde que estes ofereçam espaço adequado sem 

atrapalhar as ações do PAIF. O SCFV também pode ocorrer em parceria com ONG presentes 

na área de abrangência do CRAS, mas ainda deve ser referenciado ao CRAS, sendo a equipe 

de referência responsável pelo planejamento e gestão das ações com as/os educadoras/es 

sociais. As/os usuárias/os e famílias atendidas no SCFV são encaminhadas pelo CRAS e 

vice-versa, havendo o acompanhamento do desempenho dessas/desses usuárias/os no serviço 

(MDS, 2012b). 

O SCFV só aparece em três relatos, sendo dois deles realizados em instituições 

filantrópicas, uma delas de cunho religioso. As orientações do MDS chamam a atenção para 

este modelo de instituição, pois algumas entidades impõem a participação das/dos usuárias/os 

em rituais religiosos, como orações, celebrações, etc. (MDS, 2016a). Percebe-se que, apesar 

dos avanços, a defesa dos direitos são postos à prova com a refilantropização dos serviços, 

por meio das parcerias com as organizações beneficentes e de Assistência Social como 
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mediadoras dos SCFV, que retoma a lógica da benesse e não do direito social afiançado pela 

LOAS (Teixeira, 2009). Quanto ao SCFV que ocorre no próprio CRAS, observa-se que o 

serviço não atende as orientações, pois o CRAS não tem condições adequadas para o 

funcionamento do SCFV. Nele é realizado um grupo de crianças que ocupa a sala de 

atividades coletivas uma vez por semana, e não comporta todas as crianças cadastradas no 

grupo. Desse modo, embora esse serviço seja realizado por uma educadora social, não condiz 

com as propostas para as atividades de convivência. Além disso, esse grupo foi planejado 

como estratégia para ocupar as crianças enquanto as mães estavam em uma ação assistencial 

no CRAS. Essa estratégia é uma alternativa viável, porém, seu principal objetivo é evitar a 

movimentação das crianças pelo CRAS, não sendo uma estratégia preventiva e protetiva para 

atender as demandas das próprias crianças, como mostra o relato de P2: 

Elas chegam muito cedo; enquanto elas estão aí na espera, a gente está fazendo um grupo 

com as crianças. [...] não temos uma estrutura boa, embora a casa é grande, a sala que 

acontece esse serviço é aberta, é muito quente e não é grande o suficiente. [...] se as 28 

crianças que estão inscritas vierem todas no mesmo dia, aquela sala vai ficar 

insuportável. [...] eu vejo a hora da educadora enlouquecer com muita criança. (P2) 

 

O planejamento desse grupo é realizado pela educadora social e pela equipe de SCFV 

da SEMTAS; a técnica de referência é a psicóloga do CRAS, porém, ela não participa 

ativamente do planejamento e das ações. 

Vale ressaltar que o SCFV é fundamental para o referenciamento da rede 

socioassistencial, pois deve compor a completude de ações da Assistência Social, para onde 

as/os usuárias/os e suas famílias são encaminhadas/os, no intuito de promover a segurança à 

convivência familiar e comunitária, além do fortalecimento de vínculos, como indica a PNAS 

(2004). Na ausência desses serviços nos territórios, os CRAS continuam assumindo grupos 

que atendem os ciclos de vida e convivência, como grupos de mães, gestantes, mulheres. 
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Geralmente, esses grupos tratam temas como violência doméstica, fortalecimento de vínculos 

familiares, autoestima, emoções e maternidade. 

O trabalho social com famílias na Proteção Social Básica da Assistência Social reflete a 

forma de incorporação da família na política e, em muitos casos, apesar de afirmarem 

como de objetivos de emancipação, autonomia e empoderamento das famílias, podem 

indicar sentido inverso, de reforço da maternagem, da tradicional atribuição das mulheres à 

função de cuidados, ao reforço das funções clássicas das famílias, entre outras. (Cardoso & 

Teixeira, 2014, p. 81-82) 

 

Outro aspecto observado nos grupos dos CRAS é a inadequação das metodologias do 

SCFV, não orientadas como indica o TSF (MDS, 2016b). De modo geral, são realizadas 

palestras e rodas de conversas, que também são importantes, mas insuficientes às ações 

coletivas/comunitárias promotoras do protagonismo social. 

O público-alvo do CRAS – as/os beneficiárias/os dos serviços e programas sociais, 

como o público dos Benefícios Eventuais, BPC e PBF – também participa de grupos ou 

reuniões pontuais. Esses grupos trabalham com informações sobre os critérios e 

condicionalidades dos serviços da Assistência Social, com a finalidade de orientar e 

monitorar a prevenção de perdas dos benefícios ou concessão dos benefícios eventuais 

(garantidos por lei), como as cestas básicas e o kit enxoval. Ou seja, as ações estão 

relacionadas mais ao acompanhamento das condicionalidades para acessar os benefícios do 

que às estratégias efetivas de prevenção e proteção social. Sobre isto, destaca-se o relato de 

uma psicóloga que tomou a iniciativa de coordenar, executar e acompanhar o grupo de 

prevenção do PBF. Isto pode ser apontado como um avanço, tendo em vista que nos relatos 

de 2007-2008 muitas/os profissionais não conheciam os documentos e as responsabilidades 

interdisciplinares para efetivação das ações com as/aos usuárias/os do PBF, e também 

direcionavam essa responsabilidade às/aos assistentes sociais. Atualmente, as psicólogas 

participam desses grupos, direta ou indiretamente, e atuam na autonomia e no protagonismo 
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das/dos usuárias/os desses serviços. Contudo, é preciso atentar para a superação da noção de 

autonomia voltada para lógica liberal, individual e subjetivista, que orienta as/os usuárias/os a 

“andar com as próprias pernas” (Teixeira, 2010b). “A autonomia social é aquela que visa 

gerar novas subjetividades políticas, capacidade de análise da realidade e de dimensionar as 

soluções imediatas e mediatas” (Cardoso & Teixeira, 2014, p. 84). 

A dimensão de autonomia pode ser percebida nos cursos de profissionalização que, 

embora só tenha aparecido no relato de duas entrevistadas, ainda está na seara das atividades 

realizadas pelos CRAS: 

[...] então se tiver algum curso que a gente possa tá vendo, para algumas mães que 

estejam querendo se ocupar, precisam aprender alguma atividade para estar exercendo 

em casa, a gente às vezes consegue algum curso pra estar fazendo aqui com elas, a gente 

pega essa demanda e faz um curso. (P4) 

 

Além de divergir do propósito do CRAS, as ações não devem atender às expectativas 

das/dos profissionais. Mesmo que uma necessidade ou potencialidade tenha sido observada 

pela equipe técnica, o planejamento deve ser elaborado com as famílias atendidas e/ou com 

lideranças comunitárias. As expectativas da equipe muitas vezes partem de uma lógica 

neoliberal e normatizadora de acesso ao trabalho e bens, não levando em conta os 

atravessamentos dos problemas sociais vivenciados na comunidade e as possibilidades de 

enfrentamento da pobreza por meio da garantia de direitos. As orientações do MDS indicam 

que a partir das necessidades e potencialidades das/dos usuárias/os ou da comunidade em 

geral, deve-se realizar as articulações com a rede, a fim de atender as demandas, dentre elas a 

de geração de renda e profissionalização, quando idealizadas pelas/pelos usuárias/os. O CRAS 

deve realizar o encaminhamento para o Acessuas Trabalho na própria rede socioassistencial e 

outros programas e instituições profissionalizantes (MDS, 2012b). Mesmo reconhecendo 

como necessária para a manutenção das famílias, é importante lembrar que essa concepção da 
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geração de renda e empregabilidade “Recaise na lógica de que basta ‘reintegrar’ famílias, 

trabalhadores na ótica da sociedade capitalista, para promover o ‘bemestar’” (Couto, 2015, p. 

674). 

Vale ressaltar que, na história da implementação do SUAS, as orientações técnicas 

para o trabalho com famílias beneficiárias do PBF sinalizavam tanto os grupos para 

acompanhamento das condicionalidades como ações de geração de emprego e renda que 

auxiliassem as famílias a sair da condição de pobreza. Logo, o CRAS assumiu essa função, 

visto que era a equipe designada a atuar com essas famílias. Portanto, os grupos para 

acompanhamento das/dos beneficiárias/os e, principalmente, os cursos profissionalizantes 

eram comuns no cotidiano da maioria dos CRAS analisados em 2007-2008, pois se tratava de 

uma orientação do MDS nos guias publicados em 2006. Naquela época, os cursos eram 

voltados principalmente para as mulheres que sempre foram maioria entre as/os 

beneficiárias/os dos programas sociais. Esses cursos eram oficinas de artesanato em geral, 

pintura em tecido, manicure, cabelereira/o; em sua maioria, cursos que possibilitavam a 

geração de renda enquanto essas mulheres ainda cuidavam da casa e das/dos filhas/os. Além 

de aumentar a carga horária de trabalho das mulheres, os cursos não contribuíam para a 

emancipação financeira, e mantinham a lógica do familismo29, em que as mulheres são 

responsáveis por suas famílias e pela manutenção das/dos suas/seus membras/os, dificultando 

a entrada da mulher no mercado de trabalho e sua independência econômica (Teixeira, 

2010b). Na época, isso era compreendido como algo necessário para que as mulheres 

pudessem aumentar a renda da família e ajudar seus companheiros. 

                                                
29 Teixeira (2010b) explica que o termo familismo é destacado por Esping-Andersen, como uma tendência 

familista da política social, diferente da pró-família, mas uma perspectiva de maior responsabilização da família 

pelo bem-estar de suas/seus membras/os, incentivado pelas políticas públicas, como forma de desresponsabilizar 
o Estado por suas necessidades sociais, recaindo sobre a família, principalmente a mulher, a responsabilidade 

pelos serviços de proteção social. 
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Dando seguimento à análise dos processos grupais, observa-se que há parcerias dos 

CRAS com a rede intersetorial, por meio de permutas entre as/os profissionais dos serviços 

da rede, que se dividem na atenção aos grupos da Assistência Social e da Saúde, a depender 

da temática trabalhada com as/os usuárias/os desses serviços. Embora não contemple uma 

ação articulada ou planejada de modo interdisciplinar ou transdisciplinar, essas parcerias 

destacam-se como um avanço na trajetória das psicólogas dos CRAS, pois mostra abertura 

entre espaços e profissões, possibilitando a aproximação entre as/os diversas/os atrizes/atores 

sociais envolvidas/os no território e nas políticas sociais, além de ações mais integralizadas. 

Contudo, as parcerias precisam avançar para um trabalho articulado no próprio CRAS, na 

rede socioassistencial e com outras políticas públicas, bem como, merecem atenção para não 

corresponderem a uma expectativa dos profissionais, sem atentar para as reais demandas do 

público atendido. Algumas vezes, os grupos podem perder a dimensão dos objetivos do 

serviço, como percebeu-se no relato de P5: 

No grupo de gestantes, a gente faz o acompanhamento delas, pra saber como elas estão, 

pra avaliar se elas estão indo pra o pré-natal, realizando o pré-natal. Porque a gente se 

preocupa muito com as doenças, né? [As] desenvolvidas durante a gestação, se você não 

tiver um cuidado, um certo cuidado. Então, no grupo de gestantes, a gente faz esse 

acompanhamento e faz, vai no posto, fala com alguém, com alguma enfermeira, um 

médico, algum técnico de enfermagem, e discute um pouco sobre o que gostaríamos de 

elencar no próximo grupo. Por exemplo, “Ah! Próximo mês, eu gostaria de falar sobre a 

amamentação, porque eu estou vendo que elas estão com muitas dúvidas e tal”. E aí vem 

um profissional especializado e fala sobre a amamentação, sobre a melhor forma de 

amamentar, sobre a importância de amamentar. Ou... E, aí, marca a data, o horário. E 

eles comparecem. (P5) 

 

Os saberes técnico e acadêmico não devem se sobrepor às necessidades concretas 

dessas/desses usuárias/os. Ou seja, os grupos e temas devem partir da comunidade. O papel 

principal da equipe técnica é tornar as observações cotidianas e as propostas da comunidade 

em ações concretas que possam reverberar em reflexões e transformações políticas para 

todas/todos as/os atrizes/atores sociais envolvidas/os. Uma das entrevistadas relatou que 
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costuma planejar as atividades e temáticas com as mulheres do grupo que acompanha. Essa 

participação ativa das mulheres no planejamento das ações desenvolvidas no grupo promove 

protagonismo e reflexões sobre suas realidades e seu papel ativo na sociedade, conforme 

apontado na seguinte fala: 

Pronto, o grupo de mulheres é uma vez a cada mês; e, aí, a gente trabalha, a gente pega 

temas e, normalmente, a gente, assim, é... A gente conversa com elas sobre o tema que elas 

gostariam de ser trabalhado. (P7) 

 

A falta de planejamento a partir das demandas postas pelas/pelos usuárias/os e demais 

atrizes/atores do território recai na armadilha de criar atividades que apenas ocupem espaço de 

tempo das famílias atendidas ou numa perspectiva normatizadora e elitizada, que não atende 

as reais vicissitudes do público-alvo. Por vezes, também recai em uma política pobre para 

pobres, em que se acredita que qualquer coisa é melhor do que o que as/os usuárias/os da 

Assistência Social possuem ou acessam. O planejamento é tão importante quanto as ações 

desenvolvidas nos CRAS, pois é a partir de discussões e debates sobre as demandas que se 

propõe o desenvolvimento das atividades, promovendo espaços de fala e saberes para a 

comunidade. Esse modo de planejar é o mais adequado para a promoção de protagonismo e 

de garantia de direitos, visto que a participação efetiva da população, além de promover 

autonomia, empoderamento, também contribui para o referenciamento do CRAS como 

equipamento de proteção e garantia de direitos da comunidade (MDS, 2016a). Mas, assim 

como em 2007-2008, ainda não se pode afirmar que os planejamentos das ações das 

psicólogas entrevistadas, principalmente dos grupos, são sistemáticos, de modo 

interdisciplinar e democrático, e atualizados com as necessidades do território, promovendo 

reflexão crítica e aprendizagem. Observou-se que os grupos relatados pelas psicólogas 

apresentaram um esvaziamento nos encontros, que é interpretado pelas entrevistadas como 

uma falta de interesse e preguiça das/dos usuárias/os. Observou-se que, além de não avaliarem 
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a ausência delas/deles no planejamento, refletindo e propondo sobre suas reais necessidades e 

interesses, e sobre as disponibilidades das/dos usuárias/os, há uma responsabilização das/dos 

usuárias/os pela sua não participação em alguns grupos. Esse preconceito, estigma e 

culpabilização da pobreza não deve ser uma atitude adotada pelas profissionais das políticas 

públicas de modo geral; ao contrário, atuar no enfrentamento da pobreza requer conhecimento 

da estrutura que reflete na desigualdade social, bem como na análise das possibilidades de 

emancipação das/dos usuárias/os a partir delas/deles próprias/os e das condições do território 

(CFP, 2016; Oliveira el al., 2011; Teixeira, 2010a, 2010b). O trabalho comunitário precisa 

estar atento não só as vicissitudes como também às potencialidades dos territórios, 

identificando possibilidades de fortalecer determinado grupo ou coletivo, dependendo da 

identificação e reflexões dos pares; outro potencial que precisa ser incentivado é a 

participação social nas instâncias de controle social das diversas políticas públicas. Porém, 

essa participação coletiva tem se resumido à participação em palestras, rodas de conversa, 

oficinas, eventos e, de modo incipiente, no planejamento. 

Por fim, as orientações para TSF, indicam que as ações coletivas sejam conduzidas 

pelas/pelos duas/dois técnicas/os de nível superior da equipe de referência do CRAS 

(assistente social e psicóloga/o). “Tal composição é capaz de melhor compreender as 

vulnerabilidades sociais – fenômenos complexos e multifacetados, que exigem respostas 

diversificadas, alcançadas por meio do olhar interdisciplinar, qualificando a intervenção 

realizada” (MDS, 2012b, p. 27). Esses grupos são conduzidos pela equipe técnica de 

referência, que os divide por demandas e fluxo dos grupos. No trabalho com grupos, a 

tipificação dos serviços socioassistenciais orienta que a/o assistente social e a/o psicóloga/o 

devem atuar simultaneamente no planejamento e execução das ações coletivas, inferindo 

troca de saberes e promoção da interdisciplinaridade (MDS, 2016a). Porém, essa não é uma 
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realidade presente nos CRAS, haja vista a escassez de profissionais e as demandas de 

atividades cotidianas, além das questões estruturais da política e dos territórios, que 

sobrepujam a atuação das/dos psicólogas/os. Para manter o fluxo de grupos funcionando, as 

psicólogas precisam se dividir, se responsabilizando individualmente por cada grupo e ações 

comunitárias em geral. Essa demanda diária somada às exigências das outras ações leva a 

uma rotina individual de cada profissional, visto que muitas vezes não têm tempo dedicado 

para estudos, reflexões, planejamentos interdisciplinares, prejudicando ainda mais a troca de 

saberes e fazeres, fundamentais para a evolução da Psicologia no campo social. 

Nessa divisão do trabalho, as psicólogas optam por conduzir os grupos que 

demandam temáticas mais subjetivas da vida cotidiana ou, como elas disseram, “quando há 

algo psicológico”, permutando com as assistentes sociais quando necessário. Essa divisão dos 

grupos demonstra que ambas profissões se decompõem, quando poderiam estar entrelaçadas 

por meio do planejamento, da troca de conhecimentos e responsabilidades compartilhadas. 

Ribeiro e Guzzo (2014) ressaltam que essa redução das consequências da “questão social” 

revela uma tendência da Psicologia tradicional a personificar e psicologizar todos os 

processos da vida humana. Destarte, faz-se necessário um maior debate sobre os dilemas e as 

contradições dos serviços e da própria profissão, no esforço de promover uma perspectiva 

crítica que culmine na construção de uma prática comprometida socialmente. 
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6. Peculiaridades da Psicologia na Política de Assistência Social 

 

Neste eixo, as peculiaridades da Psicologia na Assistência Social são analisadas 

conforme o relato das profissionais de Psicologia que atuam nos CRAS – aquilo que lhe é 

específico como profissional, o que a distingue das demais profissionais; além disso, 

elencam-se os aspectos positivos de suas práticas, as dificuldades que as psicólogas 

encontram cotidianamente nos serviços e, diante disso, quais estratégias de enfrentamento 

elas têm executado para lidar com os desafios postos em suas práticas nos CRAS. 

 

6.1. Particularidades do trabalho da/do psicóloga/o na Assistência Social 

 

Na Tabela 4, há um quadro autoexplicativo da percepção das psicólogas sobre o que 

consideram particularidades do trabalho da Psicologia na Política de Assistência Social, ou 

seja, de que modo essas profissionais que são trabalhadoras do SUAS diferenciam sua 

atuação nesse campo das demais áreas da Psicologia. 
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Tabela 4 

Particularidades do trabalho das psicólogas na Assistência Social 

Particularidades do trabalho da/do 

psicóloga/o na Assistência Social 

Principal diferença entre o trabalho da/do 

psicóloga/o e da/do assistente social no 

CRAS 

1-Não fazer psicoterapia 

2-Trabalho coletivo/comunitário 

3-Trabalho psicossocial 

4-Indefinição de funções com outras/os 

técnicas/os 

5-Trabalho com a família 

6-Difere da formação individualizada e 

elitista da Psicologia 

1-Escuta qualificada 

2-A/O assistente social é a/o técnica/o que 

predomina 

 

As particularidades apresentadas acima deixam nítido que a Psicologia não está mais 

apenas no seu setting tradicional de atendimento, e que tem aprendido outras formas de ser 

Psicologia; ao mesmo passo, mantém muitas indefinições em uma contínua construção, 

conforme discutidas abaixo. 

Analisando as informações da pesquisa de 2007-2008, observa-se que apenas umas 

das particularidades não foi mencionada naquela época, que é a não realização da 

psicoterapia nos CRAS. Já nas entrevistas recentes (2016-2017), o fato de não fazer 

psicoterapia foi a particularidade mais apontada pelas profissionais. Entretanto, não realizar 

psicoterapia na Assistência Social é trazido pelas psicólogas como uma coibição das 

orientações técnicas e não como um entendimento de que esse fazer não dialoga com as 

seguranças afiançadas pelo SUAS. Em 2007-2008, a psicoterapia estava presente no rol de 

atividades das/dos psicólogas/os dos CRAS; foram identificadas ações de “psicoterapia 

individual, aconselhamento psicológico, aplicação de testes e ludoterapia com fins 

terapêuticos”. Portanto, para as/os psicólogas/os presentes no início da implantação dos 

CRAS, atividades clínicas não eram algo incomum, nem embaraçoso, visto que não havia 
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muitas orientações e as/os psicólogas/os praticavam o que mais sabiam fazer com 

naturalidade. Contudo, após guias e orientações técnicas do MDS sobre as ações nos CRAS, 

esse cuidado de não realizar práticas psicoterápicas passou do incômodo a uma mera 

execução das orientações técnicas, de modo que não realizar psicoterapia se tornou uma 

particularidade das/dos psicólogas/os dos CRAS, recomendação sempre enfatizada pelas 

entrevistadas, como aparece na fala abaixo: 

[...] é porque aqui a gente não pode fazer a terapia, o acompanhamento, então nisso já 

vejo diferença. A gente faz só orientação e essa falta de psicoterapia pra alguns 

psicólogos é um baque muito grande, porque a gente... Na minha época, foi focado pra 

clínica, pro atendimento, pra ajudar, [...] mas aqui a gente não pode, então já muitos 

profissionais não querem nem fazer esse atendimento pontual, que já tem a regra “não 

pode”. Então, eles não sabem o que é que pode. (P1) 

 

Esse ponto merece destaque para que sejam problematizadas as percepções do que é o 

modelo clínico para as psicólogas. A quantidade de atendimentos por si só já define o que é 

clínica? Destaca-se que a escuta individual pode demandar outras escutas seja em ações 

particularizadas com a/o usuária/o ou acompanhada/o de seus familiares; portanto, limitar o 

número de atendimentos individuais é também limitar o acolhimento das diversas demandas, 

que nem sempre aparecem em um primeiro momento. Porém, de fato, é necessário cautela e 

conduta assertiva na perspectiva psicossocial para que não se configure um atendimento com 

fim psicoterápico. A limitação do número de encontros individuais – o que na verdade a 

Tipificação nomeia como ação particularizada individual – não é posta pelas normas ou 

orientações do SUAS, mas parte de algumas gestões, municipais e estaduais, que orientam 

principalmente as/os psicólogas/os a realizar no máximo três atendimentos individuais 

(MDS, 2009). Por outro lado, há quem compreenda que está em um espaço de trabalho 

diverso ao que a/o psicóloga/o estava acostumada/o, e que nesse campo social é preciso um 
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olhar para todo o contexto que envolve as demandas trazidas pelas/pelos usuárias/os e sua 

família, como respondeu P4: 

O psicólogo não é o clínico da outra área, é totalmente diferente; é uma área diferente, um 

olhar diferente. Você não está aqui somente por um indivíduo, é por um todo, uma família, 

apesar de cada indivíduo não é só específico, tem todo uma questão histórica, uma 

questão social, enfim. (P4) 

 

Segundo Alberto et al. (2014), o modelo clínico individualista focado no individuo 

ainda está presente na atuação profissional da Psicologia como única ferramenta e estratégia 

de intervenção, mesmo em contextos onde essa prática é vedada. Essas ações ainda se pautam 

por uma atuação baseada no modelo clínico tradicional com intervenções sem nenhuma 

contextualização das sequelas da “questão social” e sem adequação dos modelos teóricos e 

técnicos da profissão para atuação nesses contextos (Yamamoto, 2003). 

Outros apontamentos interessantes são o trabalho coletivo/comunitário, o trabalho 

interdisciplinar, a indefinição de funções com outras/os técnicas/os dos CRAS, o trabalho 

com a família, que estão atrelados à identidade das/dos profissionais da Psicologia na 

Assistência Social. A percepção de falta de nitidez na atuação fica evidente no relato abaixo: 

Falta muita coisa ainda, falta muito, precisa muito as coisas ficar claras. Os psicólogos 

que estão chegando, por exemplo, não sabem muito o que fazer. Então, assim, é bem 

complicado. É uma profissão que ainda está se construindo dentro da Política, da Política 

de Assistência, mas é preciso muita coisa ainda, precisa muitas coisas ficar clara, porque, 

muitas vezes, os psicólogos chegam e não sabe qual de fato é o papel dele dentro da 

Assistência, mas não tem assim, algo peculiar. (P6) 

 

Com o ingresso na Assistência Social, sobretudo no trabalho preventivo e protetivo 

dos CRAS, a Psicologia, forçosamente, precisou sair da sua zona de conforto, ou seja, do 

modelo clínico e individual de atuação, que sempre diferenciou as/os psicólogas/os das/dos 

demais profissionais (Oliveira et al., 2011; Oliveira & Paiva, 2016). Mais do que em outros 

espaços de trabalho, o CRAS não define funções e papéis, haja vista suas diretrizes de 
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trabalho interdisciplinar e coletivo, de modo que há um entrelaçamento das profissões 

contribuindo com seus saberes e atuando a partir de um mesmo plano de trabalho. Essa 

indefinição de funções específicas é compreendida pelas psicólogas entrevistadas como um 

problema a ser solucionado pela Política de Assistência Social ou pelo CFP, e não como um 

desafio a ser enfrentado na prática cotidiana que potencializa a profissão para o 

desenvolvimento de novas possibilidades de atuação. 

Outra observação das psicólogas que aparece como um trabalho peculiar da 

Psicologia na Assistência Social é o trabalho coletivo/comunitário e o trabalho com a família 

– uma área que historicamente esteve a margem do escopo do campo de produção do 

conhecimento e de atuação da/do psicóloga/o. Esse contato com a comunidade permite a 

Psicologia se aproximar mais das famílias que estão em contextos de vulnerabilidade social, 

como aparece no relato da psicóloga P4: “Porque você tem até acesso a outras pessoas, ao 

mundo dela, à casa dela, daquela família” (P4). Essa atuação com as famílias, acessando 

diretamente o cotidiano delas, além de aproximar a Psicologia da comunidade, provoca a 

ruptura com a atuação tradicional, pois como também foi apontado, difere da formação 

individualizada e elitista da Psicologia –explícito no relato de P2: 

É que eu acho que a nossa formação é individualizada, sabe? É muito restrita, pelo menos, 

a minha. Quando você chega aqui, você tem que destruir isso, ressignificar tudo aquilo 

porque você vai trabalhar em grupo, em equipe; e a assistente social é sua parceira para 

tudo. Então, eu acho que é uma característica da Assistência e, querendo ou não, a nossa 

categoria é muito elitista. Você acha engraçado o povo falar: “É psicóloga!”, “É 

psicólogo! Oh!”. Eu tô de salto hoje porque eu sei que não vou fazer visita, mas psicólogo 

tá entrando nos becos, botando o pé na lama, batendo em porta e monte de gente tão 

fumando e ficam olhando para você desconfiado, sabe? Eu acho interessante da 

Assistência... O psicólogo está nessa comunidade e vivenciando ela, aí você conhece outra 

realidade, entendeu? Aquele psicólogo muito fino, que é característico da nossa formação, 

aqui não! Tu tem que ir bem desprendido mesmo. (P2) 

 

Embora ainda haja confusões sobre o real papel da Psicologia no campo da 

Assistência Social, é perceptível que algumas profissionais já conseguem visualizar o que o 
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campo possibilitou para Psicologia no que concerne à sua história calcada por uma prática 

elitista, a-histórica e distante da realidade social brasileira. A Assistência Social trouxe uma 

atuação a partir de outra perspectiva, ensejando novas práticas. Para Silva e Corgozinho 

(2011) essa aproximação com a comunidade pode auxiliar à/ao profissional de Psicologia 

uma maior colaboração com as/os usuárias/os, estabelecendo com elas/eles objetivos 

prioritários visando à participação delas/deles no cotidiano dos serviços a partir das 

demandas trazidas pela população. Isso pode contribuir para uma maior sistematização das 

ações dos serviços, de modo coletivo com usuárias/os e equipes de trabalho, e um maior 

engajamento das/dos usuárias/os nas atividades desempenhadas pelas/pelos profissionais. 

Nas particularidades apontadas, o trabalho psicossocial diz respeito ao trabalho 

interdisciplinar que é desenvolvido nas ações dos CRAS. Essa ação psicossocial, na maioria 

das vezes, é compreendida pelas/pelos profissionais como uma ação que deve acontecer em 

conjunto, ou seja, quando psicólogas/os e assistentes sociais se unem para um fim em 

comum, seja a participação em grupos ou atendimentos familiares. Para as/os psicólogas/os, 

são esses momentos que fazem o trabalho psicossocial e, portanto, interdisciplinar, 

evidenciado na fala abaixo. 

Porque o nosso trabalho aqui é desenvolvido, a gente fala assim, é psicossocial: ele não 

[é] só social nem é só psicológico. A gente trabalha muito em equipe e, quando a gente faz 

os atendimentos, a gente faz um atendimento psicossocial. (P7) 

 

Fica nítido que o atendimento psicossocial é identificado como uma ação 

interdisciplinar, e não uma ação própria da/do psicóloga/o no CRAS, esteja sozinho ou 

acompanhado de outro técnico. Segundo Motta e Scarparo (2013), é preciso um olhar atento 

das/dos profissionais para o desenvolvimento prático da interdisciplinaridade em seu 

cotidiano de trabalho, requisito já incentivado pelas normativas do MDS e pelos respectivos 

conselhos de classe, seja o CFP ou o CFESS, sendo importante a criação de espaços de troca, 
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no campo de atuação ou fora dele, que possibilite o diálogo e a reflexão dos referenciais 

teórico-metodológicos que norteiam a prática dessas/desses profissionais, considerando as 

especificidades trazidas pelas demandas das/dos usuárias/os assistidas/os pelo CRAS. Sobre 

isso, Dentz e Oliveira (2013) alertam: 

[...] o que parece existir no CRAS é o trabalho de uma disciplina e o de outra, onde, por 

um lado a distância entre estas disciplinas é tênue e frágil, e por outro, parece haver um 

esforço para separar em vez de integrar. Às vezes parece mais fácil e até cômodo trabalhar 

assim, do que se expor a trocas interdisciplinares. [...] O trabalho fragmentado gera 

práticas descontextualizadas e distantes da realidade dos usuários. (p. 8) 

 

É preciso refletir o papel psicossocial da Psicologia nesses campos de trabalho, de 

modo que ele não seja assim considerado somente quando realizado em conjunto com a/o 

assistente social, mas também que ações individuais realizadas por psicólogas/os se 

sobressaia a perspectiva social das suas ações nos CRAS. Esse aspecto do trabalho 

psicossocial e interdisciplinar faz parte de um discurso das orientações técnicas do MDS que, 

ao inserir a Psicologia na Assistência Social, passa a chamar a equipe de referência de Equipe 

Psicossocial. Então, esse termo foi rapidamente apreendido pelas/pelos profissionais, 

sobretudo da Psicologia, que passou a nominar sua atuação no CRAS como psicossocial. 

Entretanto, essa ainda não se reconhece como uma profissão que realiza atendimentos e 

atividades psicossociais quando se está só. 

No que tange a percepção das psicólogas com relação à diferença entre seu trabalho e 

o do assistente social no CRAS, elas enfatizaram que a maior diferença está na escuta 

qualificada, o que também é denominado comumente como olhar diferenciado da Psicologia 

no CRAS, compreendido como uma contribuição especializada dessa/desse profissional ao 

serviço. As psicólogas foram unânimes em afirmar que sua atuação se distingue da das/dos 

demais profissionais pela sua habilidade em realizar uma escuta com um olhar diferenciado 

para as demandas subjetivas das pessoas. Sobre esse olhar, elas percebem que, nos 
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atendimentos e visitas realizadas em conjunto, as/os assistentes sociais são diretivas/os com 

as/os usuárias/os e não oportunizam uma escuta. 

Por fim, algumas psicólogas consideraram que a/o assistente social é a/o técnica/o 

que predomina nos CRAS, pois acreditam que o campo é próprio dessas/desses profissionais; 

as/os demais técnicas/os, como as/os da Psicologia, atuam nesse campo para assessorar a/o 

profissional do Serviço Social. Pode-se observar essas considerações sobre as diferenças 

observadas no campo por meio das falas das seguintes profissionais: 

Eu acho que a maior peculiaridade do psicólogo, como eu tinha já falado é o olhar. 

Porque, a escuta dele, como vai ser diferenciada, ele fazendo esse acolhimento, sendo 

empático o suficiente, ele vai tentar entender qual é a vulnerabilidade daquele indivíduo 

ou daquela família, e tentar diminuir, junto com a gestão pública ou até mesmo com a 

família, porque, às vezes, é falta de orientação, falta de informação mesmo que aquela 

família se encontra naquela situação. (P5) 

 

É a parte de... o psicólogo ele, ele tem a capacidade de escutar, o que o assistente social 

não tem. O assistente social fala muito, ele dá muita opinião. Você vai na visita, o 

assistente social fala que essa janela aqui tá errada. Não tô falando de todos, certo? Tem 

vários. Mas o assistente social geralmente diz que o... Cliente não, O... Usuário tá errado 

em alguma coisa, ele dá opinião e o psicólogo não. A gente escuta, a gente questiona: 

“Como é isso?”, “O que é isso?”, “Tá certo?”, e a gente tem paciência de ouvir. Os 

assistentes não têm, eles cortam logo e vão logo [...]. Mas se você não tiver essa 

capacidade de ouvir, você se confunde com o assistente social e você acaba falando. Que 

dá muita vontade de dizer? Você tem, mas você tem que saber como é a tua profissão. (P1) 

 

Eles não entendem que psicólogo aqui tá pra assessorar a assistente social. Eu entendo 

que a Assistência é da assistente social. Ela é o cargo-chefe. Nós, psicólogos, estamos aqui 

pra orientá-las no sentido [de] um caso social que venha haver no meio que elas não vão 

conseguir identificar. Um conflito familiar que a assistente foi chamada pra resolver, aí 

então ela tá levando a psicóloga. Por quê? Porque a psicóloga tem aquele olhar clínico, 

né? A gente sabe que a gente não tá na Clínica, mas a gente pode levar o nosso olhar 

clínico pra todo lugar, né? Eu entendo dessa forma. O trabalho do psicólogo aqui é pra 

assessorar o assistente social dentro dos aspectos psicológicos. (P3) 

 

Esses discursos das particularidades que se apresentaram aqui também apareceram de 

forma majoritária na coleta de 2007-2008, em que as/os psicólogas/os relatavam que seu 
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papel era a realização da escuta, e o olhar clínico era a principal diferença entre a Psicologia e 

o Serviço Social no CRAS. Apesar disso, é preciso atentar para o fato de que 

esses processos de escuta qualificada, acolhimento, acompanhamento não são terapêuticos, 

muito menos domínios da Psicologia, mas modos de trato do usuário como cidadão, como 

sujeito de direito, o direito a ter atendimento respeitoso, atencioso, que informa, orienta, 

acolhe e escuta. (Teixeira, 2010a, p. 295) 

 

A implantação da Política de Assistência Social possibilitou uma larga inserção da 

Psicologia no campo social, convidando-a para um trabalho interdisciplinar e coletivo; com 

isso, também lhe trouxe inicialmente um estranhamento nos moldes das ações, 

desempenhadas de modo a partilhar a escuta e o olhar e para um fim além da subjetividade. 

Os termos psicoterapia ou atendimento psicológico podem não ser mais comumente usados 

como nas falas das/dos primeiras/os entrevistadas/os em 2007-2008, mas isso ainda não 

garante que esses atendimentos não sejam realizados, pois, muitas vezes, aparecem com uma 

nova roupagem, chamados de escuta, orientação, atendimento individualizado. A maior 

mudança aqui parece estar na quantidade de atendimentos realizados com uma/um mesma/o 

usuária/o. Não está se dizendo que a escuta não é importante, ao contrário, a escuta é o 

principal instrumento usado para ouvir as demandas das/dos usuárias/os, que advêm de 

situações concretas da realidade; é por meio dessa escuta qualificada que se deve identificar 

as situações de vulnerabilidade e risco social, para realizar ações que realmente condigam 

com o que foi escutado. Contudo, essa habilidade de ouvir precisa identificar o que está por 

trás das dores da alma e buscar enxergar as agruras das/dos usuárias/os da Assistência Social. 

Por falar em escutar, na seção 6.2, são apresentadas as considerações das psicólogas 

sobre os desafios de atuar em um campo de trabalho permeado por contradições da política e 

dos dilemas da Psicologia no CRAS. 
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6.2. Aspectos positivos, dificuldades e estratégias de enfrentamento 

 

As psicólogas foram interpeladas sobre os desafios da atuação cotidiana nos CRAS. 

Elas apontaram os aspectos positivos que encontram no trabalho que realizam e as 

dificuldades sentidas nesse campo de trabalho, e relataram as estratégias que utilizam como 

enfrentamento para resistir aos entraves da prática na Política de Assistência Social. Na 

Tabela 5, é possível visualizar melhor essas respostas. 
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Tabela 5 

Aspectos positivos, dificuldades e estratégias do trabalho das psicólogas nos CRAS 

Aspectos positivos Dificuldades Estratégias de enfrentamento 

1-Contribuição do trabalho 

na vida das/dos usuárias/os 

e resultados alcançados na 

melhoria das condições de 

vida das famílias 

 

2-A Assistência Social 

como campo de atuação da 

Psicologia 

 

3-Acolhimento e gratidão 

das/dos usuárias/os pelo 

serviço prestado 

 

1-Estrutura do trabalho precária 

(estrutura física, carros para 

visitas, materiais para 

atividades, reconhecimento) 

 

2-Articulação com a rede 

(equipamentos, acessibilidade, 

fluxo de trabalho) 

 

3-Metodologia dos programas 

sociais e comportamento 

das/dos usuárias/os (adesão às 

atividades) 

 

4-Desconhecimento sobre o 

trabalho da Psicologia no 

CRAS (por profissionais e 

usuárias/os) 

 

5-Restrição ao trabalho 

psicossocial 

1-Busca de outras 

alternativas para os 

imprevistos do serviço 

 

2-Discussão de casos e 

planejamento de ações 

 

3- Visita técnica na rede 

intersetorial 

 

4-Atividades mais dinâmicas 

nos grupos e oferta de lanche 

nas atividades para atrair 

usuárias/os 

 

5-Dermacação da 

importância da profissão no 

campo para a gestão 

 

Ao refletir sobre o trabalho e a própria prática, as/os psicólogas elencaram como 

principais pontos positivos: a contribuição do seu trabalho na vida das/dos usuárias/os e os 

resultados alcançados na melhoria das condições de vida das famílias; a Assistência Social 

como campo de atuação da Psicologia; e o acolhimento e a gratidão das/dos usuárias/os pelo 

serviço prestado. Constata-se que esses aspectos estão relacionados diretamente a um 

amadurecimento da Psicologia como profissão da Assistência Social, por sua inserção em 

atividades coletivas que adentram as comunidades e convivem com uma realidade social que 

não fazia parte do seu escopo de trabalho anteriormente. Assim, a Psicologia tem a 

oportunidade de se comprometer e de sentir-se comprometida com a vida das/dos usuárias/os 
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que buscam o reconhecimento dos seus direitos por meio dos serviços socioassistenciais do 

CRAS. 

A contribuição do trabalho da Psicologia no CRAS para a vida das pessoas e a 

ampliação do seu campo de trabalho têm acompanhado essa trajetória da Psicologia no 

SUAS. É inegável a contribuição que a Política de Assistência Social tem realizado na 

profissão de Psicologia. Mesmo com limites e entraves da política, esta tem proporcionado, 

além de postos de trabalho, a quebra de antigos paradigmas da profissão, como o modelo 

elitista. Um dos limites é o dia a dia com as/os usuárias/os da Assistência Social como 

sujeitas/os de direitos que, paradoxalmente, não têm muitos de seus direitos garantidos, 

portanto, recorrendo a essa política quando todas as outras não lhe assistiram, sendo muitas 

vezes o último lugar onde a família busca algo que sempre foi seu: o acesso aos próprios 

direitos. Diante dessa demanda, as psicólogas observam que seu trabalho tem, de algum 

modo, contribuído para os objetivos do CRAS, e considera como positiva a gratidão das/dos 

usuárias/os pelos serviços prestados pelas profissionais. Esse reconhecimento traz uma 

realização profissional para as psicólogas, conforme aponta P7: 

eu acho que ela contribui para a qualidade de vida dos usuários que procuram o serviço 

de Assistência; inclusive eles têm alguns que dão esse retorno, né? Falando assim, que 

“Deu certo tal encaminhamento!”, “Eu consegui a pensão dos meus filhos!”, “Eu 

consegui ser atendida no posto de saúde!”, “Eu tô melhor da minha depressão!”; então, 

assim, isso, enquanto profissional, eu acho isso importante também, ter esse retorno deles. 

(P7) 

 

Por mais satisfatório que seja acompanhar uma/um usuária/o no seu processo de 

reconstrução da cidadania, é preciso a/o psicóloga/o ter cuidado para não recair na arapuca de 

conceber a Assistência Social voltada a uma prática de benemerência, caridade e filantropia, 

em que as ações e atividades desenvolvidas para as classes subalternas se pautam em uma 

perspectiva assistencialista e não na perspectiva de direitos. Embora a Assistência Social 
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avance no sentido de se tornar uma política pública e de direito, muitas/os usuárias/os ainda 

não reconhecem que as ações do Estado voltadas a elas/eles são garantias de direitos; por 

isso, são gratas/os a qualquer resolução de seus problemas, mantendo uma relação de favor e 

gratidão. Por outro lado, a/o profissional compensa no agradecimento das/dos usuárias/os o 

que não recebe de um trabalho precarizado, com baixos salários, equipamentos sucateados, 

capacitações insuficientes e gestões persecutórias. Diante desse cenário, as/os 

trabalhadoras/os do SUAS se veem também conformadas/os por meio do agradecimento que 

recebem, como um ato de voluntariado. Dessa forma, a Psicologia precisa estar atenta para 

que suas ações provoquem o empoderamento das pessoas; essa concepção da garantia dos 

direitos precisa estar nítida para todas/todos as/os atrizes/atores sociais envolvidos, para que 

fortaleçam o protagonismo social das/dos usuárias/os (Oliveira & Amorim, 2012). 

A fala emblemática de uma psicóloga aponta o acompanhamento familiar em uma 

perspectiva sistematizada de ações como ponto fundamental de sua atuação no CRAS. 

Demonstra, assim, a importância que esse atendimento tem quando há um contato mais 

próximo da/do técnica/o com as/os usuárias/os: 

Acho que, de certa forma, quando a gente consegue acompanhar essa família, a gente vê 

que tem resultado. Apesar de necessitar muito, às vezes, da rede, necessitar, por exemplo, 

a questão do trabalho, do emprego, muitas coisas mudam, o olhar muda. Então, quando a 

gente tá em contato, que tem esse acompanhamento, essa orientação, eu acho que tem 

resultado sim, então acho que isso é muito positivo. (P4) 

 

Aqui, percebe-se que a sistematização de ações constitui uma estratégia fundamental 

para a atuação no CRAS, visando um acompanhamento mais de perto das famílias que são 

assistidas pelo serviço, para propiciar ações sistemáticas atendendo às demandas que 

emergem das/dos usuárias/os. Segundo Oliveira et al. (2011), seguindo o fluxo de trabalho no 

CRAS, uma vez que se tenha o perfil das/dos usuárias/os cadastradas/os, deve-se realizar um 

planejamento do que será feito e um registro das atividades desempenhadas, objetivando a 
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estruturação de trabalhos posteriores em consonância com informações trazidas a partir da 

vigilância social e da territorialização. 

Outra das contribuições positivas que é percebida por algumas profissionais é a 

importância da sua inserção no campo da Assistência Social, especificamente no CRAS: 

você quebra esse paradigma de que o psicólogo é uma coisa reservada, só dele. E não, o 

psicólogo aqui ele é ativo, ele conhece a realidade, ele vai na casa do usuário, ele 

participa. Então, isso, pra mim, eu acho maravilhoso, entendeu? (P3) 

 

Além disso, é perceptível como a inserção da Psicologia no SUAS propiciou um 

campo de atuação para as/os profissionais, conforme aponta a P6: 

A oportunidade que o psicólogo tem de estar mostrando seu trabalho dentro da política, 

apesar que ainda falta muito, mas eu acho que é um dos pontos positivos ele poder se 

inserir na Assistência, né? E, assim, a gente vê que, com o concurso, foi aberto muito mais 

oportunidades, porque, geralmente, o serviço teria um psicólogo, hoje a gente tem dois, 

com a possibilidade de ter quatro, né? Futuramente, mas eu acho assim, que um ponto 

positivo é a inserção deles. (P6) 

 

De um modo geral, em todas as falas sobre os pontos positivos do trabalho da 

Psicologia no CRAS, percebe-se que a Assistência Social propiciou um leque de 

oportunidades de atuação para as/os profissionais da Psicologia, embora essa entrada seja 

marcada por inúmeros embaraços que algumas/alguns profissionais ainda sentem nesse 

trajeto. Porém, ao longo dessa evolução, tem se visto um movimento de busca e aproximação 

do real, ainda sutil na verdade, mas dá possibilidades para se pensar adiante, em uma 

Psicologia que contribua mais com a Política de Assistência Social, do que receber 

reconhecimento da/do usuária/o. 

No que tange às dificuldades encontradas pelas profissionais em seu cotidiano de 

trabalho, elas destacam o desconhecimento da sua atuação como psicólogas no CRAS, 

daquilo que é a sua função nesse serviço, apresentando como um desafio explicar suas 

atribuições no CRAS. Isso pode ser verificado a partir da fala da psicóloga P3: 
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[...] de desmistificar essa história de psicólogo clínico e CRAS. Porque, assim, quando 

você fala pra um usuário: “Aquela é a psicóloga”, ele mira em você e ele despeja todo o 

problema da vida dele. E ele quer que você resolva tudo na mesma hora, quer até que você 

passe remédio, dê laudo, faça tudo. E, aí, pra a gente poder desmistificar isso da cabeça 

dele também, isso pra mim é o maior desafio. É estar todo dia repetindo, todo dia 

repetindo “Aqui não tem atendimento psicológico clínico”, “Aqui não tem atendimento 

psicológico clínico”. (P3) 

 

Apesar da trajetória da Psicologia no CRAS, ela ainda precisa ser compreendida como 

uma profissão que também é do campo social, onde pode realizar atividades que não sejam 

apenas ligadas ao modelo clínico de atuação. As entrevistadas de 2007-2008 apontavam que 

a imagem da/do psicóloga/o do CRAS consistia na oferta das práticas clínicas para os pobres, 

ou seja, que a Psicologia no CRAS é, finalmente, uma Psicologia comprometida com o social 

porque atende os pobres. Esta concepção era fortemente presente nos relatos das/dos 

psicólogas/os da época. A necessidade de reafirmar seu papel no serviço por meio de uma 

perspectiva social, objetivando a garantia dos direitos das/dos usuárias/os, tem sido cada vez 

mais desafiador. Portanto, é importante destacar a necessidade de uma maior ênfase nas 

visitas domiciliares e realização de trabalhos com grupos de famílias baseados em uma 

perspectiva psicossocial, com aportes teórico-metodológicos que possam dar suporte ao 

trabalho, fortalecendo a socialização e possibilitando a construção de projetos coletivos e o 

desenvolvimento de uma consciência mais crítica por parte da/do usuária/o (Macêdo et al., 

2015). 

A própria presença da/do psicóloga/o na equipe evidencia que a noção de 

subjetividade, o resgate de histórias de vidas e a reconstrução de significados são 

importantes. Todavia, é preciso deixar nítido que esses processos não são necessariamente 

terapêuticos, mas modos de abordar os problemas e a vida das pessoas não apenas como um 

objeto, como uma mera expressão da “questão social”, mas com sentido pessoal, individual. 

Assinale-se ainda a 
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importância de trabalhar a noção subjetiva do direito, principalmente se associada à 

dimensão objetiva desse, como o acesso aos bens, serviços e benefícios, de modo a superar 

a carência de recursos e serviços, e também a subalternidade, especialmente política, de 

falta de participação, e de informação. (Teixeira, 2010a, p. 294) 

 

A restrição ao trabalho psicossocial também aparece como uma dificuldade sentida 

pelas psicólogas dos CRAS, pois é compreendida como um engessamento do que a 

Psicologia poderia realizar na Assistência Social, conforme mostra o relato de P6: 

[...] o psicólogo fica muito restrito ao assistente social, a atuação dele é atendimento 

psicossocial então ele fica muito restrito. Por mais que ele possa ter uma demanda, por 

mais que exista a oportunidade e se eu vejo que a demanda é estritamente da Psicologia e 

eu posso estar tendo outro olhar, mas ainda assim a restrição é algo que é bem dificultoso. 

(P6) 

 

Essa percepção de que o trabalho psicossocial restringe as possibilidades do fazer da 

Psicologia no CRAS aponta uma resistência de a/o psicóloga/o quebrar o paradigma do 

modelo clínico. O fato de a Psicologia “cair de paraquedas” no âmbito das políticas sociais, 

somado a escassez de capacitações e qualificações para o campo social, faz com que a 

identidade da/do psicóloga/o seja colocada a prova. 

Outro elemento importante destacado como dificuldade pelas psicólogas são as 

péssimas condições de estrutura física e suporte institucional para atender as demandas do 

serviço, seja na disposição da infraestrutura dos equipamentos com salas precárias de 

atendimentos individual e em grupos ou até mesmo a falta de carros para a realização regular 

das visitas domiciliares que prejudicam o acompanhamento familiar. Essas informações 

corroboram pesquisa realizada por Macêdo, Alberto, Santos, Souza e Oliveira (2015), em que 

foram verificadas condições desfavoráveis com as quais as/os psicólogas/os se deparam ao 

atuarem nos CRAS. Também a articulação com a rede intersetorial é apontada pelas 

psicólogas como um dos principais entraves do CRAS, tendo em vista a compreensão da 

importância da rede para o diálogo e o referenciamento das/dos usuárias/os do CRAS para o 
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atendimento às demandas das pessoas que o buscam como porta de entrada para garantia dos 

seus direitos. Pode-se evidenciar essa problemática na fala de uma das profissionais: 

São quando os dispositivos não funcionam. Porque, como a gente trabalha na básica, a 

gente, sozinho, não consegue fazer muita coisa. Então, a gente precisa sempre dos outros 

dispositivos. [...] Pra um atendimento mais especializado na área de Psicologia que a 

gente precisa de uma clínica-escola, um posto de saúde, um hospital. Então, a gente 

precisa desse outro dispositivo. Então, quando os dispositivos não funcionam, dificulta um 

pouco pra gente, né? (P5) 

 

Ressalta-se que a articulação intersetorial é o principal instrumento para a completude 

das políticas públicas e a efetivação da garantia de direitos. Contudo, é também um dos 

maiores entraves encontrados não só na Política de Assistência Social, mas em todos os 

setores. Esses mesmos obstáculos foram identificados no estudo de Motta e Scarparo (2013), 

no qual os desafios da articulação intersetorial, as burocratizações estabelecidas pelas 

políticas públicas, a falta de conhecimento e entendimento do funcionamento das secretarias, 

programas, serviços ou órgãos são todos listados como entraves. Isso se coaduna com a 

própria perspectiva de intervenção do Estado no tocante à pobreza, visto que as mesmas 

demandas geradas por vulnerabilidade social chegam às políticas de forma esfacelada. O 

grande desafio das políticas é, então, se articularem para confrontar demandas comuns a 

todas elas. 

Para o enfrentamento dessas dificuldades, as psicólogas apresentaram estratégias que 

consideram ajudar nos desafios da prática, como a busca de alternativas para os imprevistos 

do serviço; discussão de casos e planejamento de ações; visita técnica na rede intersetorial; 

atividades mais dinâmicas nos grupos e oferta de lanche nas atividades para atrair 

usuárias/os; demarcação da importância da profissão no campo junto à gestão. 



174 

 

   

 

Dentre as estratégias para superar alguns entraves do trabalho no CRAS, o relato da 

psicóloga P5 aponta o planejamento com a equipe técnica do CRAS para a sistematização das 

atividades desenvolvidas: 

Pra isso, existem as reuniões semanais, mensais; com toda a equipe, com discussão de 

casos. Pra que a gente possa encontrar novas saídas, porque, embora haja as 

dificuldades, a gente não pode parar com os casos. As pessoas estão em sofrimento, as 

famílias precisam de ajuda profissional, né? E nós não podemos cruzar os braços diante 

das dificuldades. A gente tem que encontrar saídas. Então, a gente sempre busca maiores 

informações diante das secretarias necessárias. (P5) 

 

O planejamento de ações continuadas é fundamental para o sucesso das atividades 

desempenhadas nos CRAS, principalmente para romper com o ranço de ações descontínuas 

que servem apenas para apagar incêndios das demandas que chegam ao serviço. Por isso, as 

reuniões de planejamento são indispensáveis para a continuidade das ações e o próprio 

diálogo entre as/os profissionais da equipe sobre o desenvolvimento das ações que estão 

sendo ofertadas pelos serviços. A demarcação e compreensão da função da/do psicóloga/o no 

equipamento do CRAS é apontada como outra alternativa para desmistificar o papel da/do 

psicóloga/o naquele contexto e reafirmar a importância da sua atuação juntos às/aos 

usuárias/os do serviço. Entretanto, essa estratégia aparece de duas maneiras distintas: uma 

estratégia de demarcação é a de se posicionar nas atividades de planejamento, principalmente 

naquelas com a equipe e a gestão, buscando expor a participação efetiva no campo social. Já 

a outra estratégia de demarcação ocorre na busca por mostrar à equipe a importância e 

contribuição da Psicologia, mas por meio da reafirmação do modelo clínico. 

As falas retratam um pouco do dia a dia dos equipamentos da Assistência Social, 

reafirmando a prerrogativa de uma política pobre para pobre, uma vez que as condições 

precárias tanto de estrutura física como de trabalho impõem inúmeros desafios às/aos 

profissionais ao lidarem com as inúmeras demandas que emergem cotidianamente no serviço, 
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além de gerar um sentimento de fragilidade na sua atuação por compreender que sua prática 

esbarra nas condições de trabalho que são ofertadas às/aos profissionais do SUAS. Essa 

fragilidade já era observada no estudo conduzido por Macedo et al. (2015) ao revelar que “os 

profissionais de Psicologia vêm se deparando com quantidade limitada de carros para as 

visitas domiciliares, inadequação da estrutura física do CRAS e escassez de material para 

realização das atividades” (p. 817). 

Embora não tenha aparecido nas entrevistas, é preciso salientar a importância da 

organização política da categoria, não especificamente da Psicologia, mas das/dos 

trabalhadoras/es do SUAS, a fim de ocupar espaços de discussões e lutas, como conselhos, 

fóruns de debate, sindicatos, comissões de Assistência Social nos conselhos de classe. 

Também é fundamental a presença das/dos técnicas/os e usuárias/os no controle social, para 

garantir o acesso e os direitos na Política de Assistência Social, tendo em vista que a 

trajetória de conquista no campo das políticas sociais é fruto de muitas lutas das diversas 

categorias que compõem e atuam nos diversos equipamentos das políticas públicas, de forma 

a pressionar por melhorias no que tange à estrutura de serviços, condições de trabalho e 

garantia de direitos sociais. Passados mais de dez anos de inserção e permanência da 

Psicologia na Política de Assistência Social, o momento agora é de avançar para além das 

questões e buscar a consolidação no SUAS, por meio do protagonismo das/dos suas/seus 

trabalhadoras/es e usuárias/os. 

Além da organização como categoria de trabalhadoras/es do SUAS, é preciso que 

essas/esses profissionais estimulem a mobilização social, trazendo as/os usuárias/os da 

Assistência Social para os espaços de discussões. Assim, construir pautas que atendam às 

demandas que emergem dos múltiplos contextos de vulnerabilidades nos quais essas/esses 

usuárias/os estão inseridas/os e romper com o ranço assistencialista que ainda as/os ronda, o 
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que pode, por vezes, imobilizar sua atuação política em favor de mais garantia de direitos. 

Nessa linha, Motta e Scarparo (2013) advertem para a necessidade de aproximação 

trabalhadoras/es-usuárias/os, de deixar de lado as amarras teórico-técnicas e colocar em pauta 

uma discussão entre Psicologia e política, com o intuito de problematizar as relações que se 

estabelecem entre elas e oportunizar encontros que almejem a transformação e o 

protagonismo social, tanto das/dos profissionais como das/dos usuárias/os.
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7. Considerações finais 

Considerando que a pesquisa é a atividade básica da ciência, e embora seja teórica, 

vincula ação e pensamento (Minayo, 2016), pode-se dizer que este estudo também foi um 

processo autobiográfico. Isto porque expressa o percurso profissional, pessoal e acadêmico 

paralelo ao da Psicologia na Assistência Social. Assim, este estudo analisou a trajetória da 

Psicologia no campo de trabalho da Assistência Social, no intuito de identificar como tem 

sido esse processo, especialmente para as psicólogas que atuam nos CRAS de Natal. 

Considerando o interregno de dez anos dos primeiros caminhos até aqui, o que se pode notar 

de mudanças e permanências? Quais têm sido os desafios, dilemas e estratégias de superação 

nessa atuação profissional? O que se pode apreender com essas experiências? E, 

especialmente, quais as possibilidades para uma atuação comprometida com o social? 

Para tanto, antes, foi necessário compreender os limites da atuação das/dos 

psicólogas/os nas políticas sociais, sobretudo nos CRAS, foco desta pesquisa. De acordo com 

Yamamoto (2007), o limite da atuação está em intervir como profissão no terreno de bem-

estar social, portanto, remete a Psicologia para a ação nas sequelas da “questão social”, 

transformada em políticas estatais e tratadas de forma fragmentária e parcializada, com 

prioridades definidas ao sabor das conjunturas históricas particulares. Isto confere tanto 

relevância quanto limites da intervenção da/do psicóloga/o no SUAS. A realidade carrega 

novos e velhos elementos, por isso que a discussão sobre a prática da Psicologia na PSB 

apresenta relevância, haja vista as contradições e os entraves nos quais a Psicologia se 

encontra nesse novo campo de trabalho. A Política de Assistência Social passou por 
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mudanças, mas ainda carrega o ranço conservador; assim, busca romper com o clientelismo e 

a improvisação que ainda marcam a Assistência Social. Nesse sentido, para além da 

relevância social e acadêmica, destaca-se a importância desta pesquisa para a profissão. 

Historicamente, a Psicologia não esteve ligada às práticas sociais ou ao cotidiano 

perverso da realidade social da maior parte da população brasileira; ao contrário, configurou-

se como uma profissão elitista, normativa, medicalocêntrica, atuando em áreas tradicionais de 

modelo hegemônico clínico. O modelo clínico liberal privatista, próprio da psicoterapia 

individual, se constitui em um entrave para o exercício profissional em outras áreas, que 

exigem das/dos psicólogas/os atuação sobre a realidade concreta. Na Assistência Social, a 

articulação com essa realidade é um desafio para a Psicologia que, assim como outras 

profissões da área, precisa de elementos constitutivos de análise de conjuntura com foco na 

“questão social”. Foi nesse contexto que o objeto de estudo foi apreendido, possibilitando 

chegar a algumas conclusões sobre a evolução da profissão no CRAS. 

No que concerne ao perfil e trajetória das profissionais que atuam nos CRAS de 

Natal, observou-se que o perfil mulher, jovem, recém-formada ainda prevalece, a inserção 

tem se dado tanto como oportunidade de trabalho, como também por interesse na área. 

Algumas profissionais já tiveram experiências de trabalho, mas, de forma expressiva, o 

CRAS continua sendo a primeira experiência de trabalho das psicólogas, mesmo que em 

conciliação com a atuação em outros campos. 

Um aspecto que merece atenção é o processo formativo da Psicologia, considerando o 

CRAS como novo campo de atuação e que tem absorvido significativamente psicólogas/os. 

Mesmo com alguns avanços na formação graduada, como o acesso a mais disciplinas com 

temáticas na área social e possibilidades de estágio, a formação ainda foca no modelo 

hegemônico da clínica, como as psicoterapias e a avaliação psicológica. As mudanças 
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significativas aparecem no âmbito dos debates e documentos propostos pelo Sistema 

Conselhos de Psicologia, que realiza pesquisas, publicações e eventos sobre a temática. Isto 

indica que a Psicologia no CRAS vem sendo estudada, debatida e problematizada. 

Entretanto, formações complementares na área, sejam capacitações ou qualificações lato 

sensu, ainda são escassas. Essa insuficiência tem provocado um movimento contrário das 

profissionais, que se especializam em áreas mais tradicionais ou divergentes às propostas do 

campo social. 

Nas ações e atividades praticadas pelas psicólogas encontram-se consonâncias com as 

orientações técnicas do MDS, mas também distanciamentos com a proposta do campo social 

e trabalho coletivo/comunitário. Das 16 ações relatadas, 4 são as que mais caracterizam os 

CRAS, como atendimento psicossocial (acolhida, orientação), grupos, encaminhamentos e 

atendimento individualizado. A falta de sistematização, articulação e planejamento de acordo 

com as demandas do território ainda é presente no trabalho da Assistência Social, que finda 

como um balcão de informações, orientações e encaminhamentos (desarticulados). Os grupos 

aparecem como carros-chefes do trabalho coletivo, mas ainda sem a aproximação com as 

potencialidades das comunidades. 

Apesar das orientações contundentes do MDS sobre a realização de atendimentos 

psicológicos operados no modelo clínico, ainda se percebe que esses atendimentos acontecem 

com uma nova roupagem: as psicólogas explicam que não podem fazer psicoterapia e 

seguem a orientação da gestão municipal de não realizar mais de três atendimentos para não 

se configurá-los como tal. As psicólogas ignoram que o modelo psicoterapêutico está 

presente nos seus atendimentos, orientações, palestras, fluxos de trabalho com a equipe, 

assumindo, preferencialmente, atividades individuais ou grupais que envolvam aspectos 

subjetivos das demandas. Contudo, tem-se percebido psicólogas que assumem grupos do 
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PBF/BPC, e compreende que seu trabalho no CRAS é psicossocial independente da atividade 

ou de estar em uma ação simultânea com a/o assistente social. O termo psicossocial é uma 

nomenclatura que vem adquirindo noções diferenciadas no escopo de trabalho da Psicologia 

no CRAS. Cada avanço, mesmo sutil, ou cada estagnação nesse processo e trajetória, implica 

debates, pesquisas, estudos, trocas de experiências que são instrumentos para novas reflexões 

e construções da Psicologia na Assistência Social. A aproximação da Psicologia aos 

equipamentos da Assistência Social impacta na chegada de demandas por serviços clínicos à 

comunidade, pois a/o profissional de Psicologia é solicitada/o para escutas, orientações, 

avaliações, psicoterapias e intervenções psicopedagógicas. Essa demanda reprimida bate à 

porta do CRAS pois as/os usuárias reconhecem a identidade clínica da Psicologia. Essas 

pessoas são atendidas em caráter de urgência e, na maioria das vezes, são encaminhadas para 

outros setores da política, especialmente da Saúde, mas sem a devida identificação de 

demandas sociais que podem ser acompanhadas pelos equipamentos da Assistência Social. 

Ao longo desses anos, a Psicologia vem buscando se adequar ao campo social, mas também 

expressa a necessidade de definir seus papéis, funções e contribuições. As psicólogas se 

referem à escuta qualificada como o diferencial do trabalho da Psicologia no CRAS, 

enquanto o atendimento psicossocial é uma ação realizada com a presença da/do assistente 

social. Essas peculiaridades do trabalho das psicólogas nos CRAS apontam novas concepções 

e experiências, mas ainda galgadas nos velhos modelos da profissão que não ajudam a 

romper o assistencialismo e o individualismo. 

Os principais limites e desafios estão relacionados às problemáticas que emanam da 

“questão social”, bem como na formação e educação permanente para atuação nesse campo 

de trabalho, nas estruturas físicas e condições de trabalho precárias, e na gestão do território 

com a dificuldade de articulação da rede intersetorial. As estratégias utilizadas para superar 
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esses desafios ainda são incipientes, devido aos entraves das políticas sociais. As psicólogas 

elencaram como aspectos positivos, especialmente, o fato de poder atuar na promoção dos 

direitos e acompanhar o desenvolvimento das/dos usuários e suas famílias. A prática começa 

a surtir efeitos positivos na Psicologia, a exemplo da identificação das psicólogas com o 

campo de trabalho após sua inserção e experiência. 

Conclui-se que a Psicologia está se modificando diante de um campo de trabalho que 

tem absorvido cada vez mais profissionais, que passam a se identificar com o serviço. 

Contudo, ainda há muitos desafios e entraves que se perpetuam na sua atuação, a começar 

pelos problemas estruturais da própria Política da Assistência Social, como também pela 

formação profissional da Psicologia, que ainda não contribui com outras possibilidades 

teórico-técnicas, inspiradas em vertentes teórico-metodológicas contra-hegemônicas da 

Psicologia (Yamamoto, 2009). 

Diante dos novos espaços de trabalho e embaraçamentos da Psicologia na atuação 

com a realidade social do Brasil, é urgente que a categoria profissional problematize a 

realidade concreta para além das exigências do mercado; que considere a dimensão política 

na ação profissional; que interfira nas formulações das políticas sociais. No cotidiano do 

CRAS, é preciso romper com as práticas tradicionais, sair da falsa neutralidade, e se 

posicionar nas lutas de classes; para além do discurso do compromisso social, pautar sua ação 

em uma práxis que vislumbre a transformação da realidade social e a emancipação política. 

Não se trata de abandonar a Psicologia, trata-se de colocar o saber psicológico a serviço da 

construção de uma sociedade, em que o bem-estar dos menos não se faça sobre o mal-estar 

dos mais, em que a realização de alguns não requeira a negação dos outros, em que o 

interesse de poucos não exija a desumanização de todos. (Martín-Baró, 1996, p. 23) 

 

É neste sentido que este trabalho convida a pensar em uma Psicologia a partir de um 

projeto coletivo que caminhe contra a hegemonia do Estado, especialmente nesse momento 
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de recrudescimento do conservadorismo, do projeto societário neoliberal, das práticas 

higienistas como o movimento da cura gay, da LGBTfobia, da espoliação das/dos 

trabalhadoras/es e criminalização da pobreza, do extermínio de jovens pobres e negras/os, do 

feminicídio, da repressão a liberdade de expressão. 

Este estudo não pretendeu fornecer repostas ou conclusões definitivas à questão de 

pesquisa, posto a perspectiva materialista-dialética compreender a evolução da/do sujeita/o e 

sua ação como processual e dinâmica. Por isso, ousou provocar reflexões críticas acerca 

dessa trajetória da Psicologia no campo social e contribuir com discussões que desloquem 

as/os profissionais da Assistência Social para ações extramuros, em uma aproximação com a 

participação social das/dos usuárias/os, apostando na militância em direção à emancipação 

política e quiçá humana. Por fim, sugere-se que novos estudos nessa área possibilitem 

estratégias de articulação das/dos trabalhadoras/es da Assistência Social, reconhecendo-se 

como uma categoria; estudos esses que apontem estratégias de enfrentamento aos desafios 

cotidianos dessa política social e da prática cotidiana, além de propostas teórico-

metodológicas para uma atuação qualificada e comprometida socialmente; e, por que não, 

que vislumbrem um projeto ético-político para a Psicologia. 
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Apêndice 1. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 

 

PESQUISADORA RESPONSÁVEL: Profa. Dra. Isabel Fernandes de Oliveira ENDEREÇO: 

Campus Universitário UFRN – Lagoa Nova, Caixa Postal 1622, Natal/RN – CEP: 59078-

970, telefone: (84) 3342-2236, ramal: 303, e-mail: secppgpsi@gmail.com. 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Projeto: Psicologia e Políticas Públicas: Saúde e desenvolvimento em contextos de 

vulnerabilidade social 

 

Estamos realizando uma pesquisa que tem por objetivo conhecer a inserção, a 

formação e a atuação do psicólogo no campo das políticas sociais no Brasil. Participarão 

deste estudo psicólogos que desenvolvem atividades profissionais no campo da Saúde das 

cidades de Santa Maria/RS, Brasília/DF e Natal/RN. As informações serão coletadas por 

meio de uma entrevista individual, a ser agendada no melhor dia e horário do participante, e 

terá duração aproximada de 50 min. As informações obtidas serão mantidas em sigilo, sendo 

utilizadas para fins de pesquisa, sem identificação do nome dos participantes.  

Os participantes poderão solicitar esclarecimentos sobre os procedimentos e outros 

assuntos relacionados com a pesquisa, podendo interromper sua participação a qualquer 

momento, sem que isto lhe traga prejuízo. Considerando a técnica a ser utilizada para a 
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realização desta pesquisa, bem como o fato de que esta não tem por objetivo testar nem 

experimentar nenhum procedimento novo, julga-se, portanto, a existência de riscos mínimos 

para os participantes. Contudo, caso sejam identificadas situações de desconforto 

psicológico, suscitado pela pesquisa, as pesquisadoras responsabilizar-se-ão por avaliar a 

situação e, se houver necessidade de atendimento psicológico, encaminharão a participante a 

um serviço de atendimento psicológico. Os benefícios para as participantes poderão decorrer 

da disponibilidade de escuta oferecida pelas pesquisadoras e das possíveis mudanças 

qualitativas decorrentes da reflexão sobre o tema. Todo o material coletado nesse centro 

(UFRN) será mantido em sigilo no PPgPsi/CCHLA/UFRN, sendo destruído após cinco anos 

da finalização da pesquisa. 

Agradecemos a colaboração dos participantes e colocamo-nos à disposição para 

esclarecimentos adicionais com a pesquisadora-coordenadora do projeto na UFRN, Profa. 

Dra. Isabel Fernandes de Oliveira, que pode ser contatada pelo telefone: (84) 3342-2236. 

Data:___/___/___ 

________________________________________ 

Participante 

____________________________________ 

Profa. Dra. Isabel Fernandes de Oliveira 

Pesquisadora Responsável pelo Projeto 
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Apêndice 2. Roteiro de entrevista semiestruturada. 

 

Roteiro de entrevista com psicólogas dos CRAS/Natal-RN 

 

1. Dados da entrevistada: 

a. Nome: 

b. Idade: 

c. Estado Civil: 

d. Município: 

 

2. Formação/trajetória: 

a. Instituição de formação: 

b. Ano de Formação: 

c. Área de formação: 

d. Pós-graduação lato sensu/ stricto sensu (instituição/ área, tema de pesquisa) 

e. Disciplinas/ temáticas/ experiências (pesquisa, extensão, eventos) que 

contribuíram para a atuação nessa política pública 

f. Lacunas na formação que dificultam o trabalho atual na Política de Assistência 

Social.  

g. Fale um pouco de sua trajetória profissional, antes do trabalho no (nome do 

equipamento). Que outros trabalhos realizou ou realiza? 

 

3. Dados dos serviços: 

a. Serviço/ Tipo 

b. Porte do município 

c. Equipe 

d. Atividades 

e. Público-atendido 

f. Estrutura física 

 

4. Prática profissional: 
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a. Ano de ingresso: 

b. Quais os motivos que te levaram a trabalhar nessa política? Vínculo: 

c. Regime de trabalho: 

d. Você mora no município? 

e. Quais as características do munícipio de trabalho? Quais delas você considera 

que tem impacto no seu trabalho? Por que? 

f. Quais as principais demandas para a Psicologia no serviço? Há diferenças com 

relação a outros profissionais? 

g. Quais as atividades que você realiza no serviço? 

h. Quais são específicas da Psicologia e quais você desenvolve em conjunto com 

outros profissionais? 

i. Qual o público atendido nessas atividades? Em termos gerais, como você 

caracteriza esse público (características socioeconômicas, de saúde, etc.)? 

j. Quais as técnicas e/ou instrumentos de trabalhos utilizados na realização dessas 

atividades? 

k. Quais os conceitos, autores e referenciais técnicos utilizados para a realização 

do seu trabalho? 

l. Para o desenvolvimento do seu trabalho há articulação com outros 

equipamentos comunitários e/ou serviços? Como? Cite um exemplo. 

m. Que resultado você visa obter com as atividades que desenvolve com os 

usuários desse serviço? 

n. Existem peculiaridades no trabalho do psicólogo nessa política? Quais? 

o. Quais os aspectos que você considera positivos no seu trabalho? 

p. Quais as principais dificuldades do seu trabalho? 

q. Você consegue pensar em estratégias para enfrentar as dificuldades que 

encontra? 
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Anexos 
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Anexo 1. Parecer de aprovação da pesquisa, emitido pelo Comitê de Ética em Pesquisa. 
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Anexo 2. Carta de anuência para realização da pesquisa, emitida pela SEMTAS. 
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