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RESUMO 

As políticas sociais implantadas no Brasil hoje pressupõem a responsabilização 
do Estado que deve oferecer condições para que a população usufrua dos 
direitos básicos de todo cidadão, apregoados pela Constituição Nacional de 
1988. Através do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, psicólogos e 
outros profissionais atuam diretamente com a comunidade, procurando 
respeitar as peculiaridades de cada território do município. O Grupo de 
Trabalho – Psicologia na Assistência Social realizado no Conselho Regional de 
Psicologia de Minas Gerais - Escritório Norte (CRP/04) é abordado no período 
de agosto de 2008 a agosto de 2010 e através dele é analisada a atuação dos 
psicólogos na implantação do SUAS em Montes Claros/MG e a mobilização da 
classe no sentido de agir conforme seu código de ética e suas  atribuições na 
assistência social.  

 
 

PALAVRAS CHAVE 

Políticas Sociais, Psicologia Social, Sistema Único de Assistência Social 
(SUAS), assistência social em Montes Claros/MG. 
 

 

ABSTRACT  

Social policies implemented in Brazil today assume the responsibility of the 
State should provide conditions for the population to enjoy the basic rights of 
every citizen, touted by the National Constitution of 1988. Through the Sistema 
Único de Assistência Social - SUAS, psychologists and other professionals 
working directly with the community, trying to respect the peculiarities of each 
area of the municipality. The Working Group - Social Psychology at the 
Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais - North Office (CRP/04) is 
approached from August 2008 to August 2010 and through it is analyzed the 
performance of psychologists in the implementation of SUAS in Montes 
Claros/MG, and mobilization of the class in order to act as its code of ethics and 
their responsibilities in social assistance. 
   

KEYWORDS   

Social Policies, Social Psychology, Sistema Único de Assistência Social 
(SUAS), social work in Montes Claros/MG. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esse trabalho fala da participação dos profissionais psicólogos do Norte de 

Minas, especificamente de Montes Claros/MG, na execução das políticas de 

assistência social no município, especificamente no Sistema Único de 

Assistência Social – SUAS. Seu objetivo central será analisar as práticas 

desses profissionais na execução dos serviços atinentes a essa política desde 

sua implantação, ou seja, da implantação do SUAS em Montes Claros/MG. 

Dessa forma, a discussão que vai se dar a partir da análise das experiências 

vivenciadas pelos profissionais psicólogos nas unidades e na administração 

desses serviços acaba por verificar também se essas práticas têm conseguido 

se aproximar das premissas expressas pela Constituição Federal de 1988, 

ponto de partida para as políticas públicas de assistência social atuais. 

O que motivou essa discussão foi a emergência da atuação do profissional 

psicólogo na assistência social, o que tem precipitado a reflexão sobre 

questões atinentes à inserção desses profissionais enquanto uma das 

categorias que compõem a equipe técnica multiprofissional que deva executar 

os serviços nas unidades do sistema. A inserção do psicólogo nos contextos 

sociais é uma tarefa que determina o avanço da construção de uma ciência e 

uma profissão comprometida com as demandas sociais. Como e até que ponto 

interferir nas relações sociais do indivíduo, ou mesmo possibilitar que elas 

ocorram, considerando que são elas que definem concretamente qual é o 

campo de ação do indivíduo na sociedade em que ele vive? Como propiciar 

espaço para a criatividade e para a transformação social se as condições 

sociais induzem à reprodução, com pouco espaço para variações? Essas são 

questões que se fazem presentes cotidianamente na ação do psicólogo, no 

contexto em que trata essa pesquisa.   

A reflexão aqui apresentada vai se orientar pela concepção teórica da 

Psicologia Social, fundada na abordagem metodológica do materialismo 

histórico dialético, tese do marxismo que entende a realidade ou o modo de 

produção da vida material como fator condicionante da vida social, política e 

espiritual do indivíduo (Lane, 1984). A psicologia nasceu e foi constituída como 

ciência em uma sociedade capitalista e dominante. Portanto, pensar em sua 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Marxismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Modo_de_produ%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Modo_de_produ%C3%A7%C3%A3o
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construção, considerando uma parcela da população desfavorecida do acesso 

aos direitos sociais exige dos profissionais constante questionamento. Não 

existem respostas efetivas porque a sociedade é dinâmica e diversa em um 

movimento do qual fazem parte tragédias e barbáries (CFP, 2008). A 

compreensão do social vai ser amparada, portanto, na perspectiva do ser 

humano como produto histórico-social, que “fala, pensa, aprende e ensina, 

transforma a natureza; o homem é cultura, é história” (CFP, 2008,p.58).  

São recentes as publicações da psicologia que abordam o assunto nessa 

perspectiva, sendo que muito se tem a fazer para ampliar a discussão sobre a 

prática dos profissionais que atuam na assistência social e na execução das 

políticas sociais. Aplicada à própria abordagem do profissional psicólogo, tal 

perspectiva exige que se entenda a dimensão da condição social e histórica do 

indivíduo para ter a visão da sua totalidade e não uma visão parcial e distorcida 

de seu comportamento. (Lane, 1984) 

Essa análise exige o diálogo com outras áreas de conhecimento, como as 

ciências sociais, que vão contribuir na compreensão dos processos que deram 

origem às políticas sociais de hoje. Para o entendimento do impacto que esses 

processos causaram, faz-se necessário abordar as políticas sociais como uma 

categoria que vai ser tratada não só de forma abstrata, mas como uma 

construção histórica das relações políticas e econômicas das nações 

dominantes desde o advento da Revolução Industrial1. O processo de 

industrialização do mundo capitalista que determinou todo o pensamento 

político, econômico e social desde então, adquiriu caráter generalizante, 

afetando não somente as sociedades industrializadas, mas, principalmente as 

sociedades que se formaram em torno destas. (Draibe, 1997) 

Tanto no Brasil como em toda a América Latina o sistema de proteção 

social desenvolveu-se de modo peculiar, apesar de toda influência européia 

sofrida nesse sentido. Nosso sistema de proteção social configurou-se como 

um conjunto de ações de natureza corporativista-meritocrática, planejadas para 

atender os segmentos da economia formal, com coberturas restritas para 

parcelas reduzidas da população, fazendo com que as pessoas mais pobres, 

                                                 
1
 Esse conjunto de mudanças tecnológicas iniciado na Inglaterra em meados do século XVIII 

causou profundo impacto no processo produtivo em nível econômico e social e foi iniciado na 
Inglaterra em meados do século XVIII. 



15 

 

por não terem vínculos estáveis com o mercado de trabalho, ficassem, mais 

uma vez, fora de seu alcance (Lavinas, 2004). Completamente desprovidas de 

meios e recursos, essas pessoas não se apresentam como capazes de exercer 

qualquer tipo de pressão, inclusive pela indefinição de sua posição sócio 

ocupacional.  

Desde a década de 70 a eliminação da pobreza passou a ser uma 

preocupação dos países mais ricos, que acreditavam que a solução seria a 

elevação da renda dos indivíduos no limiar da pobreza absoluta, de forma que 

não fossem mais contabilizados como “pobres”. A meta dos governantes 

deveria ser, então, destinar somas mais significativas para os investimentos 

sociais. Entretanto, o que se viu foi que os grupos dos países dominantes e as 

elites que estavam no poder nos países pobres não mantiveram o 

compromisso que haviam assumido, mas implementaram políticas comerciais, 

financeiras e tecnológicas que reforçaram a causa do empobrecimento das 

populações já na miséria. Essa foi uma tendência forte manifestada na crise da 

década de 1990, quando as políticas assistenciais tradicionais dos poucos 

países que delas dispunham, apresentavam orçamentos irrisórios e 

implementaram  uma Rede Mínima de Proteção Social (RMPS), cujo objetivo 

não era exatamente combater a pobreza, mas manter minimamente um 

patamar de reprodução social que atenuasse os efeitos devastadores das 

políticas implementadas (Arretche,1999).  

No Brasil, a partir de 1980 a descentralização do Estado passou a ser uma 

exigência de setores significativos da sociedade como uma tentativa de 

contornar a crise fiscal que assolava toda a gestão pública, iniciando o 

processo de redemocratização do país . Foram inúmeras as formas de tratar a 

questão social do país com políticas públicas setoriais que pouco conseguiram 

atuar no sentido de integrar as políticas sociais para o enfrentamento da 

pobreza. De dimensões claramente compensatórias, as políticas de proteção 

social foram tratadas de forma isolada das demais, desarticuladas e 

desvinculadas do sistema de seguridade social como um todo, caminhando de 

forma autônoma e sem definir suas metas, contemplando apenas as clientelas 

pré-estabelecidas.  

Nessas circunstâncias, as empresas passaram a ter uma discussão mais 

freqüente sobre suas atuações para combater a situação precária das camadas 
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mais pobres da população. O mercado passou a incorporar a questão da 

responsabilidade social e os investimentos sociais passaram a fazer parte da 

estratégia comercial das empresas.  

Esse era o contexto quando o governo brasileiro, conforme a Constituição 

Federal de 1988, passou a utilizar mecanismos diretos de redistribuição de 

renda para tentar erradicar a pobreza e reduzir os níveis de desigualdade no 

país em um prazo razoável, executando programas de transferência de renda 

de natureza não contributiva. Segundo Arretche (1999), procurou-se 

estabelecer com as novas regras constitucionais, inclusive, a vinculação das 

políticas sociais com as educacionais e as de saúde, como forma de ampliar a 

escolaridade e a expectativa de vida da população. Foi previsto também que os 

programas de complementação de renda teriam como objetivo elevar o bem-

estar de famílias carentes até que pudessem prescindir de tal ajuda e se 

sustentar com outras rendas obtidas pela inserção no mercado de trabalho. 

Essa emancipação dos usuários no sentido de conseguirem  uma autonomia 

do Estado passou a ser um dos grandes desafios das novas políticas sociais. 

O atual sistema de assistência social no Brasil incluiu a Assistência Social 

no âmbito da Seguridade Social, compondo assim o tripé, juntamente com a 

Saúde e a Previdência Social, do sistema de bem-estar social brasileiro. A 

implantação do Sistema Único de Assistência Social – SUAS2 – foi uma 

iniciativa inédita até então no país e teve a pretensão de organizar os serviços, 

programas e benefícios destinados a milhões de brasileiros, em todas as faixas 

etárias, tentando tirar da informalidade as diversas ações e iniciativas de 

atendimento à população carente, que passaram a operar sob a estrutura de 

uma política pública de Estado. (Brasil, 2004a) 

 Essa foi a forma encontrada pelo governo para tentar efetivar um sistema 

de ação social de cunho universalista que implica na necessidade de um pacto 

nacional de organização participativa e descentralizada da assistência social. O 

fortalecimento dos vínculos familiares foi considerado o centro das atenções 

dessa política, levando em conta que a família é o nosso primeiro núcleo de 

                                                 
2
 Criado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome do governo de Luiz 

Inácio Lula da Silva, por intermédio da Secretaria Nacional de Assistência Social, conforme a 
Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS (Lei 8742, de 07.12.1993) que dispõe sobre a 
organização da Assistência Social e dá ao Conselho Nacional de Assistência Social a 
atribuição de apresentar a Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social 
(NOB/SUAS), o que ocorreu em fevereiro de 2005. 
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referência. Essa ação coletiva foi idealizada pressupondo critérios e 

procedimentos transparentes, o que justificou alterações marcantes no repasse 

de recursos federais para estados, municípios e Distrito Federal, transparência 

essa que deveria permear todo um processo participativo que chegasse até as 

unidades da ponta dos serviços. Segundo Arretche (1999), demandou também 

dos gestores locais grande esforço no sentido de concretizar articulações com 

as redes sociais locais já existentes, de modo a atender integralmente as 

pessoas dentro do seu contexto familiar e comunitário.  

Para efetivar essas ações foram contratadas equipes multidisciplinares 

compostas pelos técnicos de referência (psicólogos, assistentes sociais e 

eventualmente outros profissionais) e pessoal administrativo, com a função de 

apontar e executar os ajustes necessários para permitir espaço aos cidadãos 

para explicitação de suas preferências. Para isso, foi proposta uma dinâmica 

direta de interação de saberes e a complementação de ações entre os agentes 

sociais para uma “maior resolutividade dos serviços oferecidos” (CREPOP, 

2007). Nesses espaços poderiam ser tratados, além das demandas dos 

próprios usuários, os pontos de divergência ou dissenso quanto às políticas em 

pauta. Elemento importante para a ação das equipes multidisciplinares passou 

a ser a criação de mecanismos de obtenção de informações sobre as 

condições existentes em cada localidade, buscando a participação da 

comunidade na construção de um consenso entre os diferentes interesses 

sociais, econômicos, políticos e culturais (Brasil, 2004b).  

A integração dos serviços socioassistenciais e dos programas de 

transferência de renda é uma das estratégias mais importante do SUAS. 

Entretanto, cabe indagar, inicialmente, se essas políticas estão de fato 

contribuindo para o incremento e fortalecimento dos trabalhos coletivos. Estão 

sendo satisfatórios seus efeitos sobre os segmentos mais fragilizados da 

sociedade no sentido de criarem-se sujeitos autônomos e emancipados da 

tutela do Estado? Segundo as diretrizes apontadas pelo novo sistema, as 

novas demandas devem incluir a participação dos cidadãos como 

protagonistas de seus próprios processos, através da possibilidade do respeito 

à subjetividade de cada indivíduo na ação coletiva. Isso tem ocorrido? Como 

tem ocorrido? 
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Segundo Garvey (1979) citado por Silva (2001), o processo de construção 

do conhecimento deriva das esferas da comunicação e, para responder às 

questões que se colocam foram considerados os relatos e registros das 

atividades desenvolvidas pelos profissionais que participaram de maneiras 

diversas da execução das políticas sociais do município, bem como de 

literatura e documentos oficiais sobre essas políticas. Os canais de 

comunicação utilizados como estratégias de coleta de dados para proceder a 

esta pesquisa, podem ser classificados segundo Silva (2001) como informais, 

caracterizados pelos contatos pessoais realizados com os gestores municipais 

e as equipes técnicas das unidades do SUAS que foram implantadas no 

período considerado, pelas notícias veiculadas na mídia local sobre os projetos 

e programas disponibilizados para a população na área da assistência social, 

nas conversas constantes e informais com os psicólogos, assistentes sociais, 

estagiários, gestores e demais componentes das equipes das unidades de 

cada território.Também foi utilizada a pesquisa bibliográfica em publicações 

diversas, em artigos de periódicos, dissertações e teses sobre variações do 

tema da assistência social no Brasil hoje, consulta a documentos oficiais como 

leis, resoluções, decretos, textos normativos, etc. Além disso, a oportunidade 

de participar ou ter acesso aos materiais e relatórios de eventos oficiais como 

reuniões de planejamento, capacitações oferecidas aos técnicos pelo poder 

municipal, estadual e federal foram de grande valia para a viabilidade dessa 

pesquisa. 

Muitos desses acessos foram possibilitados, entre outros fatores que serão 

abordados mais à frente, por convênio firmado entre instituições de ensino 

superior (que eram campo de trabalho acadêmico da pesquisadora) e a 

prefeitura local (tanto com a gestão de 2005 a 2008 como com a atual) para a 

realização de estágios profissionalizantes na área administrativa e na área 

operacional da secretaria encarregada da assistência social do município. 

Dessa forma, o objetivo dessa pesquisa é gerar conhecimentos para aplicação 

prática, de modo a contribuir para a solução dos problemas específicos aqui 

apontados. 

Quanto à forma de abordagem do problema, a opção foi pela pesquisa 

qualitativa, pois, ao analisar a relação entre a concretude do mundo objetivo e 

a subjetividade do sujeito, mais do que os resultados objetivos, o foco principal 
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do trabalho dos profissionais da assistência social é o próprio processo do 

sujeito diante das possibilidades que lhe são apontadas para o atendimento de 

suas demandas e o significado que esse trabalho passa a ter em sua vida. 

Nesse caso, não são os dados estatísticos que vão contribuir para o 

entendimento da qualidade da relação do profissional psicólogo com os 

usuários e toda a rede social na qual está inserido, mas a pesquisa 

participante, através da qual se descreve a interação entre a pesquisadora e os 

participantes das situações investigadas. 

Conforme Silva (2001), alguns elementos caracterizam o trabalho aqui 

apresentado como sendo uma pesquisa participante. Trata-se de uma 

metodologia de pesquisa que tem origem na Psicologia Social de Kurt Lewin3 e 

apresenta alguns pontos contraditórios à linha tradicional do campo científico 

das Ciências Sociais. Por essa linha metodológica não se aceita o postulado da 

neutralidade do pesquisador, distanciado do sujeito, seu objeto de pesquisa. Ao 

contrário, ele deve inserir-se no meio, possibilitando uma participação efetiva 

do grupo pesquisado no processo de geração de conhecimento, fazendo com 

que a pesquisa se torne um processo de educação coletiva, ou seja, um 

processo de investigação, de educação e de ação.  

De acordo com essas premissas, destaca-se o fato da investigação ter 

ocorrido junto da ação, ou seja, das discussões e exposições ocorridas nas 

reuniões do grupo de psicólogos e de suas decisões serem o próprio material 

pesquisado. Deve-se considerar também a proposta político-pedagógica do 

grupo no sentido de manter os objetivos da investigação definidos pelos 

participantes que, segundo seus interesses, definiram os temas que 

consideravam prioritários para serem tratados. Dessa forma, o "trabalho de 

campo" foi a geração de conhecimento dentro da ação da pesquisa onde 

pesquisador e demais participantes do grupo se interessaram e se 

beneficiaram mutuamente pela experiência uns dos outros. 

 Essa interação foi possível através da experiência do Grupo de Trabalho de 

Psicologia na Assistência Social – GT-AS, criado no Conselho Regional de 

                                                 
3
 Psicólogo, nasceu em 1890 na Alemanha e morreu nos Estados Unidos em 1947. Sua obra 

foi uma das pioneiras na exploração psicológica dos fenômenos de grupo, constituindo-se um 
marco decisivo na evolução da psicologia social. 
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Psicologia de Minas Gerais4 – Escritório Setorial Norte (CRP/04), sediado em 

Montes Claros/MG. Constituído no segundo semestre de 2008, o grupo 

apresentou-se como espaço de discussão, aprimoramento e estudos sobre a 

atuação dos Psicólogos no Sistema Único de Assistência Social – SUAS. 

No momento da formação do grupo, o SUAS se apresentava como um 

campo recente de atuação do psicólogo e, em face da diversidade de questões 

que a esse campo convergem, surgiu entre os próprios psicólogos a demanda 

de um espaço de encontros e troca de experiências, para a reflexão sobre sua 

atuação profissional na área social e análise de sua eficácia. O grupo 

constituiu-se como um Grupo de Trabalho – Psicologia na Assistência Social – 

GT-AS - e passou a se encontrar uma vez por mês no Escritório Setorial do 

CRP/MG em reuniões com a participação dos psicólogos que atuam no SUAS 

na cidade de Montes Claros e, posteriormente, com a participação de 

psicólogos de outros municípios da região também.  

Por ocasião da nova gestão municipal a partir de 2008, o CRP-04/MG 

solicitou por meio de ofício5 à Diretora de Assistência Social, da Secretaria de 

Desenvolvimento e Ação Social da Prefeitura Municipal de Montes Claros, 

“estímulo à participação dos psicólogos” lotados naquela Secretaria nas 

reuniões, mediante previsão de tempo em sua carga horária de trabalho 

dedicado a essa finalidade. As reuniões aconteceram conforme cronograma 

previamente estabelecido, com registro de participação em lista de presença, 

com cópia encaminhada à Secretaria. Cada reunião foi registrada em ata e, 

apesar de uma coordenação formal, a dinâmica das reuniões era determinada 

pelos próprios participantes, conforme as prioridades estabelecidas pelo 

próprio grupo. Esse foi o cenário onde foram expostas e analisadas as práticas 

dos psicólogos que compuseram as equipes multidisciplinares das unidades do 

SUAS em Montes Claros/MG no período dessa pesquisa, ou seja, do segundo 

semestre de 2008 até agosto de 2010. Dessa forma, a assistência social no 

                                                 
4 O Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Psicologia foram criados pela Lei nº 5.766 de 

20-12-1971 e regulamentados pelo Decreto no. 79.822 de 1977e são dotados de personalidade 
jurídica de direito público, autonomia administrativa e financeira, constituindo, em seu conjunto, 
uma autarquia, destinados a orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de Psicólogo 
e zelar pela fiel observância dos princípios de ética e disciplina da classe. 

 
5
 Ofício Circular no. 03-09/Escritório Setorial Norte – CRP04, de 25 de junho de 2009. 



21 

 

município durante esse período vai ser abordada aqui sob a ótica dos técnicos 

psicólogos envolvidos.  

Foi assim que emergiram as contradições entre o que se propunha e o que 

se fazia. A busca de uma interpretação dinâmica e abrangente da realidade 

colocou em xeque a representação que cada um tinha da própria profissão. 

Passou também a requerer soluções urgentes como as referentes às 

condições locais inadequadas para os atendimentos, o acesso inadequado e 

sem restrições aos relatórios com dados íntimos e graves de usuários por parte 

de pessoas não envolvidas nos processos, a falta de transporte oficial para as 

visitas necessárias às comunidades, entre outras que serão abordadas ao 

longo deste texto. A contradição entre o que deveria ou poderia ser feito pelos 

psicólogos e as solicitações e condições dadas para as suas ações chegou em 

determinados momentos a gerar um questionamento ético do fazer profissional. 

Para posicionar-se frente a determinados impasses ocorridos em algumas 

reuniões específicas do Grupo de Trabalho foi solicitada a presença de um 

profissional do CRP-04/MG capacitado para prestar esclarecimentos, tendo por 

base o Código de Ética dos psicólogos quanto a certas situações. Situações 

desse tipo desencadearam discussões teóricas e estudos de caso, propostas 

de interação com as equipes de outras áreas afins como da psicologia jurídica, 

escolar e, da saúde.. Considerar que os fatos não podem ser entendidos da 

maneira adequada fora de um contexto mais amplo que envolve o meio social, 

político, econômico e cultural, é o que, propriamente, caracteriza o método 

dialético. 

Sendo assim, o problema a ser analisado nesse trabalho é: o que é 

determinante para a eficácia da atuação do psicólogo na assistência social? 

Compreender a dinâmica do SUAS em Montes Claros/MG e analisar  a 

participação dos técnicos, no caso dos psicólogos, no cotidiano de suas 

unidades nos territórios diversos vai nos dar condições de agir para a 

superação das práticas tarefistas e esvaziadas de sentido, sem possibilidade 

alguma de transformação pessoal ou social. 

Vão ser consideradas algumas hipóteses como ponto de partida para a 

pesquisa que se propõe. A primeira delas é que a falta de formação acadêmica 

adequada na área, politizada e crítica, gera uma submissão dos profissionais 

da psicologia aos profissionais de outras áreas mais preparadas no assunto, 
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como os assistentes sociais, por exemplo. Também pretende-se confirmar a 

premissa de que os técnicos da área da assistência social aceitam trabalhar 

em condições de precariedade contratual e material em virtude da escassez de 

vagas de emprego em outras áreas.  

O objetivo central será analisar o sentido das práticas dos profissionais na 

execução dos serviços atinentes à política de assistência social, desde a 

criação do Grupo de Trabalho em outubro de 2008 até agosto de 2010 e se 

essas práticas têm conseguido se aproximar dos resultados apregoados pela 

Constituição Federal de 1988 

Quanto aos objetivos mais específicos, pode-se elencar a necessidade de 

conhecer o nível de conhecimento dos psicólogos sobre a área da assistência 

social e investigar se esse conhecimento foi adquirido em sua formação 

acadêmica ou de qual outra forma. Também é importante analisar sua relação 

com os outros técnicos das equipes e como ocorre a divisão do trabalho nas 

unidades do SUAS. Diante das propostas dessa pesquisa, é importante 

também investigar sobre o mercado de trabalho e o sentido de os psicólogos 

estarem atuando na área social.  

Para cumprir com tais objetivos, este trabalho está estruturado da seguinte 

forma: o primeiro capítulo trata da crescente implicação do Estado nas 

questões relacionadas ao bem estar da população, num processo de 

responsabilização que conta da história do mundo ocidental, principalmente 

após as grandes guerras mundiais. Assim, vai ser  feito o acompanhamento 

das mudanças de concepção que acompanharam as ações governamentais e 

não governamentais na área da assistência social, desde as abordagens 

puramente assistencialistas até as políticas sociais de hoje. Vai ser 

considerado o contexto histórico e político de cada época até a implantação do 

SUAS, cujos princípios declarados na Constituição de 1988 apontam para a  

possibilidade de uma participação coletiva de toda a sociedade, com a 

presença de técnicos de áreas diversas, inclusive a psicologia, para sua 

efetivação. A análise servirá para compreendermos a ação dos psicólogos e a 

mobilização da classe diante dessa nova proposta de assistência social. 

O segundo capítulo aborda a implantação do SUAS em Montes Claros/MG 

e o impacto dessa medida nos serviços de atendimento às demandas sociais 

do município, tanto no aspecto da gestão como no aspecto operacional que diz 
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respeito ao atendimento da comunidade, quando as pessoas puderam contar 

com unidades de atendimento social em seus territórios de moradia. Portanto, 

entender o processo de adequação da gestão local às determinações do poder 

federal vai ajudar na análise dos programas implantados e da atuação das 

equipes multidisciplinares, principalmente dos psicólogos, nos territórios e suas 

externalidades. 

Nesse contexto, a atuação do Conselho Regional de Psicologia (CRP) e a 

organização dos profissionais psicólogos da regional norte vai ser o foco do 3º 

capitulo. Dessa forma serão analisadas as especificidades da atuação do 

psicólogo no SUAS dentro da proposta de entender como agiu e como age 

esse profissional para fomentar a participação da comunidade nas políticas 

sociais do município.  

Este trabalho pretende, mais que simplesmente registrar a experiência 

vivida pelo grupo, analisar as ações desenvolvidas por esses profissionais 

através da estruturação dos dados coletados para que se possa apontar 

possibilidades e contribuir para expandir as perspectivas da atuação dos 

psicólogos no SUAS. Ajuda a entender também como a criação de um espaço 

de encontro para a reflexão das práticas profissionais, estudo, troca de 

experiências e suporte técnico foi de fato decisiva para a valorização dos 

psicólogos nas equipes multiprofissionais das unidades de assistência social de 

Montes Claros/MG. 
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I - DAS AÇÕES ASSISTENCIALISTAS ÀS POLÍTICAS SOCIAIS DE HOJE 
NO BRASIL: A PERSPECTIVA DA NOVA PSICOLOGIA SOCIAL 
 

 

Para contextualizar a discussão desse trabalho que pretende analisar a 

participação dos psicólogos na implantação do SUAS  no  município de Montes 

Claros/MG, algumas considerações serão feitas sobre o processo histórico 

tanto das políticas sociais, quanto da própria psicologia. Vai ser necessário 

entender os determinantes históricos do sistema de proteção social existente 

no Brasil hoje, e o processo de consolidação da assistência social prestada 

para a população brasileira de baixa renda que sofreu a influência de todo o 

processo político e econômico pelo qual o país passou ao longo do tempo. É 

fato que todo o processo evolutivo dessas políticas brasileiras obedeceu 

sempre e invariavelmente à ótica do avanço do capitalismo no âmbito 

internacional.  

A conquista do acesso a direitos e serviços básicos por parte dos 

brasileiros foi resultante do poder de luta, de organização e de reivindicação 

dos grupos sociais organizados que se mobilizaram nos momentos diversos 

para enfrentar governos nem sempre receptivos às demandas populares. A 

atenção com a grande massa populacional dispersa e sem organização efetiva 

nunca havia sido alvo de investimentos significativos na política do estado 

brasileiro até então e sempre foi relegada à periferia do sistema, tanto no que 

diz respeito à busca de solução para os grandes problemas sociais quanto na 

destinação de recursos direcionados a este setor.   

 

 

1.1 O Estado Liberal e a questão social no século XIX 
 

A pobreza foi entendida, conforme as idéias européias até o final do 

século XVIII, como uma decorrência dos deméritos e das incapacidades 

pessoais, típicas dos párias, loucos e doentes. Ainda no século XVII, as 

primeiras reivindicações de direitos individuais ocorreram quando a burguesia, 

consolidada do ponto de vista econômico mas ainda sem sustentação como 

classe politicamente dominante, contrariou os ideais do absolutismo e passou a 
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defender a idéia de liberdade do homem perante o Estado, considerando o 

mercado como o mecanismo natural de regulação das relações sociais.  

O século XVIII constituiu-se em um cenário de profundas transformações 

políticas, econômicas e culturais que tiveram grande influência na história do 

pensamento ocidental. Os indivíduos passaram a demandar que o Estado  

permitisse a participação do povo e que impedisse as situações extremas de 

pobreza e de riqueza, promovendo o acesso à educação como forma de 

conquistar a liberdade.   

Foi por volta do século XIX que a estreita relação entre os conflitos 

sociais e as condições sociais de vida e, particularmente, com as condições de 

trabalho passaram a ser enxergadas. As idéias marxistas de liberação da 

classe operária através da emancipação do proletariado pelo rompimento da 

propriedade privada burguesa denunciaram as desigualdades do sistema 

diante da concentração e monopolização do capital, fortalecendo o movimento 

político dos operários. As ações estatais ficaram nessa época reduzidas à 

defesa contra os inimigos externos; à proteção do indivíduo de ofensas 

dirigidas por outros indivíduos e ao provimento de obras públicas, que não 

pudessem ser executadas pela iniciativa privada, conforme Bobbio, em seu 

"Dicionário de Política" (1988)  

John Keynes6, (1883-1946) que considerava o capitalismo o sistema 

mais eficiente que a humanidade já conheceu, defendeu o papel regulatório 

do Estado na economia, através de medidas de política monetária e fiscal 

para abrandar os efeitos adversos dos ciclos econômicos, e não para 

enfraquecer o sistema capitalista de produção. Pretendia sim aperfeiçoar o 

sistema, de modo que se unisse o altruísmo social (através do Estado) com 

os instintos do ganho individual (através da livre iniciativa privada). Segundo 

ele, a intervenção estatal na economia seria necessária porque essa união 

não ocorreria por vias naturais, graças a problemas do livre mercado.  

Durante a segunda metade do século XIX e no início do século XX a 

ampliação dos direitos políticos e sociais dos cidadãos desestruturou as 

bases materiais e subjetivas do liberalismo, ameaçado também pelo 

                                                 
6
 John Maynard Keynes (1883-1946), nascido na Inglaterra, foi um dos mais influentes 

economistas do século XX. Suas idéias inovadoras chocaram-se com as doutrinas econômicas 
vigentes em sua época, É considerado um dos pais da moderna teoria macroeconômica. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1883
http://pt.wikipedia.org/wiki/1946
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica_monet%C3%A1ria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ciclo_econ%C3%B4mico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_capitalista
http://pt.wikipedia.org/wiki/UK
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XX
http://pt.wikipedia.org/wiki/Macroeconomia
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fortalecimento político do movimento operário, resultado da idéia liberal que 

delegava aos sentimentos morais o fator de condução do indivíduo 

empreendedor (Kenneth, 2008).  

O capitalismo e a produção em escala industrial são características 

marcantes da modernidade, quando foram criadas novas necessidades e o 

mundo passou a se movimentar em busca de novas matérias-primas, 

aumentando cada vez mais a produção para abastecer os mercados. O 

conforto da vida moderna, entretanto, chegou com um custo social muito alto. 

Para que o sistema de produção ocorresse, a divisão da sociedade era 

necessária, sendo que uma classe constituía-se dos detentores dos meios de 

produção e a outra classe, desapropriada, se via obrigada a vender sua força 

de trabalho para garantir a sobrevivência. A revolução do pensamento 

econômico promovida por Keynes apontava para a necessidade de o Estado 

assumir a tarefa de conciliar os aspectos econômicos e sociais, no sentido de 

zelar pela estabilidade e pelo ordenamento socioeconômico de cada país 

Entretanto, os economistas liberais não conseguiram disciplinar o mercado, 

nem tão pouco satisfazer os interesses individuais e coletivos, ocasionando 

serviços públicos essenciais bastante deficientes. Esse sistema capitalista 

alimentava, pois, a desigualdade social, ocasionando graves processos como o 

desemprego e a miséria em larga escala, traduzida no aumento da violência, 

da prostituição, do alcoolismo, da criminalidade e de outras mazelas sociais, 

frutos de uma relação conflituosa entre o capital e o trabalho.  

Nesse contexto, a partir da segunda metade do século XIX, no campo da 

ciência, o positivismo, corrente filosófica iniciada pelo filósofo francês Augusto 

Comte (1798-1857) surgiu como uma reação ao idealismo até então 

dominante, que procurava uma interpretação, uma unificação da experiência 

mediante a razão. Ao contrário, o positivismo queria limitar-se à experiência 

imediata, pura, sensível, conforme havia feito o empirismo e, apesar da 

pobreza filosófica, foi muito valorizado naquele momento.  

A possibilidade de aplicação do método científico ao comportamento 

humano trazia a possibilidade de se estabelecer os princípios gerais do 

comportamento, através do que seria possível controlar e eliminar os conflitos 

sociais, dando fim aos problemas de doença mental e criando condições 

sociais ideais. Poderia, como a princípio se supôs, dar uma forma matemática 
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a tais princípios, controlando o comportamento humano de forma tão precisa 

quanto se controla uma máquina (Kenneth, 2008). O conhecimento do 

psiquismo humano passou a ser necessário, na busca de se entender sobre 

seus mecanismos e seu funcionamento. A Fisiologia, a Neuroanatomia e a 

Neurofisiologia não bastaram para tais explicações e a Psicologia emergiu, 

tentando “medir” os fenômenos psicológicos. A mensuração da relação entre 

estímulo e sensação finalmente deu à Psicologia o status de ciência, conforme 

o pragmatismo com que se concebiam na época os conhecimentos de caráter 

científico.  

Entretanto, quando as ciências humanas se restringem apenas à 

descrição das relações entre as pessoas e suas instituições, não conseguem 

captar a totalidade dos processos da sociedade como produto histórico-cultural 

e a reproduzem como fatos inerentes à "natureza" do homem. A Psicologia, 

dada a sua origem biológica naturalista, não foi exceção. Entender sobre o 

complexo sistema nervoso humano que o diferencia de forma marcante das 

demais espécies, já que é o único que domina e transforma a natureza, fez 

com que desconsiderassem o fato de que juntos uns com os outros, 

transformando a natureza, transformam a si mesmos ao longo da história.  

Wilhelm Wundt (1832-1926) é considerado o pai da Psicologia por ter 

criado na Universidade de Leipzig (1879/Alemanha) o primeiro laboratório a 

realizar experimentos de Psicofisiologia e por ter tentado construir uma 

psicologia científica, atraindo estudantes de várias partes do mundo e 

tornando-se o primeiro e maior centro de formação de toda uma geração de 

psicólogos. Diferente da especulação filosófica, Wundt preocupou-se em 

descrever processos psicofisiológicos em termos de estímulos e respostas, de 

causas-e-efeitos (Bock, 2007). Além dessa psicologia experimental, cujo objeto 

era o mesmo das ciências naturais, ou seja, a mesma experiência sobre outro 

ponto de vista, ele entendeu que a observação dos processos mentais era 

também um método válido para a sua Völkerpsychologie, através da 

investigação dos processos psíquicos superiores como a linguagem, a religião, 

os costumes, os mitos, a magia e outros fenômenos semelhantes (Araújo, 

2005). 

Vale ressaltar que o final do século XIX foi também palco de mudanças 

nos processos de produção mundial, na medida em que se elevava o ritmo de 



28 

 

trabalho. O taylorismo7 trouxe a fragmentação da produção e um controle sobre 

os trabalhadores em prol do aumento de produção, a partir de um 

departamento de planejamento que centralizava todo o processo. Com esse 

modelo o trabalho foi dividido entre o intelectual e o manual e o trabalhador 

passou a ser visto de forma individualizada, como forma de buscar sua máxima 

eficiência. O fordismo8 com a produção em série e as linhas de montagem faz 

do homem uma peça estática da engrenagem que não precisa pensar. 

Diferente da ênfase de Taylor na eficiência individual, o fordismo foca a 

eficiência das máquinas que dão à produção um ritmo que tira dos 

trabalhadores a possibilidade de pensar e se organizar, dificultando a 

consciência de classe, apesar da proximidade entre eles nos postos de 

trabalho.   

Dessa forma, é importante esclarecer que no contexto descrito de franca 

expansão do capitalismo, a Psicologia Social se constituía como novo 

ramo cientifico, cuja ineficácia apontou para uma "crise" do 

conhecimento psicossocial. Segundo Lane (1984), essa corrente 

da Psicologia não conseguia intervir, explicar ou prever comporta-

mentos sociais, porque entendia os processos psicológicos do 

individuo considerando-o apenas um organismo que interage no 

meio físico, como uma máquina, e não como um ser dinâmico 

que transforma constantemente a natureza e a si mesmo. 

 

 

1.2 A trajetória das políticas de assistência social e da psicologia no Brasil   
 

No Brasil, o processo de industrialização iniciou-se já no século XIX, 

depois da chegada da família real portuguesa (1808), quando foram 

concedidas as primeiras permissões para a implantação de indústria no país. 

                                                 
7
 Frederick Winslow Taylor (1856-1915), engenheiro metalúrgico americano, desenvolveu um 

sistema de Administração Científica que organizava a produção através de estudos dos tempos 
e movimentos para aumentar a produtividade, para o que era necessário o reconhecimento dos 
operários sobre a necessidade de aumentar a produção, poupando energia e matéria prima. 
Sem desprezar a técnica, dividiu o trabalho conforme o melhor meio e o momento exato para a 
realização de cada operação.    
8
 Idealizado pelo empresário estadunidense Henry Ford (1863-1947), fundador da Ford Motor 

Company, o fordismo se caracteriza por ser um método de produção caracterizado pela 
produção em série, sendo um aperfeiçoamento do taylorismo. 
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Depois da exploração da cana-de-açúcar, do ouro e com o declínio do café, 

muitos fazendeiros deixaram as atividades do campo e, com seus recursos, 

entraram no setor industrial que prometia grandes perspectivas de 

prosperidade.  

Até essa época, a assistência que era prestada aos pobres através de 

instituições indiferenciadas e de alcance prevalentemente local (Sousa, 1999), 

centrava-se no recolhimento e distribuição de esmolas para a manutenção de 

um sistema de tutela e controle dos grupos assistidos (Brasil, 2010). Dessa 

forma, a origem histórica da assistência social no Brasil é marcada, desde os 

tempos coloniais, pela filantropia, caráter caritativo e liderança dos movimentos 

de solidariedade religiosa. Voltada principalmente para as questões de higiene 

e saúde da população, confundia-se com a assistência médica. Desde o 

descobrimento até a instalação do império, o governo colonizador de Portugal 

não dispunha de qualquer modelo de atenção à população que vivia em terras 

brasileiras, nem mesmo de saúde. Nem era mesmo seu interesse, visto que o 

país foi colonizado, basicamente, por degredados e aventureiros. Assim como 

os recursos da assistência à saúde limitavam-se aos próprios recursos da terra 

(plantas e ervas) e aos que dominavam algum conhecimento empírico como os 

curandeiros, qualquer assistência a um necessitado viria, se fosse o caso, de 

alguém que estivesse próximo e que se compadecesse com a situação. 

Influenciada pelo movimento positivista na Europa, a assistência social 

no Brasil passou a fomentar a disciplina e a preparação para o trabalho, na 

busca de organizar o caos social advindo com o fim da escravidão e com o 

início do processo de industrialização. A própria Proclamação da República em 

1889 foi bastante influenciada pelas idéias positivistas9 e em seu processo de 

consolidação pode-se verificar a influência dessa linha de pensamento. De 

acordo com Valentim (2010), as idéias positivistas permearam as mentalidades 

de muitos mestres e estudantes militares, políticos, escritores, filósofos e 

historiadores.  

                                                 
9
 A conformação atual da bandeira do Brasil é um reflexo dessa influência na política nacional. 

Na bandeira lê-se a máxima política positivista Ordem e Progresso, surgida a partir da divisa 
comteana O Amor por princípio e a Ordem por base; o Progresso por fim, representando as 
aspirações a uma sociedade justa, fraterna e progressista. 
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No final do século XIX é inaugurada no Brasil uma nova relação da 

Psicologia com o estudo dos comportamentos, através da medição e da 

discriminação dos atos como objetos de análise de uma ciência empírica. As 

publicações da época sugeriam “estatísticas morais” e os estudos das áreas do 

cérebro responsáveis pelos centros psicológicos ou pela “hereditariedade 

psicológica” eram bem valorizados.  Tratavam-se de temas herdeiros do 

positivismo, que também pautava a principal linha de pensamento da 

medicina naquela época. 

 

Não se pode relevar que a relação da psicologia com as populações 

marginalizadas sempre foi pautada por ações elitistas, autoritárias e 

preconceituosas. Para contextualizar esse período, convém citar o jurista e 

médico Nina Rodrigues (1862-1902), que pode ser considerado um dos 

precursores da formação de idéias psicológicas com o intuito de aplicá-las à 

análise dos eventos de sua época como a integração de uma população de ex-

escravos então libertos. A partir de idéias psicológicas emergentes, defendeu 

idéias racistas de que os negros tinham uma competência cognitiva inferior e, 

na época da abolição da escravatura, publicou um ensaio no qual defendeu a 

tese de que deveriam existir códigos penais diferentes para raças diferentes, 

influenciado pelos movimentos eugenistas em voga na Europa e pelo 

movimento do positivismo sociológico no mundo. Apesar da falta de 

embasamento científico adequado, contribuiu significativamente para o 

nascimento das ciências sociais no Brasil e na América Latina.  

Em virtude de fatores como esse, pode-se entender que desde o início 

da República existia no Brasil o entendimento de que eram duas as categorias 

de cidadania: uma para os que compreendiam a complexidade das leis e outra 

para os que estavam no patamar cognitivo mais raso, rebaixado, menor, que 

necessitavam de códigos mais simplificados.  

É fato que existiram idéias contraditórias a estas, como as que Manoel 

Bonfim (1868-1932), médico, psicólogo, pedagogo, sociólogo e historiador 

brasileiro defendia. Praticamente esquecido na historiografia brasileira pela 

contraposição de suas idéias ao pensamento então dominante, esse autor só 

foi redescoberto em 1984, por Darci Ribeiro que o classificava como um dos 

pensadores mais originais da América Latina. Com pensamentos originais que 
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não se articulavam às idéias da época, fez uma interpretação do Brasil apoiada 

na análise histórica da colonização, na exploração e na espoliação das 

riquezas do país, analisando suas conseqüências sobre as condições culturais 

do povo. Seu método e suas concepções de Psicologia também destoaram em 

relação a seus contemporâneos, já que considerava o fenômeno psicológico 

como eminentemente histórico-social,constituído nas relações entre 

consciências e mediadas pela linguagem, produto e meio da socialização, 

conforme a tendência sociológica da Psicologia Social desenvolvida entre fins 

do séc. XIX e início do séc. XX, que colocava o indivíduo como produto da 

sociedade. 

O início do século XX, marcado pelas duas grandes guerras mundiais, 

foi uma época de grande prosperidade econômica, na qual os Estados Unidos 

se consolidaram como potência mundial, apesar da Inglaterra ainda manter sua 

soberania no mundo ocidental. O mundo vivia um momento de grande 

crescimento industrial e de expansão urbana e o Brasil precisou se preparar 

para acompanhar esse desenvolvimento. Influenciados pelas idéias político-

filosóficas européias e vivendo também as transformações que se instauraram 

nas áreas políticas, sociais, econômicas e culturais, a elite intelectual brasileira 

aderiu às idéias modernistas e promoveu movimentos artísticos10 que 

trouxeram novas linguagens desprovidas de regras, bem como reivindicaram 

meios efetivos de combate às desigualdades sociais através do acesso de 

todos à educação pública, livre e aberta11.  A inserção da psicologia nesses 

processos, principalmente na educação, no Movimento da Escola Nova, foi 

uma tentativa civilizatória que marcou a trajetória da inserção dos psicólogos 

nas políticas públicas.  

Com a quebra da Bolsa de Valores de Nova Iorque em 1929 e a Europa 

ainda sofrendo as consequências da Primeira Guerra Mundial, o contexto era 

de grave depressão econômica, altas taxas de desemprego e quedas drásticas 

em praticamente todos os medidores econômicos de diversos países. Esse 

                                                 
10

 A Semana de Arte Moderna ocorreu em São Paulo no ano de 1922 e representou uma 
verdadeira renovação de linguagem, na busca de experimentação, na liberdade criadora da 
ruptura com o passado e até corporal, pois a arte passou então da vanguarda, para o 
modernismo 
11

 O movimento chamado Escola Nova esboçou-se, na década de 1920, no Brasil e ganhou 
impulso na década de 1930, após a divulgação do Manifesto da Escola Nova (1932). Nesse 
documento, defendia-se a universalização da escola pública, laica e gratuita. 
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ambiente permitiu a ascensão das ditaduras militares como o Nazismo alemão, 

o Fascismo italiano e o Salazarismo em Portugal. 

Assim também ocorreu no Brasil, quando o governo de Getúlio Vargas 

se impunha em decorrência de um Golpe do Exército em 1930. Ainda em 

consolidação, o novo governo se viu obrigado a amparar os produtores de café 

em decorrência da crise mundial, principalmente em virtude da redução da 

demanda internacional pelo café brasileiro e pela impossibilidade de qualquer 

empréstimo financeiro para socorrer os produtores dos prejuízos de perda das 

safras em virtude do colapso do mercado financeiro internacional. Nessas 

circunstâncias, o Estado brasileiro passou a desempenhar um papel ativo na 

economia nacional, acelerando o processo de industrialização.  

A Constituição de 1934 foi a terceira do país e definiu as 

responsabilidades do Estado quanto à  assistência médica e sanitária ao 

trabalhador e à gestante. Criou também a Lei da Sindicalização e uma 

legislação trabalhista brasileira, inclusive criando a Consolidação das Leis 

Trabalhistas - CLT. Vigente até hoje, a CLT unificou toda a legislação 

trabalhista então existente no Brasil e regulamentou as relações individuais e 

coletivas do trabalho, inclusive dos psicólogos. 

O governo de Vargas durou até 1945 e foi marcante na história do país 

por seu modelo populista e suas políticas de modernização. Novos serviços 

sociais surgiram para responder ao emergente mercado que demandava mão 

de obra capacitada. O reconhecimento do Estado e, portanto, a proteção 

social, só atendia aqueles que tinham carteira de trabalho e eram vinculados 

aos sindicatos. Até então a pobreza era tratada como uma disfunção e não 

como uma questão social. Era compreendida como “caso de polícia” e tratada  

com meios repressivos pelo poder público.  

Estas foram as bases das políticas assistencialistas brasileiras e já em 

1937 com a Constituição do Estado Novo, o que se viu foi um retrocesso nas 

liberdades políticas e nos direitos sociais, como a limitação à educação 

universal, a ampliação do controle estatal sobre a organização sindical 

trabalhista e a redefinição das competências dos governos regionais e locais 

nas ações de política social, gerando uma grande concentração de 

competências e ações no governo federal (Rizotti, 2001). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mercado_financeiro
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O Conselho Nacional de Serviço Social (CNSS) foi o primeiro órgão 

público de Assistência Social criado pelo Estado brasileiro, em 1938. Vinculado 

ao Ministério da Educação e Saúde, era composto por personalidades da área 

cultural e filantrópica do país. Em 1942 foi criada a Legião Brasileira de 

Assistência - LBA, a primeira grande instituição de assistência social do Brasil, 

que tinha por objetivo prestar atendimento às esposas e filhos dos pracinhas 

que lutaram na Segunda Guerra Mundial. A LBA desenvolveu-se em 26 

estados e no Distrito Federal e passou a atuar em várias linhas de ação.  

No ano de 1946 foi promulgada uma nova Constituição Federal no Brasil 

que trouxe mudanças no capítulo da Ordem Econômica e Social. A partir de 

então o Estado passou a ter uma maior responsabilidade no desenvolvimento 

econômico, assumindo para si questões como a justiça social, a defesa 

permanente contra endemias e a regulamentação da legislação social. A lógica 

do trabalho é reafirmada, conforme se pode observar na citação do artigo 

constituicional:  

 

 

Art. 145: A ordem econômica deve ser organizada conforme os 
princípios da justiça social, conciliando a liberdade de iniciativa com a 
valorização do trabalho humano. 
Parágrafo único. A todos é assegurado trabalho que possibilite 
existência digna. O trabalho é obrigação social. 

 

 

Nessa época foram criados, então, o Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial – SENAI - e o Serviço Social da Indústria – SESI. Compactuando 

com o conservadorismo das ações sociais da época, essas instituições 

contribuíram para o controle dos movimentos sociais emergentes e da 

legislação social corporativa. 

O olhar da psicologia existente naquele tempo sobre esses processos foi 

muito mais direcionado para uma visão organizacional que social, tendo em 

vista a falta de aporte teórico que permitisse outra forma de lidar com as 

questões psicossociais. Essa lógica do trabalho norteou as sistematizações da 

Psicologia Social na década de 50, de acordo com duas tendências 

predominantes. A primeira se fundamentou na tradição pragmática dos Estados 

Unidos, atenta às atitudes e mudança de atitudes, buscando alterá-las e/ou 
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criá-las e interferindo nas relações grupais, visando a produtividade do grupo. 

Minimizando conflitos, tentou elevar os ânimos para a reconstrução geral após 

a 2ª Guerra Mundial (Lane, 1984). A segunda tendência, diante das graves 

crises mundiais, procurou aprofundar seus conhecimentos na fenomenologia, 

segundo a tradição filosófica européia.  

 

 

A euforia deste ramo cientifico denominado Psicologia Social 
dura relativamente pouco, pois sua eficácia começa a ser 
questionada em meados da década de 60, quando as análises 
críticas apontavam para uma "crise" do conhecimento 
psicossocial que não conseguia intervir nem explicar, muito 
menos prever comportamentos sociais. As réplicas de pesquisas 
e experimentos não permitiam formular leis, os estudos 
interculturais apontavam para uma complexidade de variáveis 
que desafiavam os pesquisadores e estatisticos - é o retorno às 
análises fatoriais e novas técnicas de análise de multivariância, 
que afirmam sobre relações existentes, mas nada em termos de 
"como" e "por quê". (Lane,1984, p.10-11) 

 

 

Nessa circunstância houve a necessidade de aprofundar as relações 

científicas e profissionais entre as pessoas ligadas à Psicologia e áreas afins e 

de integrar os psicólogos do continente americano. A Sociedade 

Interamericana de Psicologia foi fundada em 1951 durante o IV Congresso 

Internacional de Saúde Mental na Cidade do México. Seu objetivo era criar 

uma estrutura institucional para a comunicação entre os países da América do 

Norte, América Central, Caribe e América do Sul e contribuir para a 

compreensão e aprofundamento dos estudos acerca de questões como as 

diferenças culturais. Através da promoção periódica de Congressos com temas 

abrangentes a todas as áreas de estudo e experiências no campo da ciência 

psicológica, a SIP foi pioneira na realização de encontros científicos que 

favoreceram, além do intercâmbio, um amplo panorama da psicologia nos 

países. (Maluf, 2004) 

Persistiu também na década de 60 o caráter corporativo das políticas 

sociais no Brasil, destinadas apenas para os segmentos sociais incorporados 

ao mercado de trabalho. O caráter seletivo dessas políticas não contemplava 

as necessidades das classes subalternas, gerando uma desigualdade entre os 
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direitos sociais da classe trabalhadora e os daqueles menos organizados e 

mais numerosos. A maior parte dos serviços sociais públicos era realizada por 

instituições privadas e organizadas pela sociedade civil através da articulação 

de pequenos núcleos de poder social em torno da assistência pública. Faltava 

a assistência pública às necessidades da vida pessoal e do trabalho para a 

maioria da população brasileira.  

Apesar da história da Psicologia ter começado a se desenvolver no 

Brasil ainda no século XIX, o processo de institucionalização de um saber 

psicológico só foi legitimado no país em 1962 quando, através da Lei nº 4.119 

de 1962, foi instituída a Psicologia como profissão no território nacional.  

Dois anos depois do movimento de institucionalização da psicologia, em 

1964, a ditadura militar trouxe para a área uma perspectiva epistemológica de 

neutralidade científica que determinava que política e psicologia não se 

vinculavam e que não deveriam se envolver. O momento de proliferação dos 

cursos e de expansão da profissão coincidiu com o momento da repressão 

política, do silenciamento das liberdades, do impedimento de que as pessoas 

pudessem se reunir para refletir sobre a realidade que estava sendo construída 

no país naquele momento. Esse nível de repressão trouxe impactos bastante 

significativos para toda a sociedade brasileira e afetou diretamente a 

implementação de uma psicologia de alienação da frente as problemáticas 

sociais. Apesar de alguns focos de resistência a essas ideologias e da 

polêmica na busca de uma psicologia crítica, a tradição psicanalítica foi 

retomada com veemência como contraponto à tendência norte-americana da 

psicologia social, acusada de atender somente aos interesses da classe 

dominante e não considerar as condições histórico-sociais das demais. Por sua 

dependência econômica e cultural, a Psicologia Social na América Latina, 

oscilou entre as duas correntes teóricas, a do pragmatismo norte-americano e 

a visão filosófica ou sociológica européia, de um homem compreendido 

somente de forma abstrata. (Maluf, 2004) 

O período da ditadura militar em 1964 trouxe mudanças significativas 

principalmente na conjuntura política e social do país. A seguridade social 

organizou-se para ações exclusivamente assistencialistas e os serviços sociais 

prestados pelo governo federal ficaram mais seletivos. Foi um período de crise 

da previdência social e perda de direitos já assegurados na legislação. Coube 
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às iniciativas filantrópicas a responsabilidade de acudir as populações mais 

carentes que não tinham sua cidadania reconhecida pelo Estado. 

O ambiente de repressão dos direitos configurou-se como grande 

entrave para a psicologia da década de 70 no Brasil, que não conseguia 

cumprir qualquer papel social. Em 1977, no governo do general Ernesto Geisel 

(29º Presidente do Brasil de 1974 a 1979) foi criado o Ministério da Previdência 

e Assistência Social. Apesar do avanço, o tratamento das demandas sociais 

ainda era concebido dentro dos princípios da centralidade e da exclusividade 

da ação federal, que operava “através de agências próprias instaladas nos 

diversos estados da federação, por meio de programas padronizados que não 

se articulavam com as diretrizes políticas dos estados e municípios onde se 

desenvolviam”. (SUAS vol 1) A assistência social passou a ser operada por 

meio de convênios com entidades que se utilizavam de recursos públicos para 

executar seus serviços, sendo que a seleção dessas entidades  baseava-se em 

critérios personalistas e clientelistas, distantes de padrões técnicos e sem 

considerar qualquer mecanismo de controle social. 

Expressões como “capital social” ganharam vulto e eram utilizadas como 

a representação das características da organização social das instituições, 

como confiança e regras de ações coordenadas que pudessem trazer 

benefícios à sociedade. Também surgiram as Organizações Não-

Governamentais - ONGs, entidades com tendências ideológicas diversas, que 

tinham muitas vezes estreita cooperação de entidades não-governamentais 

internacionais. Essas entidades contavam muitas vezes com uma grande parte 

de mão de obra voluntária ou com o uso voluntário de equipamentos. Como 

uma variação destas, surgiram também as Organizações da Sociedade Civil de 

Interesse Público – OSCIP12, organizações sem fins lucrativos, cujas atividades 

e objetivos se destacam pelo seu interesse público, qualificadas dessa forma 

por seu objetivo social13, e que prestam serviços gratuitos, podendo celebrar 

Termos de Parceria com o setor público (Ferrarezi,2002). 

A psicologia clínica vivia nesse período um momento de grande difusão 

no mercado de trabalho. Ser psicólogo significava ser psicoterapeuta, ou seja, 

                                                 
12

 Forma jurídica definida pela Lei 9790/99 
13 

 O objetivo social deve atender a pelo menos uma das finalidades previstas no artigo 3º da 
Lei 9790/99 
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fora da clínica não se fazia psicologia. Somente algumas abordagens de 

tratamento existiam e o acesso a qualquer um deles era exclusivamente para 

quem pudesse pagar.  Ainda hoje se faz presente a mentalidade de associar a 

psicologia somente à prática clínica. A linha de produção histórica que fez com 

que na psicologia todos fossem psicoterapeutas gerou grave crise na profissão 

quando as classes médias brasileiras sofreram uma profunda retração 

econômica nas décadas de 70 e 80.  

Esse período chegou a ser denominado de “década perdida” para a 

produção teórica e estudos científicos brasileiros relevantes, apesar do número 

cada vez maior de psicólogos em virtude do grande número de cursos abertos 

por todo o país. Ocorreu naquele momento uma saturação no mercado de 

trabalho dos psicólogos, já que a demanda por este tipo de serviço por parte da 

população não era tão grande. Só no final dos anos 70, quando os psicólogos 

brasileiros passaram a se organizar através de instituições como a Federação 

Nacional dos Psicólogos14  - FENAPSI  (1985), a Associação Brasileira de 

Psicologia Social – ABRAPSO (1980), é que passaram a fazer uma análise 

crítica acerca da realidade social brasileira.  

Nos anos 80, final do contexto da ditadura militar, a gestão das ações 

sociais públicas passaram a apostar na parceria entre o Estado e a sociedade, 

o que demandou a elaboração de estratégias e mensuração de resultados, de 

forma a ter controle das ações. Uma das razões desse interesse, tanto na 

América Latina quanto na Europa ocidental, foi decorrente da crise de 

credibilidade da democracia representativa, evidenciada pela apatia política 

dos eleitores. Essa falta de interesse foi entendida como descaso popular pelos 

assuntos políticos, o que favoreceu os elevados níveis de corrupção na 

administração pública. Se os primeiros modelos de reforma do Estado não 

consideraram a participação social como um ingrediente fundamental na 

prestação mais eficiente de bens públicos, inclusive e sobretudo no âmbito 

local, o próximo conjunto de reformas da gestão pública priorizou o aspecto 

político sobre o econômico, o longo prazo ao curto prazo. (Lavinas, 2004) Os 

processos participatórios trouxeram a possibilidade do conhecimento íntimo da 

realidade local, das redes de relacionamento, da cooperação de organizações 

                                                 
14

 Entidade sindical de grau máximo da categoria profissional dos Psicólogos do Brasil 
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locais capazes de executar atividades orientadas para o desenvolvimento. O 

investimento nessas organizações trouxe resultados como a expansão da 

capacidade da economia de absorver investimentos “orientados para a 

pobreza”. As organizações de base passaram a ser a infra-estrutura através 

das quais os investimentos chegaram para contribuir na construção e 

implementação de um sistema humano capaz de absorver outros tipos de 

investimentos. (Rahnema, 2000). 

Até o final dos anos 80, enquanto as organizações de defesa dos 

direitos defendiam a universalização dos serviços, o governo brasileiro 

mantinha o foco dos serviços para públicos prioritários, ou seja, para o 

necessitado dos necessitados. Fazia-se necessário criar uma rede de proteção 

social, mas também de organizar um conjunto de serviços públicos e uma rede 

de inclusão social que tinham como objetivo trazer o indivíduo excluído para 

participar da vida social. (Volpi, 2001) As políticas sociais básicas no Brasil 

apresentavam uma complexidade cada vez maior em função dos múltiplos 

fatores que emergiam em uma ação mais ampla e universalizante, o que se 

contrapunha com as posturas do Estado que cada vez focalizava mais suas 

ações ao invés de universalizá-las.  

 

 

Uma política social residual que soluciona apenas o que não 
pode ser enfrentado pela via do mercado, da comunidade e da 
família. O carro-chefe dessa proposição é a renda mínima, 
combinada à solidariedade por meio das organizações na 
sociedade civil. A renda mínima não pode ter um teto alto, para 
não desestimular o trabalho, ou seja, há uma perversa reedição 
da ética do trabalho, num mundo sem trabalho para todos. 
(Volpi, 2001). 

 

 

Esse fator apresentou-se como um grande desafio para o processo de 

democratização da gestão das políticas públicas no Brasil. Foi necessário 

empreender esforços para mudar a concepção, o conteúdo e a metodologia no 

empenho de mobilização e participação da sociedade civil na gestão das 

políticas públicas, para que se tornassem mais eficientes e respondessem de 

maneira mais assertiva as demandas da cidadania (Volpi, 2001). 
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A crise social foi um ingrediente importante para a eclosão de 

importantes movimentos pela democratização da sociedade brasileira e da 

forte mobilização em torno de uma nova Constituição. Entre 1980 e 1981 a 

repressão violenta da ditadura aos direitos humanos revelavam as grandes 

dificuldades da abertura política. O governo militar foi pressionado a ceder no 

regime autoritário para uma forma mais democrática de agir. O movimento para 

as eleições diretas para a Presidência da República em 1984 e o fim do regime 

militar em 1985 ainda que por eleições indiretas foram  fundamentais no 

processo de redemocratização do país. Uma constituição mais moderna viria 

corroborar uma nova perspectiva da afirmação dos direitos sociais e dos 

processos de participação e controle das políticas públicas.  

A Constituição Federal de 1988 trouxe uma outra forma de lidar 

com as populações mais frágeis e vulneráveis, dando corpo ao princípio 

da renda básica universal, de forma a atingir todos os cidadãos, 

independente de sua origem social, nível de renda, sexo, idade, crença 

ou qualquer outro critério distintivo de um grupo social.  No intuito de 

colocar  em prática esses preceitos, a Assistência Social foi incluída no 

texto constitucional no Título VIII  “Da Ordem Social”,  Capítulo II  “Da 

Seguridade Social”, Seção IV “Da Assistência Social”, Art. 20315 e 20416, 

                                                 
15

 Art. 203 - A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de 
contribuição à seguridade social, e tem por objetivos: 
I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; 
II - o amparo às crianças e adolescentes carentes; 
III - a promoção da integração ao mercado de trabalho; 
IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua 
integração à vida comunitária; 
V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e 
ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la 
provida por sua família, conforme dispuser a lei. 
 

16
 Art. 204 - As ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com 

recursos do orçamento da seguridade social, previstos no Art. 195, além de outras fontes, e 
organizadas com base nas seguintes diretrizes: 
I - descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as normas gerais à 
esfera federal e a coordenação e a execução dos respectivos programas às esferas estadual e 
municipal, bem como a entidades beneficentes e de assistência social; 
II - participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das 
políticas e no controle das ações em todos os níveis. 
Parágrafo único. É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a programa de apoio à 
inclusão e promoção social até cinco décimos por cento de sua receita tributária líquida, 
vedada a aplicação desses recursos no pagamento de:  
I - despesas com pessoal e encargos sociais; 
II - serviço da dívida; 
III - qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos investimentos ou ações 
apoiados. 
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compondo assim o tripé, juntamente com a Saúde e a Previdência Social, 

do sistema de bem-estar social brasileiro.  

Com a aprovação da nova Constituição foi preciso normatizar as 

diversas áreas, inclusive a Assistência Social. Cada segmento ficou de 

apresentar suas propostas de regulamentação através de Projetos de Lei 

encaminhados pelo Executivo Federal ao Congresso Nacional. No caso 

específico da Seguridade Social, a entrega das propostas, sua promulgação, a 

análise do governo e sua devolução para votação que deveriam ocorrer em 

meses, demorou anos. Após uma primeira redação em 1990 ter sido vetada no 

Congresso Nacional, somente em 1993, com a sansão presidencial foi 

aprovada a Lei nº 8.742, a Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS.  

Amplos debates e negociações envolveram gestores municipais, 

estaduais, organizações não governamentais, técnicos e pesquisadores, o 

Governo Federal e representantes do Congresso favoreceram a aprovação 

dessa Lei que passou a operar sob a estrutura de uma política pública de 

Estado. Com a LOAS, teve início um processo de construção da gestão pública 

e participativa da assistência social, através de conselhos deliberativos e 

paritários nas esferas federal, estadual e municipal e de um conjunto de 

normas que possibilitaram a perspectiva da universalização do atendimento.  

A partir de então a assistência social adquiriu uma nova visibilidade, 

saindo das esferas acadêmicas e ganhando espaço nas esferas federais, 

estaduais e municipais, bem como junto aos segmentos da sociedade civil. A 

implementação da política de assistência social no país se fez de forma 

descentralizada, considerando o movimento daqueles que se mostravam 

interessados em participar do processo. Apesar disso, algumas questões ainda 

precisam de uma reflexão mais crítica, como a municipalização da assistência 

e a universalização dos direitos, fazendo-se necessário trazer as ambigüidades 

e limites da implementação da lei ao debate. 

Apesar de todo o movimento de avanço em termos de políticas sociais, 

ainda ocorreram ações que mais se identificavam com as velhas formas de 

assistencialismo como foi a criação do Ministério do Bem-Estar Social, criado 

em 1989, um ano após a promulgação da Constituição Cidadã. Essa foi 
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considerada uma medida contrária aos princípios constitucionais por fortalecer 

o mesmo modelo centralizador da Legião Brasileira de Assistência, extinta pelo 

presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, em 1995.  

A lógica do novo caminho implica, segundo a concepção da política, na 

capacidade de acesso e na distribuição dos bens e recursos, o que só se 

efetiva se famílias e indivíduos forem devidamente preparados e 

acompanhados nesse processo. A nova concepção de assistência social como 

direito à proteção social pressupõe a autonomia dos sujeitos, seu 

desenvolvimento humano e social, diferindo-se das formas tuteladoras ou 

assistencialistas, não pretendendo ser apenas provedora de necessidades ou 

vulnerabilidades sociais (BRASIL, 2004). Na trama das relações interpessoais 

cruzam-se os espaços doméstico-social e político, e é aí que as questões 

contemporâneas são vividas e sofrem resistências de valores arraigados, 

mantidos por um sistema de mitos, crenças, costumes e ideologias que precisa 

ser revisto. (Comparato, 1993) 

Este foi o momento da institucionalização da democracia, formalizando 

espaços de participação e construindo um conceito de Estado Democrático de 

Direito. A instauração de modelos flexíveis e participativos passou a determinar 

mudanças na cultura das instituições públicas e dos agentes envolvidos na 

capacidade de articular e propor. Essa foi uma tentativa de descentralizar as 

ações, dentro de um processo de transferência de poder dos níveis centrais 

para os periféricos. Os conselhos participativos vieram dessa tendência que 

acreditava que o controle social sobre as ações do Estado seria melhor com a 

participação da população na gestão das políticas públicas e que seriam 

desenvolvidas políticas mais adequadas, porque os conselheiros teriam 

proximidade com a realidade enquanto os tecnocratas não haviam conseguido 

ainda dar respostas para as situações reais da população.  

O que deveria ser uma instância participativa, no entanto, virou uma 

instância representativa, quando o representante indicado ou eleito passou a 

manter-se isolado da base que o elegeu. Em alguns casos o representante não 

discute necessariamente com sua entidade o que está defendendo nas 
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plenárias ou nas reuniões deliberativas do conselho, muito menos com o 

conjunto da sociedade que teoricamente representa.17 (Volpi, 2001) 

A edição da Norma Operacional Básica (NOB) em 1997 procurou 

conceituar o sistema descentralizado e participativo, ampliando o âmbito de 

competência dos governos Federal, municipais e estaduais. Exigiu a formação 

de Conselho, Fundo e Plano Municipal de Assistência Social para que os 

municípios possam receber recursos federais. Uma nova edição da NOB em  

1998 diferenciou os serviços, programas e projetos, ampliando as atribuições 

dos Conselhos de Assistência Social e criando os espaços de negociação e 

pactuação através de Comissões Intergestora Bipartite e Tripartite, com 

representações municipais, estaduais e federais da assistência social. Em 2001 

foi dado mais um passo importante para organizar os serviços com a criação 

do Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal. 

O governo de Fernando Henrique Cardoso criou em 2003 o Ministério de 

Assistência Social, ano em que foi realizada a IV Conferência Nacional de 

Assistência Social. A principal deliberação do evento, que foi precedida de 

intenso debate nacional para avaliação dos 10 anos de regulamentação da 

assistência social no país, foi a criação do Sistema Único de Assistência Social. 

Neste mesmo ano foi criado o Programa Bolsa Família, por meio de Medida 

Provisória, unificando os programas de transferência de renda existentes 

anteriormente. 

Quando o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva assumiu a Presidência da 

República em 2004, criou o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome –MDS - para acelerar e fortalecer o processo de construção de um  

Sistema Único de Assistência Social (Suas), através do qual seriam  

implementados os artigos 203 e 204 da Constituição Federal de 1988, que 

estabelecem que a assistência social será prestada “a quem dela necessitar, 

independentemente de contribuição à seguridade social”. Uma de suas 

primeiras providências foi suspender a exigência da Certidão Negativa de 

Débitos, que impedia o MDS de repassar cerca de R$ 25 milhões por mês para 

os municípios. Em dezembro, após ampla mobilização nacional, foi aprovada a 

Política Nacional de Assistência Social pela Resolução n°15, de 15 de outubro 

                                                 
17 

Constatou-se que existem em alguns municípios dez conselhos em que até cinco 
representantes são as mesmas pessoas.qual a fonte dessa informação? 
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de 2004, do Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS, expressando 

exatamente a materialidade das diretrizes da Lei Orgânica da Assistência 

Social. 

Em 2005 o MDS apresentou nova proposta para a NOB 2005 em um 

evento que reuniu gestores e assistentes sociais de todo o Brasil. O texto foi 

debatido em seminários preparatórios municipais e estaduais, apoiados pelo 

Ministério e a versão final foi aprovada pelo Conselho Nacional de Assistência 

Social, tornando realidade o Sistema Único de Assistência Social – SUAS. 

 

 

1.3 - O Sistema Único de Assistência Social - SUAS 

 

O atual sistema de assistência social no Brasil foi regulamentado através 

de lei orgânica própria (Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, Lei 8742, 

de 07.12.1993 que “Dispõe Sobre a Organização da Assistência Social no 

Brasil”) e instituiu que todos possuem o direito ao benefício, ou seja, trata-se de 

uma política pública de atenção e defesa dos direitos.  

A nova concepção de assistência social como direito à proteção social 

pressupõe a autonomia dos sujeitos, seu desenvolvimento humano e social, 

diferindo-se das formas tuteladoras ou assistencialistas, não pretendendo ser 

apenas provedora de necessidades ou vulnerabilidades sociais. A lógica desse 

caminho implica na capacidade de acesso e na distribuição dos acessos a 

bens e recursos, o que só se efetiva se famílias e indivíduos forem 

devidamente preparados e acompanhados nesse processo. Na trama das 

relações interpessoais cruzam-se os espaços doméstico-social e político, e é aí 

que as questões contemporâneas são vividas e sofrem resistências de valores 

arraigados, mantidos por um sistema de mitos, crenças, costumes e ideologias 

que precisa ser revisto. (Comparato, 1993) 

Esse sistema tem demandado mudanças profundas na forma de lidar 

com as fragilidades sociais. Coloca em prática os preceitos da Constituição 

Federal de 1988, após quase duas décadas de debates, e incluiu a Assistência 

Social, a Saúde e a Previdência Social no âmbito da Seguridade Social, do 

sistema de bem-estar social brasileiro. A implantação de um sistema de 

assistência social dessa magnitude é uma iniciativa inédita até então no país e 
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pretende organizar os serviços, programas e benefícios destinados a milhões 

de brasileiros, em todas as faixas etárias. O Sistema Único de Assistência 

Social -SUAS - foi a principal deliberação da IV Conferência Nacional de 

Assistência Social realizada em Brasília (DF) em 2003 e se inscreve no esforço 

de viabilização de um projeto de desenvolvimento nacional, que pleiteia a 

universalização dos direitos à Seguridade Social e da proteção social pública 

com a composição da política pública de assistência social em nível nacional. 

Com isso, o governo procura tirar da informalidade diversas ações e 

iniciativas de atendimento à população carente, que passam a operar sob a 

estrutura de uma política pública de Estado. Entretanto, falta ainda aprimorar a 

gestão das políticas públicas através da participação da sociedade civil nas 

ações para viabilizar os pré-requisitos que envolvem a garantia de condições 

básicas e recursos fundamentais indispensáveis, quando se tem por objetivo 

melhorar a qualidade de vida da população assistida, com paz, abrigo, 

educação, alimentação, recursos econômicos, ecossistema estável, recursos 

sustentáveis, justiça social e eqüidade18.  

A atual Política Pública de Assistência Social marcou sua especificidade 

no campo das políticas sociais quando apontou claramente quais são as 

responsabilidades do Estado na garantia da sobrevivência das pessoas mais 

fragilizadas e incapazes de fazê-lo por si, através do pagamento de benefícios 

continuados e eventuais, mas deve-se considerar também que isso não basta. 

Além de uma renda mínima, o cidadão precisa também da segurança do 

convívio, da vida familiar, o que se configura também como uma das 

necessidades a serem preenchidas por essa política. A dimensão gregária do 

ser humano precisa ser considerada e é importante criar situações em que as 

pessoas desenvolvam suas potencialidades, subjetividades coletivas, 

construções culturais, políticas e, sobretudo, os processos civilizatórios. 

(BRASIL, 2004) 

 
 
 Isto supõe a não aceitação de situações de reclusão, de 
situações de perda das relações. É próprio da natureza 
humana o comportamento gregário. (...) A dimensão 

                                                 
18

 Primeira Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, realizada em Ottawa, 
Canadá, em novembro de 1986, quando foi apresentada uma Carta de Intenções, que 
pretendeu contribuir para se atingir Saúde para Todos no Ano 2000 e anos subseqüentes.  
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societária da vida desenvolve potencialidades. É na 
relação que o ser cria sua identidade e reconhece a sua 
subjetividade. (...) As barreiras relacionais criadas por 
questões individuais, grupais, sociais por discriminação 
ou múltiplas inaceitações ou intolerâncias estão no 
campo do convívio humano. A dimensão multicultural, 
intergeracional, interterritoriais, intersubjetivas, entre 
outras, devem ser ressaltadas na perspectiva do direito 
ao convívio. (BRASIL, 2004 p.26) 

 

 

  Em função dessa característica essencial de considerar as 

peculiaridades de cada um, foi necessário para a construção dessas políticas, 

dentro do possível, contemplar debates com a sociedade, na busca de criar 

vínculo estreito e direto com a realidade social, tentando perceber e contemplar 

as demandas da população, o que exigiu do governo criar uma capilaridade 

institucional descentralizada. Demandou também do gestor público criar formas 

alternativas e diferenciadas de se aproximar do cotidiano da vida das pessoas, 

o máximo possível, pois é nesse cotidiano que a cidadania ocorre ou não.  

Naquele momento a erradicação da fome foi um componente fundamental na 

implantação da atual política de Assistência Social, concebida para tornar-se 

um espaço privilegiado para operar benefícios, serviços, programas e projetos 

de enfrentamento à pobreza, referentes a capacitações e promoção da 

inserção produtiva; promoção da inclusão produtiva para beneficiários do 

Programa Bolsa Família - PBF - e no Benefício de Prestação Continuada – 

BPC; projetos e programas de enfrentamento à pobreza e à fome, além de 

grupos de produção e economia solidária, geração de trabalho e renda, dentre 

outros.  

Segundo as orientações governamentais, a experiência acumulada da 

área aponta para a necessidade de articular distribuição de renda com trabalho 

social e projetos de geração de renda com as famílias. Nessa perspectiva 

efetiva-se a interface entre o SUAS e a política de segurança alimentar e a 

política de transferência de renda, constituindo-se, então, a Política de 

Proteção Social no Brasil, integrada a partir do território, com o propósito de 

garantir sustentabilidade e com compromisso com a democracia e a civilidade. 

A proteção social através da seguridade básica para todas as pessoas é 

um dos quatro objetivos estratégicos da Organização Internacional do Trabalho 
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e tem como princípio fundamental a justiça social que, dentro de sua 

concepção, só pode ser alcançada em sociedades cuja economia seja 

dinâmica, num contexto de desenvolvimento sustentado. Dessa forma, a 

proteção social se institui ao dar segurança às pessoas que não podem 

trabalhar.  

A proposta de um Sistema Único tem procurado se concretizar em um 

sistema descentralizado e participativo de assistência social, que toma corpo 

através da instância de financiamento que  

 

 

... é representada pelos Fundos de Assistência Social nas três 
esferas de governo. No âmbito federal, o Fundo Nacional, criado 
pela LOAS e regulamentado pelo Decreto nº 1605/95, tem o 
seguinte objetivo: “proporcionar recursos e meios para financiar 
o benefício de prestação continuada e apoiar serviços, 
programas e projetos de assistência social (Art. 1º, do Decreto nº 
1605/95).  

 

 

Dessa forma, os benefícios são pagos mensalmente diretamente aos 

seus destinatários, e o financiamento da rede socioassistencial se dá mediante 

aporte próprio e repasse de recursos fundo a fundo, bem como de repasses de 

recursos para projetos e programas que venham a ser considerados relevantes 

para o desenvolvimento da política de assistência social em cada esfera de 

governo. Os critérios de partilha e elegibilidade ocorrem nos municípios, 

regiões e, ou, estados e o Distrito Federal, através de pactos efetuados nas 

comissões intergestoras locais e deliberados nos conselhos de assistência 

social. Os recursos que sustentam essa rede são oriundos das três esferas de 

governo, segundo as diretrizes de descentralização da proteção social 

brasileira e de acordo com os critérios da co-responsabilidade e com o 

pressuposto do co-financiamento de seus gestores. São os diagnósticos 

socioterritoriais que orientam o financiamento, com base nos cadastros dos 

usuários que geram os dados do Sistema Nacional de Informações de 

Assistência Social.  

Através desse sistema as demandas e prioridades são consideradas de 

forma específica, respeitando-se as peculiaridades dos municípios e territórios 
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e considerando a capacidade de gestão e de atendimento e de arrecadação de 

cada município/região, bem como os diferentes níveis de complexidade dos 

serviços. Dessa forma, cada região/município estabelece como o processo vai 

ocorrer através de pactuações e deliberações ocorridas entre os entes 

federados e os conselhos locais que, supostamente, são os representantes 

legítimos da comunidade (Brasil, 2004) 

Essa nova concepção de assistência social foi então concebida em dois 

eixos, ou seja, como forma de garantir o direito à proteção social emergencial 

gerada pela vulnerabilidade ou risco social e como direito à seguridade social, 

no sentido mais amplo, através do acesso à saúde, à educação, moradia, 

previdência, e todos os direitos básicos previstos na Constituição. Neste 

sentido, procurou aliar o desenvolvimento humano e social, priorizando o 

cidadão e responsabilizou-se pelas  vulnerabilidades sociais, reconhecendo 

que o desenvolvimento está vinculado também à capacidade de acesso, ou 

melhor, à distribuição dos acessos a bens e recursos, o que gera a 

necessidade de ampliar as capacidades das famílias e dos indivíduos . Isso 

significa que, além das carências básicas de segurança, alimentação, etc., 

deve-se considerar também as carências mais subjetivas, como as de auto-

realização, de autonomia, de poder decidir o que seja mais adequado a cada 

um. Em outras palavras, pode-se assegurar que tão importante quanto suprir 

as mínimas necessidades básicas, a questão social deve ser trabalhada na 

perspectiva de enfrentamento da pobreza, fazendo com que a população pobre 

seja protagonista na construção de um novo projeto de sociedade (Cysne, 

2009).  

A habilitação dos municípios no SUAS pode ocorrer nos níveis inicial, 

básico ou pleno. A gestão inicial ocorre nos municípios que atendem a 

requisitos mínimos, como a existência e funcionamento de conselho, fundo e 

planos municipais de assistência social, além da execução das ações da 

Proteção Social Básica com recursos próprios. No nível básico, o município 

assume, com autonomia, a gestão da proteção social básica. No nível pleno, 

ele passa à gestão total das ações socioassistenciais. Nos municípios não 

habilitados, a gestão dos recursos federais fica sob a responsabilidade do 

gestor estadual. 
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O SUAS estabeleceu dois níveis de proteção social: a Atenção Básica 

que tem caráter preventivo e ocorre nos Centros de Referência da Assistência 

Social – CRAS – que são equipamentos sociais públicos disponibilizados nos 

territórios mais carentes para prestar atenção integral às famílias e a Atenção 

Especial, que atua quando ocorre a violação de direitos, através de serviços ou 

nos Centros de Referência Especializados de Assistência Social - CREAS. A 

proposta previa que essa subdivisão tivesse apenas caráter formal, pois o 

atendimento efetivo ao usuário dependeria de uma interação constante entre 

as duas modalidades de atendimento (Brasil, 2004b).  

 

 

O SUAS se divide em Proteção Social Básica (PSB) e Proteção 
Social Especial (PSE).  A PSB se dirige a indivíduos, famílias e 
grupos em vulnerabilidade decorrente de pobreza, exclusão e/ou 
violência, mas com vínculos de pertencimento social. Além de 
benefícios (como BPC) inclui programas como o Programa de 
Apoio Integral à Família (PAIF), desenvolvido pelos Centros de 
Referência da Assistência Social (CRAS) em territórios de 
vulnerabilidade social. A PSE subdivide-se em “média 
complexidade”, se há vínculos preservados apesar de ocorrência 
de violação de direitos (Ex: Programa de Combate ao Trabalho 
Infantil) e “alta complexidade”, quando os vínculos foram 
ameaçados ou rompidos (Ex: Abrigos).(Afonso, 2008) 

 

 

 

A integração dos serviços socioassistenciais e dos programas de 

transferência de renda são uma das estratégias mais importante do SUAS. A 

construção das políticas precisa contemplar o debate com a sociedade, 

políticas essas que devem ter vínculo estreito e direto com a realidade social 

para perceber e contemplar as demandas da população. Isso exige do governo 

uma alta capilaridade institucional descentralizada. Demanda também do 

gestor público a capacidade de se aproximar do cotidiano da vida das pessoas, 

o máximo possível, pois é nesse cotidiano que a cidadania ocorre ou não.   
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1.4 A equipe multidisciplinar e o papel dos psicólogos no sistema 

 

Diante da construção da trajetória das políticas públicas sociais no Brasil 

e no mundo, cujo sentido foi compreender o percurso histórico que determinou 

a política de assistência social vigente hoje no país, podemos dizer que para os 

psicólogos, especificamente, a Política Pública de Assistência Social iniciada 

em 2004 é a culminância de um longo debate iniciado na década de 80 nos 

meios acadêmicos e profissionais. As discussões sobre a necessidade de uma 

postura mais crítica diante das questões sociais e menos elitizada no sentido 

de ampliar o acesso aos serviços de psicologia, o que ocorria para poucos 

naquela época, despertou o interesse de pesquisadores interessados no 

assunto e conseqüentes mudanças de ordem teórica e prática na atuação dos 

psicólogos. Conseqüentemente, esse processo levou à ampliação da atuação 

da psicologia, que até então se restringia praticamente às áreas da saúde e 

organizacional, o que significou grande expansão da oferta de trabalho para 

esses profissionais, mas agora na perspectiva do trabalho multidisciplinar, 

principalmente com assistentes sociais.  

A universalização dos acessos às novas propostas de políticas sociais 

que envolvem principalmente a responsabilização por parte do Estado no 

sentido de garantir os direitos dos cidadãos e, dessa forma, superar as práticas 

assistencialistas e disponibilizar serviços organizados em redes sociais, exigiu 

dos profissionais envolvidos uma nova perspectiva de trabalho que, além de 

considerar as questões de sobrevivência dos usuários, considerasse também o 

desenvolvimento da autonomia e a emancipação destes nos ambientes 

familiares e sociais de cada um. Os profissionais tiveram que se adaptar a uma 

estratégia de trabalho em rede para acolhimento de famílias vivendo em risco 

e/ou vulnerabilidade social.   

Considerando os parâmetros ético-políticos e profissionais que 

referenciam a atuação de assistentes sociais e psicólogos/as no âmbito da 

política de Assistência Social, materializada pelo SUAS, foi necessária uma 

reflexão conjunta do Conselho Federal de Serviço Social - CFESS - e do 

Conselho Federal de Psicologia - CFP - que, com base nas competências e 

atribuições de cada profissão, possibilitou a definição de estratégias e 

procedimentos no exercício do trabalho  desses profissionais. Nessa 
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perspectiva, deveriam ser evitadas padronizações de rotinas e procedimentos 

pelo órgão gestor, visto que “o trabalho profissional requer inventividade, 

inteligência e talento para criar, inventar, inovar, de modo a responder 

dinamicamente ao movimento da realidade.” (CFESS/CFP, 2007) Por esse 

motivo, os profissionais deveriam ter assegurado o direito à autonomia no 

planejamento e exercício de seu trabalho, o que nem sempre tem acontecido. 

As equipes multidisciplinares na Proteção Social Básica são compostas 

por técnicos de referência como psicólogos, assistentes sociais, coordenador e 

técnicos de nível médio. Na Proteção Social Especial de Média Complexidade, 

além dos citados compõem também as equipes advogados, auxiliares 

administrativos e um maior número de profissionais de nível superior. Já na 

Proteção Social Especial de Alta Complexidade, que envolve o trabalho em 

abrigos institucionais, casas-lar e casas de passagem, fazem parte da equipe 

os cuidadores e seus auxiliares. 

A partir dos novos parâmetros da assistência social que foca 

prioritariamente o trabalho com as famílias referenciadas nos territórios, esses 

técnicos passaram a ter o seu trabalho dimensionado em duas vertentes que 

deveriam acontecer de forma articulada. Uma delas foca as ações de cunho 

socioassistencial que se traduzem em uma abordagem de apoio efetivo aos 

usuários, o que demanda a retaguarda de uma rede de serviços 

suficientemente boa para atender à diversidade das necessidades destes 

usuários. Mas as equipes precisam trabalhar também, conforme a própria lei  

(NOB/SUAS) no que se denomina de ações socioeducativas, ou seja, entender 

o indivíduo nas suas dimensões social e cultural. O objetivo seria de levá-lo à 

reflexão sobre sua realidade, potencializando-o para a integração e para a 

inclusão, o que demandaria um nível de participação mais ativa, conforme já foi 

explanado anteriormente neste texto.  

Deveriam ter também o papel de apontar e executar os ajustes 

necessários para permitir aos cidadãos a explicitação de suas preferências, 

através de uma dinâmica direta de interação entre os agentes sociais, quando 

poderiam ser tratados os pontos de divergência ou dissenso quanto às políticas 

em pauta, além de ser também uma forma de obtenção de informações sobre 

as condições existentes em cada localidade, buscando a construção de um 

consenso entre os diferentes interesses sociais, econômicos, políticos e 
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culturais sobre as políticas em pauta (Brasil, 2004b). Enfim, todas essas ações 

deveriam provocar impactos na dimensão da subjetividade política dos 

usuários, levando-os ao protagonismo e à autonomia, reconhecendo esta como 

a forma mais eficaz e adequada para a garantia dos direitos e superação das 

condições de vulnerabilidade social e potencialidades de risco. 

 As normas legais preveem que as equipes das unidades do SUAS 

devem ser compostas por profissionais, preferencialmente do quadro próprio 

do município, e minimamente dimensionados por categoria profissional e 

podem ser ampliadas por meio da incorporação de outros profissionais ou 

estagiários de áreas afins, conforme a demanda dos serviços, programas, 

projetos e benefícios. A composição das equipes mínimas dos CRAS, 

especificamente, deve obedecer ao critério do número de famílias atendidas 

por ano (até 500 famílias atendidas/ ano ou de 501 a 1000 famílias atendidas/ 

ano), com uma carga horária sugerida de 40 horas semanais. 

As ações do município na contratação ou disponibilização desses 

profissionais ou mesmo a substituição destes por outras categorias deve ser, 

obrigatoriamente, apreciada pelo Conselho Municipal de Assistência Social  -

CMAS - e pactuada através das Comissões Intergestores Bipartite – CIB - e 

Comissões Intergestores Tripartite – CIT, estabelecidas para traçar as 

responsabilidades e competências nas três esferas de governo.  

De acordo com a NOB-SUAS, a União, os Estados, os municípios em 

gestão plena e o DF são responsáveis por elaborar e executar política de 

recursos humanos, com a implantação de carreira para os servidores públicos 

que atuem na área de assistência social. Algumas circunstâncias especiais 

demandam atendimentos especiais como no caso das equipes que 

desenvolvem trabalhos em territórios com presença de populações tradicionais 

(indígenas, quilombolas) ou específicas. Estas devem receber capacitações e 

orientações de um Antropólogo sobre as especificidades étnicas e culturais da 

população atendida, que vai contribuir também no planejamento, 

monitoramento e avaliação dos serviços e ações. As equipes técnicas precisam 

sempre estabelecer formas de interlocução com as lideranças das 

comunidades atendidas, para legitimar e auxiliar o trabalho realizado junto à 

comunidade. (SEDESE, 2010) 
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Quanto ao psicólogo, sua atuação deve ultrapassar o aspecto clínico. 

Segundo o CREPOP (2007), os profissionais devem prontificar-se sempre a 

ouvir, mas não pode perder a dimensão social de sua intervenção, levando o 

indivíduo a uma reflexão crítica de sua história. É fato que a maioria dos 

usuários que procura os serviços da Assistência Social é composta por 

indivíduos e famílias que apresentam laços afetivos enfraquecidos pelo 

desajuste familiar ou pelas dificuldades econômicas. Para lidar com as 

questões sociais como o abuso de substâncias psicoativas, a violência 

doméstica e outros fatos graves que muitas vezes caracterizam a 

vulnerabilidade ou o risco social, as intervenções devem ultrapassar os limites 

de uma sala de atendimento. Isso porque para se conhecer a totalidade desse 

sujeito, muitas vezes é necessário se deslocar até a sua realidade, de modo a 

perceber na íntegra as contingências que atuam sobre o comportamento 

identificado como problema. É fundamental compreender o indivíduo ou família 

no contexto de suas relações sociais para deparar-se com suas contradições, 

ajudando-os a se perceber como parte integrante de um sistema macro e 

assim encarar sua realidade.  

As intervenções dos técnicos nas unidades da assistência social devem 

ultrapassar a relação entre o usuário e o profissional e se extender a qualquer 

cidadão que necessite desse tipo de atendimento. O trabalho com os usuários 

diversos através de grupos operativos19 é apresentado como possibilidade para 

se alcançar resultados eficazes nessa circunstância. O profissional da 

psicologia deve buscar aprimorar o trabalho com grupos, criando condições 

para que os participantes possam sentir-se à vontade para colocar suas 

situações. Compartilhando pensamentos, medos e dúvidas, a participação dos 

familiares deve ser incentivada, de modo a favorecer, através da troca de 

histórias e conhecimentos, a mudança de comportamento dos envolvidos no 

processo, no sentido de proporcionar melhoria na sua qualidade de vida.  

Um outro aspecto importante na realização do trabalho do  psicólogo no 

SUAS é o caráter multi e interdisciplinar de sua ação. Nessa área é inevitável a 

                                                 
19

 “Todo conjunto de pessoas ligadas entre si por constantes de tempo e espaço, e articuladas 
por sua mútua representação interna, que se propõe explícita ou implicitamente uma tarefa que 
constitui sua finalidade. Podemos dizer então que estrutura, função, coesão e finalidade,  
juntamente com o número determinado de integrantes, configuram a situação grupal que tem 
seu modelo natural no grupo familiar”. (Pichon-Rivière, 1982, p.34). 
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articulação com, no mínimo, um assistente social, um coordenador também 

com formação de nível superior, além de profissionais de ensino médio que 

atuam como monitores junto aos usuários. Cada um deve construir seu papel 

dentro da equipe, cuidando do diálogo constante entre todos para manter a 

coesão das ações com a população local. Foi necessária uma mudança do 

paradigma do que os psicólogos ou os assistentes sociais devem ou não 

realizar como, por exemplo, no caso das visitas domiciliares ou na mediação de 

reuniões dos grupos operativos. Pode-se afirmar que esta problemática  está 

enraizada na interdisciplinaridade, ou seja, na articulação entre os 

conhecimentos científicos de cada profissão.  

O tema “recursos humanos” tem sido considerado uma das condições 

mais relevantes para o desenvolvimento do SUAS, visto que o trabalho no 

campo social apresenta-se em constante transformação. Trabalhar com os 

segmentos de vulnerabilidade, aqueles cujos vínculos sociais encontram-se 

fragilizados, e com os segmentos de risco social e pessoais implica atingir 

diretamente a vida de toda a sociedade. Afinal, o risco é, segundo Castel 

(2005:p.61), “um acontecimento previsível, cujas chances de que ele possa 

acontecer e o custo dos prejuízos que trará podem ser previamente avaliados” 

e, portanto, resultado e agravado pela inoperância dos serviços públicos. 

Dessa forma, desde a criação do Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome em 2004, entendeu-se que a requalificação do setor público 

deveria ser priorizada através de “investimentos na máquina administrativa 

estatal, nos servidores públicos e no espaço próprio para a gestão de políticas 

sociais relevantes como Assistência Social, Transferência de Renda e 

Segurança Alimentar e Nutricional” (Brasil, 2008:p.8). 

A assistência social demandou a reconfiguração da gestão do trabalho e 

isso implicou na necessidade de investimentos na formação dos trabalhadores 

da área que passou a ser estratégica e prioritária. Tanto foi que mereceu a 

publicação da Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS 

(NOB-RH/SUAS), aprovada pelo Conselho Nacional de Assistência Social  -

CNAS - em 2006. Nesse conjunto de normas consta a determinação de 

investimentos em diversas ações de capacitação, além da produção de 

material técnico-institucional como forma de qualificar o SUAS, valorizando a 

formação de seus recursos humanos. 
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O SUAS tem sustentado o compromisso de desenvolver políticas sociais 

articulando uma formação continuada com os processos de trabalho, visando a 

melhoria da qualidade da prestação dos serviços, programas, projetos e 

benefícios socioassistenciais que têm sido elementos fundamentais na 

transformação do cenário social do país. Situações de risco que têm sido 

construídas ao longo de décadas desafiam a capacidade de atendimento dos 

serviços do SUAS oferecidos pelos governos municipais, estaduais e federal. 

Ainda há um longo caminho a ser percorrido até que se possa garantir um 

trabalho mais eficaz e eficiente em larga escala.  

Vai ser apresentado no próximo capítulo o processo de implantação do 

SUAS no Município de Montes Claros/MG, que aderiu prontamente a esse 

novo modelo de política social proposto a partir da Constituição Federal de 

1988. Para isso serão feitas algumas considerações sobre a cidade e suas 

principais características, procurando contextualizar de maneira adequada o 

ambiente que contextualizou e gerou as demandas dos psicólogos contratados 

pela Prefeitura local para atuar nas unidades do sistema e que participaram do 

Grupo de Trabalho – Psicologia na Assistência Social realizado no Conselho 

Regional de Psicologia – Escritório Norte (CRP/04) no período de 2008 a 2010, 

relativo à pesquisa que justificou essa dissertação.  

 
  



55 

 

2 - A IMPLANTAÇÃO DO SUAS EM MONTES CLAROS/MG 
 

 

Segundo as Regiões de Planejamento do Estado de Minas Gerais20, 

Montes Claros é o município pólo da Microrregião que leva seu nome21, e 

também da Mesorregião do Norte de Minas que congrega 89 municípios, 

região com mais de 2 milhões de habitantes.  

Como inúmeros municípios do sertão brasileiro, Montes Claros deve sua 

origem aos bandeirantes. Fundado pela "bandeira" de Matias Cardoso, adjunto 

de Fernão Dias Paes Leme, em princípios do século XVIII, era uma fazenda à 

margem do Rio Verde Grande. Com grande número de indígenas escravizados 

e, a seguir, com o escravo negro, viu seus primeiros núcleos de população 

dedicarem-se ao cultivo da terra e à criação de gado, até que em 3 de julho de 

1857, recebeu foros de cidade. 

O município de Montes Claros/MG conta com uma população de 

361.971 habitantes, segundo estimativas do Instituto de Geografia e Estatística 

- IBGE – para 2010, em uma área de 3.568,94 km2, no Bioma do Cerrado. 

 
 

TABELA 1: CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO DE MONTES CLAROS/MG 
 

Ano Número de Habitantes 

1991 250.062 

1996 270.113 

2000 306.947 

2007 352.384 

2010 355.401 
Fonte: IBGE 

 

                                                 
20 O Estado de Minas Gerais, por sua vasta extensão territorial e em razão das atividades que 

desenvolve, passou por sucessivas e rápidas partições até que, na década de 70, foram 
promovidos estudos regionais sobre as características socioeconômicas, com o intuito de 
congregar municípios por regiões, segundo suas afinidades. Conforme o Projeto de Lei n

o
 

1.590/93, esse critério passou a vigorar com o Plano Plurianual de Ação Governamental 
(PPAG) 1996/1999, adotado em dezembro de 1995 e o estado contempla hoje dez regiões, 
segundo a divisão estabelecida pela antiga Secretaria do Planejamento e Coordenação Geral 
(SEPLAN), hoje Secretaria de Planejamento e Gestão (SEPLAG).   

 
21

 Municípios da Microrregião de Montes Claros: Brasília de Minas, Campo Azul, Capitão 
Enéias, Claro dos Poções, Coração de Jesus, Francisco Sá, Glaucilândia, Ibiracatu, Japonvar, 
Juramento, Lontra, Luislândia, Mirabela, Montes Claros, Patis, Ponto Chique, São João da 
Lagoa, São João da Ponte, São João do Pacuí, Ubaí, Varzelândia, Verdelândia 
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O Plano Rodoviário Nacional classificou Montes Claros como o segundo 

maior entroncamento rodoviário do país, em virtude da facilidade de acesso por 

rodovia às principais regiões do Brasil; a cidade conta com um Aeroporto que 

oferece vôos diários para Belo Horizonte, São Paulo e Salvador e uma ferrovia 

que disponibiliza o transporte de cargas para as regiões Sudeste e Nordeste.  

O município possui agências dos maiores bancos privados e estatais do 

Brasil e representações ou escritórios regionais dos principais órgãos públicos 

dos governos federal e estadual. Conta ainda com uma rede de saúde com 07 

hospitais, 23 centros de saúde, 03 policlínicas e um pronto atendimento, além 

de equipes do Sistema de Atendimento Médico de Urgência, o SAMU.  

 

FIGURA 2 - LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG 
 

 

Fonte: www.montesclaros.mg.gov.br 

 

Nos últimos anos a cidade transformou-se em pólo universitário, com 

cerca de 13 instituições de ensino superior particulares, além de  campus da 

Universidade Federal de Minas Gerais e da Universidade Estadual de Montes 

Claros que oferecem mais de 50 cursos de graduação, além de pós-graduação 

em nível de mestrado e doutorado. 

A economia da cidade se sustenta em atividades diversificadas como o 

setor de prestação de serviços e a agropecuária, que apesar de já ter sido a 
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principal atividade do município, ainda representa uma fatia importante na 

economia. Também a construção civil tem sido impulsionada por investimentos 

no setor imobiliário e atualmente passou a ser significativa na geração de 

empregos. Segundo o site oficial da Prefeitura Municipal, a cidade conta com 

1.066 pequenas, médias e grandes unidades industriais em atividade. Entre 

elas grandes fábricas têxteis; uma unidade de um grupo francês líder mundial 

em materiais de construção; a maior fábrica de leite condensado do mundo, 

uma indústria farmacêutica dinamarquesa líder no mercado de insulina, além 

de outras multinacionais. 

Montes Claros é rica em manifestações culturais e, apesar de pertencer 

à região Sudeste, está localizada na Área Mineira da Sudene 

(Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste) e por isso oferece aos 

novos investidores benefícios federais concedidos principalmente pela própria 

SUDENE e pelo Banco do Nordeste, fomentando fluxos internos de pessoas, 

hábitos, capital e tecnologia para proporcionar o desenvolvimento da região. 

A cidade passou pela experiência de ter sido o primeiro município do 

país a implantar o Sistema Único de Saúde – SUS, tornando-se o Projeto Piloto 

desse modelo de atendimento universal de saúde difundido em todo o Brasil 

com reconhecido mérito. 

Apesar do Município de Montes Claros ter avançado nas avaliações do 

desenvolvimento social e econômico que determinam a qualidade de vida da 

população, apresenta ainda graves problemas sociais que exigem atenção e 

investimentos. Considerando o Índice de Desenvolvimento Humano - IDH22 – 

medida principal e mais amplamente usada para avaliar o bem estar de uma 

população e seu desenvolvimento econômico e social, Montes Claros é um 

município com desenvolvimento moderado. Em 1991, o IDH - Municipal de 

                                                 
22

 Criado por Mahbub ul Haq com a colaboração do economista indiano Amartya Sen, 
ganhador do Prêmio Nobel de Economia de 1998, o IDH pretende ser uma medida geral, 
sintética, do desenvolvimento humano. Esse índice leva em consideração dimensões diversas 
da organização social como emprego e renda, educação e saúde. O IDH - Municipal é 
realizado com base nos dados do Censo Populacional que, atualmente, é realizado no Brasil a 
cada dez anos. O índice varia de 0 a 1, sendo que, quanto mais próximo de 1, maior será o 
nível de desenvolvimento da localidade, o que permite a comparação entre municípios ao longo 
do tempo. Fonte: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD  
http://www.pnud.org.br/idh/ 
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Montes Claros foi de 0,721 e em 2000 seu índice foi de 0,783, ou seja, aponta 

que houve melhoria no seu desenvolvimento social e econômico.  

O Sistema FIRJAN23 criou o Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal 

(IFDM) em resposta à necessidade de monitoramento anual do 

desenvolvimento sócioeconômico das regiões, considerando as diferentes 

realidades dos municípios. Esse índice distingue o desenvolvimento do Brasil 

com periodicidade anual, recorte municipal e abrangência nacional, seguindo 

os mesmos parâmetros do IDH. Considerando o IFDM, enquanto o índice de 

Minas Gerais em 2007 foi 0,7846, o de Montes Claros foi 0,7563, ou seja, 

abaixo da média do estado. O mesmo se observa nos índices de emprego e 

renda (MG = 0,8289 e MOC= 0,7059) e Saúde (MG = 0,7931 e MOC = 0,7841). 

Já na Educação Montes Claros obteve um índice maior do que a média do 

estado, que foi 0,7318 enquanto o município obteve 0,7790. Dessa forma, 

segundo o IFDM de 2007, Montes Claros ocupa o 493º lugar no ranking 

nacional e a 39º posição no nível estadual.  

 
 

2.1 A gestão local e as determinações da NOB/LOAS 
 

A partir da IV Conferência Nacional de Assistência Social realizada em 

Brasília no ano de 2003 foi dado um significativo passo na direção da 

sedimentação dos novos termos da Política de Assistência Social no Brasil. O 

evento foi coordenado pelo Ministério da Assistência Social - MAS - e pelo 

Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS. A Conferência teve como 

tema geral a “Assistência Social como Política de Inclusão: uma Nova Agenda 

para a Cidadania – Loas 10 anos” e contou com a participação de 1.035 

pessoas. A IV Conferência Nacional foi organizada para deliberar e apontar os 

rumos da Política de Assistência Social no país e definir prioridades através de 

debates, avaliações e proposições oriundas das Conferências Municipais e 

Estaduais de Assistência Social. 

                                                 
23

  Constituído pela FIRJAN - Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, CIRJ - 
Centro Industrial do Rio de Janeiro, SESI - Serviço Social da Indústria, SENAI - Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial e IEL - Instituto Euvaldo Lodi 
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Minas Gerais foi um dos primeiros estados da Federação a aderir ao 

SUAS, que ganhou espaço na Assembléia Legislativa de Minas Gerais - ALMG 

- a partir da promoção do Ciclo de Debates “Sistema Único de Assistência 

Social  - SUAS: Estratégias e Metas de Implantação”, ocorrido em novembro de 

2005 e que contou com a participação do Ministério do Desenvolvimento Social 

e Combate à Fome - MDS.  

Entre os objetivos do evento constavam a discussão dos modelos de 

implantação do SUAS no Estado, bem como esclarecer as competências e 

atribuições dos poderes municipais e estaduais. O SUAS foi concebido com 

base em um pacto federativo que promoveu a descentralização na gestão, no 

monitoramento e no financiamento dos serviços, trazendo mais autonomia aos 

municípios na aplicação dos recursos federais.  

O montante desses recursos passou a ser determinado pela capacidade 

da prefeitura em executar os programas organizados nos três níveis de gestão. 

Os municípios que se habilitam para o nível da gestão inicial configuram-se 

como “aqueles que cumprem os requisitos anteriores a NOB-SUAS, ou seja, 

comprovam a criação de conselho, fundo municipal e a elaboração de plano de 

assistência social” ou seja, das condições mínimas para entrar no sistema 

descentralizado e participativo (Brasil, 2008b:p.29). A proteção social básica, 

por sua vez, ocupa-se das ações de vigilância social, prevenção de situações 

de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e do 

fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Já os casos notadamente 

complexos, que implicam violação de direitos (violência e abuso sexual, 

exploração do trabalho infantil, pessoas em situação de rua etc.) são 

encaminhados aos serviços e programas, correspondentes à Proteção Social 

Especial. (Brasil, 2008b) 

Em 2005 Montes Claros assumiu a Gestão Plena do Sistema Único de 

Assistência Social – SUAS, conforme a Norma Operacional Básica e as 

diretrizes da IV Conferência Nacional de Assistência Social. Significa que o 

município assumiu responsabilizar-se pela implantação da Proteção Social 

Básica e Especial, implantando serviços de prevenção de situações de risco 

social e proteção das famílias e indivíduos com seus direitos violados, 

oferecendo programas, projetos e serviços para o fortalecimento dos vínculos 

familiares e comunitários. Aderiu também ao Programa Bolsa Família 
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(dezembro de 2003), o que tornou o município apto a receber recursos 

estaduais e federais significativos, inclusive de repasse direto às ações da 

Proteção de Média Complexidade.  

A gestão municipal responsável pelo período de 2005 a 2008 apresentou 

a proposta de uma Governança Solidária, sendo um de seus alicerces o 

Orçamento Participativo, cujo objetivo era promover um ambiente mais 

interativo com os diversos setores da sociedade, possibilitando a deliberação 

dos cidadãos sobre os recursos públicos, com o objetivo de potencializar o 

diálogo entre o governo e a sociedade local. Dessa forma, foram reorganizados 

e ampliados os serviços e programas desenvolvidos pela Secretaria Municipal 

de Desenvolvimento Social – SMDAS - que passou a se chamar Secretaria 

Municipal de Políticas Sociais – SMPS. Em julho de 2006 iniciou-se o 

recadastramento das famílias que recebiam benefícios sociais remanescentes 

como o Bolsa-Escola, Vale Gás, Cartão Alimentação e outros para um 

Cadastro Único – CADÚNICO – no sentido de habilitá-las para passar a 

receber o Bolsa Família, o que gerou um aumento considerável do número de 

famílias assistidas. (Mota, 2010)  

Houve nesse período significativo aumento no número de atendimentos 

e de recursos para os Programas de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, 

de Combate à Exploração e Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes - 

Sentinela, de Atenção Integral à Família -- PAIF/Casa das Famílias - e Agente 

Jovem. Além disso, houve investimentos para a construção de Centros de 

Referência de Assistência Social – CRAS - nos municípios. (Brasil, 2008a) 

Nessa reforma administrativa o município foi dividido em 13 regiões de 

planejamento e, a partir desse mapeamento, organizou os serviços da 

assistência social. A princípio foram implantadas 9 (nove) unidades dos 

Centros de Referências e Assistências Sociais – CRAS, inclusive com o 

primeiro CRAS Rural do Brasil, para atender à população da zona rural do 

município.  

O trabalho conjunto na realização do Cadastro Único e do Programa 

Bolsa Família balizaram as ações do SUAS em Montes Claros em sua 

implantação, sendo essa talvez a primeira atuação na assistência integral às 

famílias, quando os CRAS passaram a criar estratégias de geração de renda 

com os usuários que necessitassem.  
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A partir de abril de 2007, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento 

Social – SEDESE - desenvolveu uma Capacitação Descentralizada dos 

Municípios Habilitados em Gestão Inicial e Básica destinada a secretários 

municipais de Assistência Social, técnicos da área, conselheiros estaduais e 

municipais de assistência social e diretores das regionais da SEDESE, 

atendendo 801 municípios mineiros e Montes Claros foi a primeira cidade a 

sediar esses cursos.  

Esta foi a forma de sensibilizar os gestores para as novas competências 

na gestão da política pública nos três níveis de governo, além de aprimorar os 

instrumentos do Sistema Descentralizado e Participativo da Assistência Social. 

O objetivo foi também de incentivar a organização das condições de gestão e 

controle social da política para as necessárias mudanças de nível de gestão, o 

que implicou o cumprimento de uma série de exigências para habilitação, na 

gestão básica ou plena, sendo que o recebimento dos recursos do Fundo 

Nacional de Assistência Social seria definido a partir de um cálculo que 

considerava os últimos repasses já realizados. Nessa oportunidade foi citada a 

responsabilidade dos gestores pela vigilância social em seu território e a 

necessidade dos municípios habilitados na gestão básica de participarem das 

Comissões Intergestoras Bipartite - CIB, em conjunto com os outros municípios 

e pactuar nas decisões relacionadas aos fluxos de usuários que necessitam 

dos serviços de média e alta complexidade, estratégia cujo objetivo era 

assegurar aos cidadãos o acesso aos serviços, independente de quem está na 

gestão de seu município.  

A administração municipal (2005-2008) reorganizou  e ampliou todos os 

serviços e programas desenvolvidos na Secretaria Municipal de Políticas 

Sociais, dentro das especificações da Proteção Básica e Proteção Especial 

(média e alta complexidades), bem como ações permanentes de Segurança 

Alimentar, Habitação Social, Geração de Trabalho, Emprego e Renda e Defesa 

Social. Foram criadas as Coordenadoria do Idoso, Coordenadoria da Mulher, 

Coordenadoria da Criança e Adolescente, Coordenadoria de Pessoas com 

Deficiência, Coordenadoria de Igualdade Racial e Coordenadoria da Defesa 

Civil. Também foram criados os Conselhos da Assistência Social, de 

Segurança Alimentar, da Criança, do Idoso, de Pessoas com Deficiência e 

Conselho sobre Drogas. 
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O Conselho de Assistência Social foi estruturado bem como o setor de 

Gestão Financeira e de Controle de Convênios e o Fundo Municipal de 

Assistência Social. Funcionários concursados e com capacidade técnica  

assumiram o controle desses órgãos, inclusive da Assessoria Técnica e de 

Monitoramento.  

Os Conselheiros Tutelares passaram a ser eleitos pela comunidade e a 

ter remuneração e as condições materiais básicas para seu funcionamento. 

Atualmente a cidade conta com dois Conselhos Tutelares, divididos em 

primeira e segunda regiões, compostos de 10 conselheiros para garantir a 

dignidade das crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.  

O município visando atender as demandas das famílias e indivíduos em 

situação de vulnerabilidade em decorrência da pobreza, do desemprego, 

através de demanda espontânea ou encaminhamentos provenientes dos 

CRAS, Conselhos (tutelares, idoso, da criança e do adolescente e da pessoa 

com deficiência etc.) Vara da Infância e Juventude, escolas municipais e 

estaduais, focalizou sua atenção neste público para recebimento de programas 

de transferência condicionada de renda, conforme preconiza a lei do PBF, a 

realização de atendimentos através de acolhida, escuta, orientações, visitas 

domiciliares, encaminhamentos e acompanhamentos realizados em rede foi um 

dos fatores que evidenciou o trabalho em rede com os órgãos públicos 

municipais responsáveis pelas condicionalidades impostas pelo programa. O 

trabalho em rede priorizou o fortalecimento dos vínculos afetivos, buscando a 

prevenção do risco social, encaminhando os cidadãos para serviços 

especializados na cidade que cuidam da inserção produtiva e geração do 

emprego e renda. 

Hoje a cidade conta com as seguintes unidades de atendimento básico 

de assistência social: CRAS Major Prates, CRAS Santos Reis, CRAS 

JK/Village, CRAS Maracanã, CRAS Delfino Magalhães, CRAS Rural, CRAS 

Renascença, CRAS Vila Oliveira, CRAS Independência e o Centro de 

Atendimento à Família – CAF.  

O município oferece atualmente os serviços que podem ser conferidos 

no quadro abaixo:  
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QUADRO 1: PROJETOS/PROGRAMAS E AÇÕES DESENVOLVIDOS PELA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAIS DE MONTES 

CLAROS/MG - 2010 

 

NOME DO PROGRAMA PERFIL DO ATENDIDO 
Nº. DE 

ATENDIDOS 

Proteção Social Básica 

9 (nove) Centros de 

Referência da Assistência 

Social – CRAS 

Famílias em situação de 

vulnerabilidade social. 

5000 famílias 

por CRAS 

Centro de Atendimento a 

Família - CAF 

Famílias em situação de 

vulnerabilidade social em áreas fora 

da abrangência dos CRAS 

5000 famílias 

Benefício de Prestação 

Continuada 

Idosos com 65 anos ou mais e pessoas 

com deficiência com renda per capta 

inferior a ¼ do salário mínimo  

2639 

Beneficiários 

Programa Bolsa Família 
Famílias em situação de 

vulnerabilidade social. 

33976 

domicílios 

ativos 

Casa do Adolescente 

Aprendiz Otávio Silveira 

Adolescentes entre 16 e 18 anos, em 

situação de vulnerabilidade social. 

100 

adolescentes 

Programa Agente Jovem 

Jovens de 15 a 17 anos que 

prioritariamente, estejam em situação 

de vulnerabilidade e risco pessoal e 

social; ou que sejam egressos ou que 

estejam sob medida protetiva ou 

socioeducativa; 

325 jovens 

Proteção Especial de Media Complexidade 

PETI - Programa de 

Erradicação do Trabalho 

Infantil 

Crianças e adolescentes com idade 

inferior a 16 anos em situação de 

trabalho. 

1200 crianças e 

adolescentes. 

Serviço de Enfrentamento 

ao Abuso e à Exploração 

Sexual de Crianças e 

Adolescentes (Sentinela) 

Crianças e adolescentes vitimas de 

violência 

50 

crianças/adoles

centes 

Medidas Sócio Educativa 

Liberdade Assistida 

Adolescentes em conflito com lei e em 

cumprimento de medidas sócio-

educativas previstas no ECA 

30 

Adolescentes 

Abordagem de Rua Pessoas em situação de rua 1295/2006 até 2007 

Fonte: Secretaria Municipal de Políticas Sociais/Prefeitura de Montes Claros, por MOTA, 
Vânia C.M. Programa Bolsa Família e Condicionalidades: deveres ou penalização? Curso 
de Especialização em Democracia Participativa, República e Movimentos Sociais. 
Programa de Formação de Conselheiros Nacionais Universidade Federal de Minas 
Gerais. Montes Claros/MG, 2010 
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 Como se pode verificar, Montes Claros/MG foi palco das primeiras 

manifestações de uma nova forma de se fazer assistência social no país. 

Tratando-se de um município de médio para grande porte, a implantação do 

SUAS foi, desde o princípio, no modelo da gestão plena e, diante da 

disponibilidade administrativa, recebeu vários incentivos e recursos para a 

implantação de programas e projetos diversos. 

 Vai ser abordada, a partir do próximo Capítulo a atuação dos psicólogos na 

implantação do SUAS em Montes Claros/MG. Será descrita a ação de um Grupo 

de Trabalho composto pelos psicólogos que trabalharam no período de agosto de 

2008 a agosto de 2010.   
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3 - A ATUAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA E A 
ORGANIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PSICÓLOGOS DA ASSISTÊNCIA 
SOCIAL NA REGIONAL NORTE  
 
 

Nesse capítulo será analisado o processo de implantação e de  

funcionamento do Grupo de Trabalho Psicologia na Assistência Social – GT-AS 

- do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais – Região Norte, no 

período de novembro de 2008 a agosto de 2010, no sentido de identificar os 

interesses e demandas dos psicólogos no SUAS e, assim, compreender o 

rumo e o ritmo que os psicólogos da Assistência Social tomaram em Montes 

Claros/MG naquele período. 

O Grupo de Trabalho de Psicologia na Assistência Social aqui referido 

foi criado em novembro de 2008 na sede do Conselho Regional de Psicologia 

de Minas Gerais – Escritório Setorial Norte (CRP/04), sediado em Montes 

Claros/MG e, conforme consta no rol de suas atribuições, constituiu-se como 

um espaço de discussão, aprimoramento e estudos sobre a atuação dos 

psicólogos no Sistema Único de Assistência Social – SUAS.  

Na época da criação do Grupo, a assistência social estava sendo 

implantada em sua nova concepção no município e o SUAS, em processo de 

instalação, demandava a contribuição da psicologia e dos profissionais 

psicólogos, diante dos desafios do novo campo de atuação. Da necessidade 

de um espaço de encontros e troca de experiências em face da diversidade de 

questões que a esse campo converge, surgiu entre os próprios psicólogos a 

proposta de uma reunião para a reflexão sobre sua prática profissional na área 

social e análise de sua eficácia.  

Da primeira reunião dos psicólogos contratados pela prefeitura municipal 

para atuar na assistência social, realizada no CRP/04 em 06/11/2008 para 

discutir sobre o SUAS, o grupo decidiu constituir-se como um Grupo de 

Trabalho – GT - e passou a se encontrar uma vez por mês no Escritório 

Setorial do CRP/MG em reuniões com a participação voluntária dos psicólogos 

que atuavam no SUAS na cidade de Montes Claros e, posteriormente, com a 

participação de psicólogos de outros municípios da região também. O 

Secretário Municipal de Desenvolvimento Social naquela administração 

endossou a iniciativa do CRP, autorizando a participação dos psicólogos 
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lotados nas unidades de assistência social durante o horário de expediente, 

mas alguns coordenadores não liberaram os técnicos por motivos diversos. 

Por ocasião da nova gestão que assumiu a administração municipal a 

partir de 2009, o CRP-04/MG solicitou por meio de ofício24 à então Diretora de 

Assistência Social, da Secretaria de Desenvolvimento e Ação Social da 

Prefeitura Municipal de Montes Claros, “estímulo à participação dos 

psicólogos” lotados naquela Secretaria nas reuniões, mediante previsão de 

tempo em sua carga horária de trabalho.  

As reuniões aconteceram conforme cronograma feito, com registro de 

participação em lista de presença, com cópia a ser encaminhada à Secretaria. 

Cada reunião foi registrada em ata e, apesar de uma coordenação formal, a 

dinâmica das reuniões era determinada pelos próprios participantes, conforme 

as prioridades estabelecidas pelo grupo. Esse foi o cenário onde foram 

expostas e analisadas as práticas dos psicólogos que compuseram as equipes 

multidisciplinares das unidades do SUAS em Montes Claros/MG no período 

dessa pesquisa, ou seja, do segundo semestre de 2008 até agosto de 201025.  

Dessa forma, a assistência social no município durante esse período vai 

ser abordada aqui sob a ótica dos técnicos psicólogos envolvidos. Este 

trabalho pretende, mais que simplesmente registrar a experiência vivida pelo 

grupo, analisar as ações que possam apontar possibilidades e contribuir para 

expandir as perspectivas de fazer assistência social.  

Desde as primeiras reuniões emergiram as contradições entre o que se 

propunha na teoria e o que se fazia na prática. A busca de uma interpretação 

dinâmica e abrangente da realidade colocou em xeque a representação que 

cada um tinha da própria profissão. Passou também a requerer soluções 

urgentes como as referentes às condições inadequadas para os atendimentos, 

o acesso inadequado e sem restrições aos relatórios com dados pessoais e 

sigilosos de usuários, a falta de transporte oficial para as visitas necessárias 

às comunidades, entre outras que serão abordadas ao longo dessa análise.  

 

                                                 
24

 Ofício Circular no. 03-09/Escritório Setorial Norte – CRP04, de 25 de junho de 2009. (ANEXO I) 
25

 Ver Gráfico III. 
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No período de novembro de 2008 a agosto de 2010 foram realizadas 18 

reuniões do Grupo de Trabalho, sendo apenas uma delas extraordinária, a do 

dia 14/05/2009, época em que houve significativa contratação de psicólogos 

para a assistência social em Montes Claros/MG, em virtude do término da 

validade dos contratos dos psicólogos que atuavam na área. Conforme se pode 

observar na Figura 2 abaixo, a freqüência nas reuniões no período analisado 

foi inconstante, cabendo tentar entender as causas dessa inconstância . 

 

FIGURA 2: NÚMERO DE PSICÓLOGOS PRESENTES EM CADA REUNIÃO 
DO GT-AS. 

 

 
 
Fonte: Listas de Presença das reuniões do GT-AS no período de Nov/08 a Ago/10, 
arquivadas no CRP-04. 

 
 

Mendes (2007), quando trata do investimento físico e sociopsíquico do 

trabalhador, afirma que tais investimentos, quando vão para além do seu 

desejo e capacidade, desencadeiam um tipo de defesa que utiliza-se da 

negação do sofrimento e da submissão ao desejo de produção. Na maior parte 

das vezes esse processo é inconsciente e leva os trabalhadores a manter a 
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produção exigida pela organização do trabalho, dirigindo seus modos de 

pensar, sentir e agir para atender ao desejo da excelência.  

As exigências que se faz ao trabalhador e as restrições por ele sofridas 

normalmente geram um desequilíbrio que se reflete negativamente no sistema 

organizacional e são expressas por sentimentos de desprazer e de frustrações, 

sintomas de doenças, aumento na freqüência ou na gravidade dos acidentes e 

dos índices de absenteísmo e rotatividade.  

Segundo Cruz (2005), a competência não é uma característica do 

trabalhador, mas a maneira pela qual este demonstra seu grau de autonomia 

sobre as conseqüências geradas em função das exigências postas pela 

organização do trabalho e para avaliar suas competências e habilidades 

deveriam ser verificadas as formas como os indivíduos lidam com as 

conseqüências de seu trabalho. Sendo assim, segundo o autor, o 

desenvolvimento de competências e de habilidades depende de uma 

“plataforma de aptidão”, ou seja, a aptidão seria a capacidade atualizada de 

poder agir em relação a uma determinada situação e as competências um 

conjunto de aptidões com mais qualidade. A habilidade, por sua vez, seria a 

especialidade das competências. A experiência, segundo Zafirian (1994, citado 

por Fleury, 2002), facilitaria o processo de regulação dos efeitos das más 

condições do trabalho e a antecipação de eventuais incidentes relacionados 

aos recursos humanos, materiais ou ambientais.  

Na análise que se faz das condições de trabalho dos psicólogos do SUAS 

em Montes Claros/MG, diante do exposto nas reuniões e registrado nas atas, 

pode-se perceber como a rotatividade dos profissionais e a falta de 

perspectivas de uma estabilidade funcional afetam o comprometimento destes 

que afirmam insegurança para assumir iniciativas que vão além do prescrito e a 

falta de motivação gerada pelas circunstâncias para a plena compreensão e 

superação das situações de trabalho.  
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FIGURA 3 – PROPORÇÃO DO NÚMERO DE VEZES QUE OS PSICÓLOGOS 

PARTICIPARAM DAS REUNIÕES DO GT-AS 

 

Fonte: Listas de Presença das reuniões do GT-AS no período de Nov/08 a Ago/10, 
arquivadas no CRP-04. 

 

A Figura 3 ilustra o número de vezes que os psicólogos participaram das 

reuniões do GT-AS durante o período analisado. Pode-se observar que a 

maioria (19%) dos profissionais compareceu somente uma vez nas reuniões e 

que o menor índice diz respeito a quem participou de pelo menos 10 reuniões 

(2%). Essa figura pode ser melhor analisada juntamente com a Figura 4, que 

representa o número de vezes que cada psicólogo compareceu nas reuniões 

do GT-AS26. É importante destacar que aqueles que mais compareceram foram 

os que permaneceram mais tempo contratados pelo poder municipal na área 

da assistência social e dos poucos efetivados por concursos públicos (apenas 

uma pessoa).    

 

 

                                                 
26

 A listagem de psicólogos apresentada no gráfico corresponde a todos os psicólogos que 
freqüentaram o GT-AS desde a sua criação, em épocas diferentes. O número máximo de 
psicólogos atuando simultaneamente no SUAS em Montes Claros/MG foi 17 em 2010.  
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FIGURA 4 - NÚMERO DE VEZES QUE CADA PSICÓLOGO FOI NAS 
REUNIÕES DO GT-AS 

 Fonte: Listas de Presença das reuniões do GT-AS no período de Nov/08 a Ago/10, 
arquivadas no CRP-04. 

 

Para a análise dos assuntos mais relevantes que eram abordados 

durante as reuniões do GT-AS com relação ao fazer da Psicologia na 

Assistência Social, tornou-se necessário estabelecer critérios para a 

classificação desses conteúdos, com o objetivo de verificar sua pertinência e  

relação com outras situações, procurando fazer uma análise qualitativa e até 

quantitativa dos dados quando essa medição nos fornecia algum indício 

significativo. 

Para tanto foi elaborado o Quadro 2 abaixo que traz, de maneira 

esquematizada, uma apresentação dos temas coletados durante essas reuniões. 

Esse Quadro é dividido em 4 categorias que vão apresentar os mesmos itens 

constantes nas atas arquivadas no escritório do CRP-04, cada qual em uma 
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reunião específica ou em mais de uma e que aqui serão identificadas da 

seguinte forma: a) Condições de Trabalho, b) Articulação, c) Capacitação, d) 

Técnica e e) Planejamento. Ao todo foram levantados 32 itens que constam na 

coluna “Descrição dos temas abordados”. 

 

QUADRO 2: TEMAS ABORDADOS NAS REUNIÕES DO GT-AS  

Categoria Descrição dos temas abordados 

a) Condições  
de trabalho 

 Desvalorização do trabalho realizado pelos profissionais em 
algumas unidades,  

 contratos de trabalho precários e às vezes vencidos,  

 falta de legitimidade das ações do poder público,  

 necessidade de melhorias na estrutura física e material de 
algumas unidades (transporte, ventilação, higienização, 
iluminação, etc), 

 sigilo e confidencialidade dos processos e atendimentos.  

b) Parcerias  

Necessidade de criar parcerias com a Educação, participação em 
projetos (ex: Projeto Acelerar para Crescer, Pró Jovem, 
Poupança Jovem, etc.), 

 falta de profissionais da Psicologia no Poder Judiciário,  

 dificuldades no entrosamento com a equipe de técnicos do 
Fórum,  

 elaboração de documentos decorrentes de atendimentos 
solicitados pelo Conselho Tutelar/Vara da Infância com relação a 
relatórios de visita e acompanhamento de casos . 

c) Capacitação 

 Dificuldade de liberação do profissional psicólogo por parte do 
gestor para freqüentar a capacitação promovida no GT- AS, 

 realização de Estudo de Caso de situações ocorridas nas 
unidades do SUAS,  

 discussão sobre a eficácia e estrutura das oficinas dos CRAS 
(de geração de renda e socioeducativas),  

 orientação com relação à elaboração e encaminhamento de 
denúncias de abuso sexual e outros,  

 discussão sobre o formato e o conteúdo do Relatório Psico-
social,  

 preenchimento do prontuário social pelo psicólogo, 

 análise da qualidade das capacitações oferecidas pela 
Prefeitura, 

 fixação de um calendário de reuniões do GT- AS 

d) Técnica 

 Uso de técnicas da psicologia social; 

 potencialização do trabalho em rede e interdisciplinar, 

 esclarecimento de papéis e estratégias de atuação junto ao 
profissional Assistente Social,  

 esclarecimento aos gestores sobre o trabalho da psicologia 
nos CRAS,  

 encaminhamentos de alunos e  relacionamento das escolas 
com o CRAS, 

 criação de grupos de apoio para professores. 
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Fonte: Atas das reuniões do GT-AS no período de Nov/08 a Ago/10, arquivadas no 
CRP-04. 

 

A disposição dos dados apresentados acima só importa na medida em 

que facilita a análise da relevância do tema discutido em cada reunião, depois 

de uma exposição das circunstâncias que o potencializa diante do interesse 

dessa pesquisa. 

Apresentados na Tabela I abaixo, as categorias revelam os temas mais 

abordados nas reuniões, onde se pode observar que as questões referentes às 

capacitações foram as mais discutidas, apresentando 8 temas tratados 

(29,6%), seguidas das questões Técnicas com 6 temas (22,2%). Os ítens que 

tratam das Condições de Trabalho e das Parcerias apresentaram 5 temas 

cada, representando cada um 18,5% dos temas tratados. O item intitulado de 

Planejamento apresentou 3 temas que  correspondem a 11,1% dos assuntos 

tratados nas reuniões. Estes índices apontam os assuntos que mais 

despertaram o interesse dos psicólogos naquele período e a análise mais 

aprofundada de cada categoria vai trazer elementos que podem ajudar a 

esclarecer as causas desse interesse.   

 

 

TABELA 2: PROPORÇÃO DE TEMAS ABORDADOS EM CADA CATEGORIA 

Categoria 
Temas Abordados 

No % 

a) Condições de Trabalho 5 18,5 

b) Parcerias 5 18,5 

c) Capacitação 8 29,6 

d) Técnica 6 22,2 

e) Planejamento 3 11,1 

Total 27 100 

Fonte: Quadro 2 

 

 

e) Planejamento 

 Realização e participação na V Conferência Municipal de 
Assistência Social,  

 sugestão de evento “Forum Municipal da Psicologia no SUAS” 

 sugestão de evento “Assistência Social – Educação – Saúde” 
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 Em uma análise dos temas relativos às condições de trabalho dos 

psicólogos na assistência social em Montes Claros/MG, foram citadas 

situações como a precariedade dos vínculos empregatícios oferecidas a estes 

profissionais que trabalhavam acobertados por contratos de trabalho precários 

e às vezes até vencidos. Também o clima de ameaças, intimidação e 

desvalorização do trabalho realizado pelos profissionais em algumas unidades 

ou níveis de gestão foi mencionado. Em alguns territórios, a necessidade de 

melhoria da estrutura física das unidades de prestação de serviços com 

problemas desde a ventilação, higienização, iluminação, transporte, etc foram 

citados. A dificuldade e às vezes até a impossibilidade de garantir a 

manutenção do sigilo e confidencialidade dos processos e atendimentos foi 

também discutida.  

 As constantes e contemporâneas transformações que têm afetado o campo 

de trabalho dos psicólogos na atualidade, no caso fazendo referência principal 

ao trabalho na área da assistência social, fazem com que os novos processos 

e metodologias, ou o fazer profissional, estejam sujeitos a provocações e 

redefinições profundas tanto do Estado quanto das políticas sociais, exigindo 

novas requisições, demandas e possibilidades do trabalhador psicólogo. 

A forma de contratação da maioria dos psicólogos que atuavam no 

SUAS em Montes Claros, bem como de outras categorias de técnicos que 

também atuavam nessa área, se deu através de um Contrato Administrativo 

por Tempo Determinado firmado entre o Município de Montes Claros e cada 

um dos profissionais. Esse tipo de contrato é consubstanciado no disposto da 

Lei Municipal que trata da contratação de recursos humanos em caráter 

excepcional27, que prevê providências para evitar prejuízos ou perturbações na 

continuidade de prestação de serviços essenciais. Os contratos são de 40 

horas semanais e válidos por, no máximo, 12 meses, mesmo com os Termos 

de Prorrogação dos contratos. Em sua Cláusula Décima – Consideração Geral 

– fica expresso que a celebração do referido contrato administrativo não implica 

em nenhum vínculo empregatício entre os contratantes, bem como em direitos 

rescisórios, especialmente no que diz respeito à existência de créditos 

                                                 
27 Lei Municipal nº 3.175, de 23 de dezembro de 2003 (modificado pela Lei 3.499, de 26 de 

dezembro de 2005), Título X, Disposições Especiais, Capítulo I, Da Contratação De Caráter 
Excepcional, artigos 196, 197 e 198 
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resultantes da extinção desse instrumento contratual, vinculando-o unicamente 

ao Programa de Proteção Social Básica/Piso Básico de Transição/Fundo 

Nacional de Assistência Social - FNAS28- cujo objetivo é o atendimento às 

crianças de zero a seis anos, em ações sócioeducativas de apoio à família, 

fundamentado na NOB/SUAS/PNAS e na LOAS.  Também nos Termos de 

Prorrogação consta na Cláusula Quarta – Consideração Geral – que sua 

celebração também não gera, em nenhuma hipótese, estabilidade profissional, 

provisória ou definitiva e não implica em nenhum vínculo empregatício entre os 

contratantes, especialmente no que diz respeito à existência de créditos 

resultantes da extinção de tal instrumento contratual.  

O trabalho do psicólogo social, bem como dos demais técnicos que atuam 

na área, articula-se com os conhecimentos e as competências desenvolvidos 

pelos profissionais na busca de novos espaços no mercado de trabalho, 

fazendo que as atribuições privativas da classe tivessem reconhecimento legal 

através de estatutos normativos e reguladores que se concretizam em 

regulamentação profissional, código de ética, diretrizes curriculares da 

formação profissional, além de um projeto ético-político que confere direção 

social ao trabalho profissional. O pertencimento a uma classe profissional faz 

com que os sujeitos, de forma individual ou coletivamente, se subordinem a 

normas de enquadramento institucional e cria a necessidade de repensar 

sempre sobre sua prática profissional. É nesse enfrentamento tenso do 

cotidiano que as profissões se constroem.  

 

Os projetos profissionais apresentam a auto imagem de uma 
profissão, elegem os valores que a legitimam socialmente, delimitam 
e priorizam seus objetivos e funções, formulam os requisitos 
(teóricos, práticos e institucionais) para o seu exercício, prescrevem 
normas para o comportamento dos profissionais e estabelecem as 
bases das suas relações com os usuários de seus serviços, com as 
outras profissões e com as organizações e instituições privadas e 
públicas (inclusive o Estado, a quem cabe o reconhecimento jurídico 

dos estatutos profissionais. (Netto, 2006, p. 144)‑  
 

Durante a V Conferência Nacional da Assistência Social, realizada em 2005, 

foi deliberada a criação de um instrumento normativo que fosse responsável 

pela definição de diretrizes e responsabilidades com relação aos trabalhadores 

atuantes na área da assistência social. Foi então elaborada uma Norma 

                                                 
28

 Conforme Portaria nº 460, de 18/12/2007 
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Operacional Básica – Recursos Humanos (NOB/RH-SUAS) específica que 

pretendeu construir e implementar uma política de gestão de pessoas, através 

da criação de plano de carreira, cargos e salários, com a participação dos 

trabalhadores sociais e suas entidades representativas de classes. 

A rápida expansão do SUAS por todo o território nacional expandiu junto, 

inegavelmente, o mercado de trabalho para os profissionais atuantes nessa 

área. Contraditoriamente, ocorreu a precarização das condições de trabalho 

apesar das normas para o trabalho do psicólogo e dos outros profissionais 

assalariados que têm sido “subordinados a processos de alienação, restrição 

de sua autonomia técnica e intensificação do trabalho a que estão sujeitos os 

trabalhadores assalariados em seu conjunto” (Raichelis,2010). 

Segundo Azevedo (2006), as exigências presentes nas situações de 

trabalho fazem com que os trabalhadores criem estratégias para garantir que 

os objetivos prescritos pela organização sejam alcançados. É esperado que 

procurem aprimorar suas competências profissionais, já que, quanto mais 

essas competências se desenvolvem, maiores são as possibilidades de 

preservação do seu bem-estar e de compreensão das suas vivências.  

Pode-se dizer que o trabalho do psicólogo na área social, conforme as 

teorias de Wisner (1994) envolve uma carga física que pode ser percebida 

através de posturas, gestos, atitudes e deslocamentos e uma carga mental 

(psíquica), mais difícil de ser avaliada e que diz respeito à capacidade 

percepto-cognitiva do indivíduo, onde se incluem as emoções e os afetos que 

também determinam os níveis de atenção, concentração, memorização e 

tomada de decisão, necessários para o atendimento das demandas da 

atividade. Ainda segundo essa teoria, essas cargas estão presentes em maior 

ou menor grau em todos os processos do trabalho e o equilíbrio entre as 

exigências e as conseqüências desses processos podem gerar efeitos 

desagradáveis para o próprio trabalhador e para o coletivo de trabalhadores e 

demais pessoas envolvidas.  

Na fala dos psicólogos que freqüentaram o GT-AS no período aqui 

considerado é possível o reconhecimento do desequilíbrio dessas cargas 

quando os técnicos apontam situações vivenciadas no cotidiano do SUAS em 

Montes Claros, como as frágeis condições contratuais com o poder municipal, 

a própria precariedade da estrutura física de algumas unidades, a falta de 
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compreensão de certas equipes, às vezes dos próprios gestores, acerca do 

trabalho da psicologia no  SUAS, o que chegou a dificultar o acesso de alguns 

psicólogos às reuniões do GT-AS. Mesmo com essas limitações, os psicólogos 

e demais técnicos do SUAS na cidade são responsabilizados pelas demandas 

de grandes territórios e, apesar do trabalho já realizado com as populações, o 

que envolve inclusive a constituição de vínculos entre os técnicos e os 

indivíduos, ocorreram transferências compulsórias quase maciças de 

profissionais entre as unidades sem nenhum critério que atendesse aos 

interesses dos usuários e sem nenhuma satisfação às pessoas afetadas pela 

decisão do poder municipal.  

Dejours (1994) sugere que o nível em que o trabalho é tensionado pode 

ser inferido e reconhecido nas suas sobrecargas ou subcargas. Ambas 

situações desencadeiam um nível de desequilíbrio entre as exigências da 

tarefa e a capacidade de resposta a elas que podem ser sinalizados mediante 

sintomas de desprazer, queda na produtividade, na qualidade, absenteísmo, 

rotatividade, licenças para tratamento de doenças, incidentes e acidentes de 

trabalho. O autor afirma quanto maior o desprazer percebido, maior é o grau de 

risco do trabalho. Afirma também que os mecanismos de defesas individuais ou 

coletivos são maneiras dos trabalhadores lidarem com as conseqüências das 

tensões desequilibrantes, sendo sua expressão as condutas de negação, 

eufemização, burla, somatização, isolamento, esquiva etc. Tais estratégias de 

defesa são desenvolvidas como tentativas para controlar a carga de trabalho e 

enfrentar a sobrecarga.  

O paradoxo do que deveria ou poderia ser feito pelos psicólogos e as 

solicitações e/ou condições dadas para as suas ações chegou em 

determinados momentos a gerar um questionamento ético do fazer 

profissional. Para posicionar-se frente a determinados impasses ocorridos em 

algumas reuniões específicas do Grupo de Trabalho o suporte técnico 

oferecido pelo CRP-04/MG ajudou a prestar esclarecimentos e argumentos do 

Código de Ética dos psicólogos quanto a certas situações. Situações desse 

tipo desencadearam discussões teóricas e estudos de caso, propostas de 

interação com as equipes de outras áreas afins como da psicologia jurídica, 

escolar, da saúde e outras. Isso ocorreu, por exemplo, quando a questão 

sobre a necessidade de preservar o sigilo dos processos foi levantada, visto 
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que existe legislação para o caso e que cabe ao profissional providenciar para 

que isso ocorra. 

Consta no Código de Ética dos Psicólogos, no Art. 9º, que “é dever do 

psicólogo respeitar o sigilo profissional a fim de proteger, por meio da 

confidencialidade, a intimidade das pessoas, grupos ou organizações, a que 

tenha acesso no exercício profissional.” Foi necessário discutir novas rotinas 

para o transporte e trâmite dos processos encaminhados pelas unidades do 

SUAS em Montes Claros/MG para outros órgãos, garantindo  a preservação 

sigilosa de seus conteúdos, já que, até então, acabavam sendo conhecidos por 

muita gente. Quanto ao espaço físico adequado para atendimentos individuais, 

na maioria das vezes a solução foi remanejar pessoas ou ocupar 

temporariamente para o atendimento, locais adaptados para tal, quando 

possível. 

Quanto à Categoria de Parcerias, os temas que envolvem a integração de 

áreas como a educação e a saúde foram recorrentes em mais de uma 

categoria e estão associados à necessidade de criar parcerias com instituições 

que também atuam nos processos acompanhados nas unidades do SUAS. A 

Secretaria Municipal ou a Superintendência Estadual de Educação, bem como 

com o Conselho Tutelar e a Vara da Infância e da Adolescência foram as 

instituições mais citadas para o planejamento dessas ações conjuntas. Tanto 

assim que na Categoria de Planejamento, todas as propostas do GT-AS 

referentes à realização de eventos - Evento “Forum Municipal da Psicologia no 

SUAS”, e a proposta de discutir a Rede Social municipal com a Assistência 

Social, a Educação e a Saúde – envolvem esses órgãos. A necessidade se 

justifica pelo fato de quase nunca esses profissionais terem a oportunidade de 

se encontrar para discutir e acordar procedimentos, o atendimento de 

solicitações, visitas domiciliares, relatórios, acompanhamento de processos, 

etc.  

A categoria que trata da Capacitação dos profissionais psicólogos que 

trabalham no SUAS em Montes Claros/MG traz as observações e demandas 

apresentadas no GT-AS que dizem respeito inclusive às dificuldades que 

alguns deles tiveram para serem liberados para participar das próprias reuniões 

do GT- AS. Essas dificuldades foram, na maioria das vezes, decorrentes da 

falta de esclarecimento do gestor sobre a finalidade das reuniões e da falta ou 
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falha de comunicação nas instâncias do poder municipal sobre a autorização 

do Secretário para a participação dos psicólogos nas reuniões.  

Conforme já foi esclarecido, o GT-AS configurou-se como um espaço de 

discussão e troca de experiências, tornando-se, portanto, em ambiente de 

aprendizagem. Os próprios participantes apresentavam os casos polêmicos ou 

cuja complexidade fugisse ao seu domínio de conhecimento e muitas vezes a 

solução saia da construção conjunta e discutida do grupo que dispunha de 

bibliografias e outros recursos para sanar as dúvidas surgidas. Esse espaço se 

tornava interessante como apoio técnico para os profissionais. O clima das 

reuniões foi sempre amistoso, a maioria dos profissionais, além de 

relacionarem-se no trabalho já tinham também um vínculo acadêmico.  

Nesse ambiente foram trocadas experiências sobre a execução de oficinas, 

orientação sobre procedimentos diversos, inclusive com relação à elaboração 

de denúncias sobre abuso sexual e outros, como proceder, a quem denunciar, 

estratégias de prevenção e outros aspectos. É importante destacar que as 

discussões do grupo levavam a consenso de como seria a melhor forma de 

agir em determinada situação. Dali, cada profissional levava para sua prática 

diária a possibilidade de agir da maneira mais adequada em situações 

similares. 

A questão da elaboração de documentos escritos, principalmente de 

relatórios psicossociais, emergiu nas discussões do grupo. Foi exposta a 

necessidade de se chegar a um consenso sobre a elaboração conjunta ou não 

desses relatórios pelos técnicos das equipes multiprofissionais, principalmente 

com os assistentes sociais, considerando possíveis divergências na 

interpretação das normas técnicas de cada profissão. Apesar das capacitações 

de gestores e técnicos do SUAS em todos os níveis e em várias etapas 

organizadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e a 

SEDESE, a necessidade de se chegar a um acordo conjunto com as outras 

áreas sobre esses relatórios foi constante em várias reuniões do grupo no 

decorrer do período analisado.    

A relevância desse tema nas reuniões do GT se justifica, já que as 

informações documentais em seus mais diversos formatos fazem parte do 

cotidiano do psicólogo. Em muitas áreas da psicologia o exercício profissional 

faz com que essas informações sejam frequentemente solicitadas, por motivos 
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diversos. A emissão de qualquer documento por um psicólogo não pode fugir 

dos princípios éticos fundamentais que norteiam sua atividade profissional, 

conforme o Código de Ética Profissional do Psicólogo. Existe sempre o risco do 

registro tendencioso e são graves as implicações sociais que podem dele 

decorrer. A demanda por referências para subsidiar a produção de documentos 

escritos apropriados foi apontada nas assembléias, fóruns e outros eventos 

nacionais significativos da classe, o que levou o CFP a instituir em 2003 um 

Manual de Elaboração de Documentos Escritos produzidos pelo psicólogo29, 

que na verdade foi a revisão de um semelhante produzido no ano anterior. 

Ficou então estabelecido que as modalidades de documentos escritos 

produzidos pelos psicólogos são: Declaração, Atestado psicológico, Relatório / 

laudo psicológico e Parecer psicológico. O documento, legitimado pela 

Resolução do Conselho Federal de Psicologia -CFP N.0º 007/2003, instituiu 

que toda e qualquer comunicação por escrito decorrente de avaliação 

psicológica deverá seguir as diretrizes descritas no manual. Por seu caráter 

legal, a não observância das normas nele contidas constitui falta ético-

disciplinar, passível de sansões referentes ao exercício profissional do Código 

de Ética Profissional do Psicólogo. 

A categoria denominada de Técnica  comporta assuntos relativos ao fazer 

do profissional psicólogo na assistência social que se utiliza do embasamento 

teórico e técnico da psicologia social. Para realizar seu trabalho nessa área, o 

psicólogo necessita potencializar o trabalho em rede e interdisciplinar, 

principalmente junto ao profissional Assistente Social.   

O Código de Ética Profissional do Psicólogo regulamentou a prestação de 

serviços de atendimento psicológico através do estabelecimento de 

procedimentos, técnicas e meios reconhecidos pela profissão. Dessa forma, o 

CFP e os CRPs pretenderam deter legitimidade para exigir que os psicólogos 

se utilizassem, no exercício da profissão, de técnicas e teorias, bem como de 

instrumentos eficazes, regulamentados e aprovados, demonstrando uma 

                                                 
29

 O Manual de Elaboração de Documentos Escritos, produzidos por psicólogos, decorrentes 
de avaliações psicológicas dispõe sobre os seguintes itens: I. Princípios norteadores; II. 
Modalidades de documentos; III. Conceito / finalidade / estrutura; IV. Validade dos documentos 
e V. Guarda dos documentos. 
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preocupação com a qualidade ética e social dos serviços psicológicos 

prestados à sociedade. 

O estudo das dinâmicas psíquicas só se constrói no sentido de uma 

processualidade, que tem fundamental relevância no processo de constituição 

da subjetividade. Para Rosenberg (2000) o profissional da Psicologia necessita 

dessa competência do  uso dos aportes teóricos como um norteador para que 

perceba nos impasses e encruzilhadas das narrativas o lugar subjetivo do 

usuário da rede socioassistencial. As particularidades de cada caso exige a 

articulação teórico-prática, que não pode ficar presa a princípios 

universalizantes nem às intervenções meramente especulativas dos processos 

psíquicos, mas necessita tratar do presente com projeções para o futuro 

(Rosenberg, 2000). A investigação dos psicólogos dos fatos reais ocorre na 

escuta das narrativas das histórias de vida das famílias.  

  

O que se investiga e se instiga simultaneamente, na verdade, é a 
potencialidade que os sujeitos envolvidos nos conflitos judiciais teriam para 
criarem novos sentidos acerca do próprio material narrativo que foi 
apresentado. Essas avaliações se constituem, portanto, já como 
intervenções e embora pontuais muitas vezes redimensionam o caráter 
destrutivo das separações conjugais. O que está em jogo aqui não é a 
dissolução dos conflitos familiares, mas a possibilidade de uma nova 
reorganização desse sistema, em que não mais persista a devastação, que 
estava em curso (...) (Rosenberg, 2000). 

 
 

Outros assuntos que foram abordados nas reuniões e que foram 

categorizados como temas referentes a assuntos técnicos da profissão dos 

psicólogos dizem respeito à falta de esclarecimento dos gestores sobre a 

prática da assistência social nos moldes do SUAS e inclusive sobre o trabalho 

da própria psicologia nos CRAS e demais níveis de complexidade dos serviços. 

As coordenações das unidades de atendimento da assistência social no 

município são preenchidas por pessoas contratadas para cargos de confiança 

e, portanto, por critérios políticos na maioria das vezes e não técnicos. Alguns 

coordenadores das unidades, talvez pela formação em áreas diversas ao 

serviço, não agiam com propriedade para lidar com o cotidiano dos trabalhos 

do profissional psicólogo e constituíram-se como empecilho para sua execução 

visto sua inoperância ou falta de domínio do assunto, conforme depoimento 

dos profissionais.  Ficou destacada a demanda de um acordo das unidades 



81 

 

básica dos serviços do SUAS com as escolas, diante do número crescente de 

encaminhamentos de alunos da rede pública com necessidade de 

acompanhamento psicológico e/ou social. O relacionamento das escolas com 

os CRAS passou a ganhar destaque em virtude do não atendimento desses 

casos pelo sistema local de saúde que alega incapacidade operacional para tal. 

Durante as discussões realizadas sobre o assunto foi levantada também a 

possibilidade de criação de grupos de apoio para professores da rede pública 

de ensino, de modo a tentar minorar os excessos cometidos por algumas 

escolas que encaminham os “alunos problema” para atendimentos sem 

critérios adequados e sem compreensão dos impactos causados nas unidades 

de atendimento decorrentes de tais atitudes. 

  Sendo assim, fica fácil entender porque na categoria de Planejamento 

houve a proposta de um evento que congregasse as redes de assistência 

social, a de educação e a rede de saúde. A maioria dos casos, principalmente 

os detectados pela escola, seriam melhor tratados se houvesse a possibilidade 

de um atendimento integral e interligado, inclusive das famílias. 

Outra sugestão foi a de se pensar um evento propositivo como um “Forum 

Municipal da Psicologia no SUAS” para esclarecimento amplo sobre a prática 

dos psicólogos nessa área e que se tornaria também um momento de 

discussão e de tomada de decisão da classe sobre temas relevantes desta 

diante das condições locais de trabalho. 

O Grupo de Trabalho – Psicologia na Assistência Social do CRP/04 continua 

a existir, apesar de ter perdido o ritmo das reuniões mensais. Muitos psicólogos 

de cidades da região recorreram ao Escritório do CRP solicitando informações 

sobre o grupo e de como participar dele. Alguns problemas apontados durante 

o período da pesquisa constituem-se verdadeiro desafio para os profissionais e 

para o próprio poder público municipal em virtude do ineditismo de suas 

peculiaridades. A rede social do município ainda está em construção e, 

enquanto isso, algumas soluções são paliativas.  

Novos desafios vão surgir e, aquilo que já foi adequado em um momento 

pode precisar ser revisto os reinventado a qualquer hora. Estamos todos 

aprendendo a conviver com as ainda novas perspectivas da ação social 

compartilhada com toda a comunidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Falar de Assistência Social hoje no Brasil é fazer referência ao processo 

de redemocratização do país, decorrente de um longo e atribulado período de 

lutas políticas. Desde o primeiro governo civil na Nova República, apesar das 

divergências ideológicas das tendências políticas, existe um acordo em torno 

da preservação da democracia e da estabilidade econômica. As organizações 

populares se fizeram cada vez mais presentes ao longo da história e a 

emergência de novos movimentos sociais reafirma essa proposição. O que se 

assiste é ao fortalecimento da classe trabalhadora através de seus sindicatos e 

ações populares cada vez mais reconhecidas, como o movimento dos 

consumidores, das associações de bairro, dos estudantes, além de tantos. 

Esse caminho começou a ser traçado a partir do modelo de pluripartidarismo 

na política nacional, que evoluiu para o movimento pró-constituinte e culminou 

com a votação da Constituição Federal de 1988, a mais democrática dentre as 

anteriores e reconhecida por priorizar, acima de tudo, o acesso de todos à 

cidadania. 

Para se chegar a esse momento foi preciso antes vencer o desafio de 

lidar com a grande diversidade e complexidade da sociedade brasileira. É fato 

que existia uma coalizão política conservadora que se opôs aos rumos tão 

democráticos da assembléia constituinte, o que gerou extensos debates 

políticos e persistente articulação entre os movimentos sociais que participaram 

do processo, apresentando suas propostas e acompanhando seus 

encaminhamentos.  

A nova Constituição Federal tornou-se, portanto, um marco decisivo na 

concepção e na forma de execução das políticas sociais, que garantiu a 

universalização de direitos, a descentralização político-administrativa e a 

participação popular. Em seus artigos 203 e 204 trouxe a assistência social 

para o campo do direito e da cidadania, instituindo inclusive políticas públicas 

de seguridade social não contributiva. Garantiu o controle social na elaboração 

e monitoramento dessas políticas, ou seja, a integração da sociedade com a 

administração publica, a partir de uma democracia representativa e 

participativa. Ficou assim assegurada a possibilidade de participação dos 

cidadãos no exercício do poder e o atendimento da vontade social passou a ser 
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fator de avaliação e de planejamento para as novas metas a serem 

alcançadas.  

A democratização da gestão pública deveria implicar em transparência da 

ação governamental e dos gastos públicos. As instituições procuraram meios 

de operar através de ações participativas como o orçamento participativo, os 

conselhos de políticas públicas, as conferências, comissões de participação 

popular nos legislativos, ouvidorias públicas e outros, buscando soluções mais 

eficientes para as demandas sociais30.  

 
 

QUADRO 3: COMPARATIVO ENTRE A ASSISTÊNCIA SOCIAL ANTES E 
DEPOIS DO SUAS 

 

Assistência social no campo da 
ajuda: assistencialismo 

Assistência social no campo do 
direito: SUAS 

Benesse, caridade Direito social reclamável 

Programas fragmentados e 
centralizados 

Sistema unificado, compartilhado, 
descentralizado e participativo 

Financiamento por meio de convênio Financiamento fundo a fundo 

Pessoa carente/assistido/ 
beneficiário 

Sujeito de direitos. Cidadão usuário de 
serviços públicos 

Recursos Humanos: baseado no 
voluntarismo 

Recursos Humanos: profissionalização 
da gestão pública 

Fonte:http://www.webartigos.com/articles/23288/1/O-que-e-Controle-Social/pagina1.html#ixzz1GoQ1Xw8S 

 
 

A Política Nacional de Assistência Social também foi construída com a 

participação popular e sua regulamentação se deu através da Lei Orgânica da 

Assistência Social - LOAS (Lei 8.742/93), através de ampla mobilização 

nacional.  

    Entretanto, o que se viu na década de 90 foi a falta de empenho do governo 

federal na efetivação desta lei, já que, desde sua criação, os programas 

continuaram centralizados, os municípios mantiveram-se sem autonomia, e 

havia ainda segmentação e  fragmentação das ações e dos financiamentos. 

Essa situação prevaleceu até 2003, quando a descentralização dos processos 

ocorreu ainda sem incentivos e sem considerar a capacidade.dos municípios e 

estados, o que fazia com que os mais carentes de assistência ficassem à 

                                                 
30

 http://www.webartigos.com/articles/23288/1/O-que-e-Controle-Social/pagina1.html#ixzz1GoQ1Xw8S 
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margem dos processos por falta de qualificação para acompanhá-los,  devido 

às suas precárias condições políticas, administrativas e operacionais. 

Em 2003 ocorreu a IV Conferência Nacional de Assistência Social, com 

o tema “A Assistência Social como Política de Inclusão: uma nova agenda para 

a cidadania – 10 anos de Loas” que deliberou pela implantação do SUAS. No 

ano seguinte foi aprovada a Política  Nacional de  Assistência Social  - PNAS - 

que, ao instituir  o controle social e o  protagonismo dos usuários, instituiu 

também a matricialidade sociofamiliar e a territorialização das ações. Para 

tanto, determinou a constituição de uma rede socioassistencial; articulada 

através de um sistema de informação, de monitoramento constante e 

avaliações periódicas. Foi necessária também a implantação de uma política 

de recursos humanos, bem como de um sistema integrado e compartilhado 

entre as três esferas de governo. 

Quando a Proteção Social Básica e a Proteção Social Especial foram 

instituídas no SUAS, conforme a Norma Operacional Básica - NOB – em 2005, 

foram estabelecidas as responsabilidades e competências nas três esferas de 

governo. Para viabilizar a articulação foram criadas instâncias como os fóruns e 

as pactuações através das Comissões Intergestores Bipartite – CIB - e 

Comissões Intergestores Tripartite –CIT. Também foram fortalecidos os 

espaços efetivos de deliberação da política, como os Conselhos e as 

Conferências.  

 O SUAS foi de fato um marco na democratização do acesso aos direitos 

sociais e atendeu às prerrogativas da descentralização, conforme dita a 

Constituição Federal de 1988 e a LOAS. Entretanto, foi somente em 2005, por 

ocasião da V Conferência Nacional de Assistência Social, cujo tema foi “SUAS 

– PLANO 10: Estratégias e Metas para Implementação da Política Nacional de 

Assistência Social” que um Plano Decenal propôs metas para o fortalecimento 

do controle social, proporcionando capacitação continuada, criando e 

ampliando espaços de participação popular e possibilitando o protagonismo 

dos usuários, além da intersetorialidade e a integração dos conselhos.  

Foi nesse ano que a Gestão Plena do SUAS foi implantada em Montes 

Claros/MG . Com toda a reflexão realizada a partir da presente pesquisa, pode-

se afirmar que essa política está contribuindo para o fortalecimento dos 

segmentos mais fragilizados da população do município e esse dado pode ser 
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confirmado através de seus índices de crescimento divulgados pelos órgãos 

oficiais. É fato que as ações ainda são muitas vezes controversas com o que 

se apregoa nos objetivos dos programas e projetos, quando, por exemplo, as 

atividades não colaboram para que os sujeitos se tornem autônomos e 

emancipados da tutela do Estado. O que se constata, segundo dados da 

prefeitura local, é que um número quase irrisório de beneficiários abriu mão 

voluntariamente de algum benefício recebido (principalmente o Bolsa Escola) 

porque não precisa mais desse tipo de auxílio do governo.  

Os serviços sócios assistenciais oferecidos à população local que deles 

necessitam, conforme pôde ser constatado pelos dados coletados nas reuniões 

do GT-AS, têm sido conduzidos, dentro do possível, procurando fomentar a 

participação dos cidadãos, que podem propor e interagir com as equipes 

multidisciplinares. 

Os conhecimentos teóricos que fundamentam a análise dos dados 

coletados apresentaram-se como instrumento primordial para a compreensão 

dos processos aquitratados. Por caracterizar-se como uma pesquisa aplicada, 

o objetivo dessa dissertação é gerar conhecimentos para aplicação prática. 

Quanto a isso pode-se considerar que foi atendido, visto que houve ganho de 

qualidade na execução dos serviços e que a demanda por eles só tem 

crescido.  

Além de registrar a experiência vivida pelo grupo, pretendeu-se analisar 

as ações que pudessem apontar possibilidades e contribuir para expandir suas 

perspectivas.  

Quanto a algum ganho na eficácia da atuação dos psicólogos na 

assistência social em Montes Claros/MG que participaram do GT-AS, apesar 

da instabilidade dos contratos de trabalho desses profissionais e dos demais, 

houve um aproveitamento significativo. Recentemente houve o aproveitamento 

de alguns psicólogos na gestão do SUAS local, fato inédito e significativo para 

a classe.  

O GT-AS foi durante todo o período analisado, e pode-se afirmar que 

ainda é, um espaço de participação dos psicólogos, que é utilizado para a 

exposição e reflexão do cotidiano das unidades. A diversidade dos aspectos 

expostos de cada território nas reuniões foi importante para a percepção das 

contradições existentes nas práticas de cada profissional. A reflexão ocorreu, 
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muitas vezes, a partir de uma situação problema apresentada e, numa 

dinâmica coletiva, eram apresentadas possibilidades de ação para a superação 

das práticas tarefistas e sem sentido. 

As hipóteses propostas no início desse trabalho também foram 

verificadas. Sobre as falhas apresentadas na formação acadêmica dos 

psicólogos, pode-se afirmar que as experiências anteriores do profissional, 

mesmo que sejam somente as do estágio profissionalizante, fazem muita 

diferença na capacidade de superar práticas sem sentido. Pôde-se 

acompanhar o caso de alguns psicólogos que, a partir de suas práticas nas 

unidades foram convidados a fazer parte da equipe da gestão do SUAS na 

cidade. 

É fato que a área da assistência social tem sido promissora na questão 

do mercado de trabalho da psicologia. Houve o relato de alguns profissionais 

que revelaram a vontade de deixar o serviço público assim que possível em 

virtude das más condições de trabalho e dos baixos vencimentos. Entretanto, 

poucos foram os que assim o fizeram. A contratação precária oferecida pela 

prefeitura nessa área continua sendo cobiçada por muitas pessoas que, recém 

saídas da graduação, não têm experiência suficiente para conseguir uma 

colocação mais valorizada ou mais estabilizada.  

Apesar da inconstância da freqüência dos participantes do grupo, 

sempre houve, em praticamente todas as reuniões, telefonemas e outras 

abordagens de psicólogos que manifestavam interesse em participar das 

reuniões. Muitas vezes o horário das reuniões era inadequado para alguns, 

mas era o único possível para outros. Chegou-se a pensar em fazer duas 

reuniões mensais, uma pela manhã e outra à tarde na tentativa de contemplar 

as possibilidades de cada um, ou criar um grupo virtual para ampliar o acesso 

às discussões, o que acabou não acontecendo por enquanto. Se houve uma 

rotatividade significativa na participações dos psicólogos nas reuniões, houve, 

da mesma forma, rotatividade também nas contratações por parte do 

prefeitura.  

A reflexão que ora se apresenta nos lança alguns desafios como a 

adequação e pertinência necessárias para a integração dos profissionais em 

equipes multidisciplinares, conquista que ainda está por vir e que esse trabalho 

pretende ajudar a construir. 
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O domínio do referencial teórico apresenta-se tão relevante na atuação 

do psicólogo na assistência social quanto o é a experiência educativa de 

constituição de um grupo de trabalho dedicado a somar experiências e explorar 

o poder resolutivo dos participantes. 

A amplitude do tema obriga à limitação necessária dos recortes realizados 

e, ao mesmo tempo, remete à necessidade de continuidade da exploração do 

assunto. Seria impossível elencar aqui todas as peculiaridades do processo 

acontecido e, dessa forma, destacar o funcionamento da rede 

socioassistencial, as parcerias realizadas para sua execução, as relações 

interpessoais entre os integrantes do sistema, as possibilidades dos trabalhos 

interligados e muitas outras extensões do tema ficam aqui apontadas como 

possibilidade para novas pesquisas. 
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