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RESUMO

O psicólogo, ao sair do enfoque apenas individual e passando ao social, deve trespassar  

da atividade psicoterápica à psico-higiene. Assim, a psicologia recentemente amplia seu 

enfoque voltado ao compromisso social e às políticas de bem estar social. Essa pesquisa 

objetiva verificar a atuação do psicólogo no CREAS, buscando reconhecer a abordagem 

teórica e estratégias de intervenção psicossocial.  Para tanto, foi realizada uma pesquisa 

participante, bibliográfica e documental. Observa-se, no CREAS, que os profissionais da 

psicologia  e  do  serviço  social  possuem  responsabilidades  e  funções  semelhantes, 

entretanto, é possível identificar a diferença de olhar desses profissionais. A assistência 

social tem maior facilidade de atuação nas dimensões objetivas e a psicologia com as 

subjetivas, o que possibilita, com essa ação conjunta, reconhecer e intervir de forma mais 

ampliada  frente  a  desigualdade  social.  O  olhar  da  psicologia  contribui  para  que  as 

políticas  públicas  efetivamente  garantam os  direitos  de  cidadania,  aborda  a  exclusão 

social sob a perspectiva ético-psicossociológica para analisá-la como processo complexo 

e histórico. 

Palavras chave: Psicossocial, Proteção Social Especial, Assistência Social.

INTRODUÇÃO

Na década de 70, Bleger (1984) propõe que a psicologia tenha perspectivas menos 

limitadas  e  que  o  profissional  se  volte  para  “atividades  sociais  de  maior  envergadura, 

transcendência e significação”(p.31). Sugere que o enfoque avance da abordagem individual  

para  o  enfoque social,  numa abordagem psicossocial,  no  qual  a  finalidade  deixa  de  ser 

apenas a relação doença e cura, e passa a ser a promoção de saúde, visando a população 

sadia.

Assim, de modo a verificar a atuação do psicólogo fora do contexto do consultório, e 

buscando  reconhecer  e  aplicar  instrumentos  e  estratégias  de  intervenção  psicossocial,  o 

presente estudo será realizado em um espaço institucional,  especificamente  o  Centro  de 

Referência Especializado de Assistência Social (CREAS). A aquisição de conhecimentos será 

realizada a partir de três eixos: bibliográfico, prático e supervisão, visto que a articulação entre 

teoria  e  prática  é  imprescindível,  pois,  segundo  Bleger  “a  prática  não  é  uma  derivação 

subalterna da ciência, mas sim seu núcleo ou centro vital; e a investigação científica não tem 

lugar acima ou fora da prática, mas sim dentro do curso da mesma”. (1984, p. 32).

OBJETIVO

Verificar  a  atuação  do  psicólogo  no  CREAS,  buscando  reconhecer  a  abordagem 

teórica e estratégias de intervenção psicossocial.



MÉTODO

A aquisição de conhecimentos foi  realizada a partir  de três eixos: teórico, prático e 

supervisão. As análises bibliográficas foram pautadas particularmente nas teorias de Georges 

Lapassade (1987), José Bleger (1984) e Bader Sawaia (2008), bem como em documentos 

oficiais da área da Assistência Social. A pesquisa participante foi realizada em um CREAS 

localizado em um município de grande porte da região metropolitana do estado de São Paulo,  

e com supervisão de campo e acadêmica.

DESENVOLVIMENTO

Lapassade (apud GUIRADO, 1987) entende a realidade social acontecendo em três 

níveis: grupo, base da vida cotidiana; organização e instituição. De acordo com o autor, há 

sempre mediatização da instituição no grupo. Sendo o Estado a instituição propriamente dita,  

como conjunto de leis que regem a conduta social, quem criva a organização e o grupo. “A 

instituição é o conjunto do que está instituído e, enquanto jurisdição e política, pauta toda e 

qualquer  relação”  (p.  29).  Já a  organização é uma forma singular  de instituição, na qual 

normas jurídicas fazem a ligação entre sociedade civil e Estado. “Toda relação social se faz, 

sempre, nos grupos. Estes, por sua vez, podem vir a configurar organizações e são, ambos, 

sobredeterminados pelas instituições” (p.28).

É  comum  que  se  faça  análise  organizacional  concebendo  as  organizações  como 

totalidades  fechadas  a-históricas,  com  suas  leis  próprias,  sua  vida  interna  relativamente 

independente  do  meio  exterior.  Para  evitar  esse  tipo  de  problema,  Lapassade  sugere  a 

análise institucional  da  maneira  que o  faz.  “O sentido  das  organizações  e dos  grupos  é 

sempre externo a eles; está na história, no modo de produção e na formação social em que 

esta organização é constituída”. (LAPASSADE apud GUIRADO, 1987, p. 42).

Assim, a análise institucional objetiva fazer surgir na sua realidade concreta o aspecto 

dialético, ao mesmo tempo positivo e negativo de todo grupamento organizado. (GUIRADO, 

1987).

Segundo Bleger (1984), deve-se obter um mínimo de informações sobre a instituição 

(ou  organização,  na  concepção  de  Lapassade)  que  se  pretende  trabalhar,  incluindo  sua 

finalidade;  objetivo;  relação  com a  comunidade e  outras  instituições;  origem e  formação; 

normas;  funcionamento;  dentre  outros.  Dessa  maneira,  segue  o  levantamento  de  tais 

informações referentes à instituição estudada: CREAS.

Com a abertura política a partir de 1986, o Brasil teve uma forte mobilização popular 

em prol da ampliação do Estado, buscando a oferta de políticas públicas que garantissem 

direitos sociais. A partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, a Assistência Social 



passa  a  não ser  contributiva,  configurando um modelo  centrado  na  noção  de  cidadania,  

garantindo o direito de qualquer cidadão que dela necessitar. (CFP, 2013).

A Assistência  Social,  incluída  no  âmbito  da  Seguridade  Social,  e  configurando  o 

triângulo  juntamente  com  a  saúde  e  a  previdência  social  (BRASIL,  2004),  passa  a  ser 

regulamentada pela Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS em dezembro de 1993, que,  

por sua vez, regulamenta os artigos 203 e 204 da Constituição Federal e cria as condições  

para a institucionalidade da Assistência Social como política de garantia de direitos no país. 

(CFP, 2013).

Art. 1º  a assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de 
Seguridade  Social  não  contributiva,  que  provê  os  mínimos  sociais,  realizada 
através  de  um  conjunto  integrado  de  iniciativa  pública  e  da  sociedade,  para 
garantir o atendimento às necessidades básicas. (BRASIL, 1993).

Alguns anos depois, em 2005, a organização da política em forma de Sistema Único 

de Assistência Social (SUAS), num novo modelo de gestão que propõe as formas de proteção 

que passam a organizar os serviços, programas, projetos e benefícios, baseados no território 

e  na centralidade da família.  (CFP,  2013).  Assim,  a  descentralização permite  enfrentar  a 

questão  social  de  maneira  mais  personalizada  em  cada  local,  pois  considera  as 

desigualdades socioterritoriais na sua configuração, embora em nosso país a centralização 

ainda seja uma marca a ser superada. (BRASIL, 2004).

Deve-se construir uma rede de serviços de modo a conferir maior eficiência, eficácia e 

efetividade em sua atuação específica e na atuação intersetorial,  possibilitando também o 

estabelecimento do que deve ser de iniciativa desta política pública e em que deve se colocar 

como parceira na execução. (BRASIL, 2004). O trabalho em rede implica na articulação entre 

instituições  e  agentes  atuantes  em um determinado  território,  compartilhando  objetivos  e 

propósitos.  Visa  integrar  as  políticas  sociais,  seja  na  sua  elaboração,  execução, 

monitoramento e/ou avaliação, de modo a integrar as ações sem prejuízo de especificidades 

e competências de cada área. (BRASIL, 2011).

Sob essas concepções, a política de assistência social  procura romper com as 
visões e práticas que, historicamente, responsabilizaram unicamente as famílias, e 
que tomaram a pobreza como justificativa para a organização de ações e serviços 
de caráter repressor e tutelador que, por vezes, se refletia na institucionalização 
de seus membros. (BRASIL, 2011, p.19).

Conforme estabelecido, a política pública de assistência social deve considerar três 

vertentes de proteção social: os sujeitos, suas circunstâncias e dentre elas seu núcleo de 

apoio primeiro, isto é, a família. É preciso se aproximar ao máximo do cotidiano da vida das 

pessoas, já que lá se constituem os riscos e vulnerabilidades. (BRASIL, 2004). Imprescindível, 

também, a compreensão a partir de uma abordagem multidimensional que permite a análise 

da relação entre necessidades e demandas de proteção social em um determinado território, 

bem como as possibilidades de respostas da política de assistência social, em termos de 

oferta de serviços, programas e benefícios à população. (BRASIL, 2011).



Sob esse princípio é necessário relacionar as pessoas e seus territórios, no caso 
os municípios que, do ponto de vista federal, são a menor escala administrativa 
governamental. O município, por sua vez, poderá ter territorialização intra-urbanas, 
já na condição de outra totalidade que não é a nação. A unidade sociofamiliar, por 
sua vez, permite o exame da realidade a partir das necessidades, mas também 
dos recursos de cada núcleo/domicílio. (BRASIL, 2004, p. 15).

A Assistência Social busca prevenir as situações de vulnerabilidade e risco social (CFP, 

2013). A vulnerabilidade social se expressa nos processos que desencadeiam, ou podem vir a 

desencadear,  a  exclusão  social  de  quem  vivencia  pobreza,  privação,  descriminalização, 

fragilização de vínculos afetivos, sejam relacionais ou de pertencimento social, etc. Já o risco 

social  diz  respeito  à  probabilidade  de  um evento  acontecer,  cujo  sujeito  em situação de 

vulnerabilidade social  tem dificuldades de reunir  condições para preveni-lo  ou enfrenta-lo. 

(BRASIL, 2004). 

Assim, o SUAS se organiza considerando dois  níveis  de proteção social,  básica e 

especial. A Proteção Social Básica (PSB) oferece serviços, programas e projetos e benefícios 

da  Assistência  Social  que  buscam  desenvolver  potencialidades  e  aquisições,  fortalecer 

vínculos familiares e comunitários visando a prevenção das situações de vulnerabilidade e 

riscos pessoais e sociais decorridos de uma violação de direitos. (BRASIL, 2011).

Já  na  Proteção  Social  Especial  (PSE),  a  mesma  estratégia  será  aplicada  para  o 

enfrentamento  (já  não  mais  prevenção)  dessas  situações  de  risco  pessoal  e  social,  por 

direitos violados.  Entende-se que o trabalho social  deva ser  especializado pois  há de se 

considerar todo um contexto socioeconômico, político, histórico e cultural que pode incindir  

sobre as relações familiares, comunitárias e sociais, gerando conflitos, tenções e rupturas. 

(BRASIL, 2011).

O CREAS é a unidade pública estatal de abrangência municipal ou regional, que tem 

como papel estabelecer no território a oferta desse trabalho de PSE a famílias e indivíduos 

em situação de risco pessoal ou social, por violação de direitos. (CFP, 2013). 

Os serviços de PSE estão diretamente ligados ao Sistema de Garantia de Direitos 

(SGD), exigindo, portanto, uma gestão mais complexa e compartilhada com Poder Judiciário,  

Ministério Público, bem como outros órgãos do Executivo. (CFP, 2013).

Já os Serviços da PSE são segmentados em Média ou Alta Complexidade, a saber:

Média Complexidade: 
• Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias Indivíduos 
(PAEFI);
• Serviço Especializado em Abordagem Social;
• Serviço de proteção social  a  adolescentes em cumprimento de medida 
socioeducativa  de  Liberdade  Assistida  (LA)  e  de  Prestação  de  Serviços  à 
Comunidade (PSC);
• Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas 
e suas Famílias;
• Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua.

Alta Complexidade:



• Serviço de Acolhimento Institucional; 
• Serviço de Acolhimento em República; 
• Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora;
• Serviço  de  proteção  em  situações  de  calamidades  públicas  e  de 
emergências. (BRASIL, 2013b, p.8).

Atuação do Psicólogo na Instituição

A atuação do profissional da psicologia esteve historicamente restrita a consultórios 

particulares, escolas e empresas, limitando o acesso àqueles possuidores de recursos para 

custear o trabalho desses profissionais.  (CFP, 2011).  Segundo Bleger (1984),  o psicólogo 

deve sair do enfoque apenas individual, passando ao social, deve trespassar da atividade 

psicoterápica (doente e cura) à psico-higiene (população sadia e promoção de saúde). Assim, 

a psicologia recentemente amplia seu enfoque, voltando seu trabalho para atividades sociais 

de maior envergadura, transcendência e significação, permitindo cumprir mais eficazmente 

seu papel profissional. 

Importante ressaltar que a diferença da psicologia individual e social se encontra no 

modelo conceitual  utilizado por cada uma, ou seja, é possível  estudar um grupo com um 

modelo  da  psicologia  individual,  como  se  pode  estudar  um  indivíduo  com  modelo  da 

psicologia social. Bleger (1984) ressalta o cerne dessas diferenças:

Quando falo  de modelos de psicologia  individual,  refiro-me ao fato  de que  os 
mesmos caracterizam-se fundamentalmente por partir  do indivíduo isolado para 
explicar  as  agrupações  humanas  e  aplicam  a  estas  últimas  as  categorias 
observáveis  e conceituais  que correspondem ou se utilizaram para o indivíduo 
isolado  (organismo;  homeostase;  libido,  etc.)  e,  desta  maneira,  explicam-se  os 
grupos, as instituições e a comunidade, pelas características do indivíduo. Quando 
me  refiro  aos  modelos  da  psicologia  social  tenho  em conta  o  fato  de  utilizar 
categorias  adequadas  ao  caráter  dos  fenômenos  das  agrupações  humanas 
(comunicação, interação, identificação, etc.) que, em grande parte, têm que ser 
ainda descobertos e criados. (p. 35).

Portanto, para realizar a passagem do enfoque individual ao social, reformam-se os 

modelos conceituais e amplia-se o âmbito de trabalho, sendo que a psicologia institucional 

requer e implica ambas as coisas. (BLEGER, 1984).

De acordo com Bleger (1984), a psicologia institucional estuda os fenômenos humanos 

que se dão em relação com a estrutura, a dinâmica, funções e objetivos da instituição. Não se 

trata  apenas  de  um  campo  de  atuação  da  psicologia,  mas  de  investigação.  Georges 

Lapassade, com uma abordagem predominantemente sociológica e política, prefere o termo 

análise institucional,  se referindo a “maneira  singular  de entender  o  que são as relações 

instituídas, bem como a forma de trabalha-las, ou agir sobre elas enquanto psicólogo” (apud 

GUIRADO, 1987, p. 25).

No Brasil, sobretudo nas últimas décadas, nasce uma nova proposta de atuação do 

profissional da psicologia nas questões sociais, contribuindo para o surgimento do conceito de 



Compromisso Social da Psicologia, ou seja, uma prática comprometida com a realidade social 

do país. Assim, nasce a ligação da Psicologia com as políticas públicas, que contribui com o 

melhor atendimento do cidadão e melhor formulação e implementação de tais políticas, uma 

vez  que o  olhar  do  psicólogo compreende os  aspectos  subjetivos  que constituem e  são 

constituídos nos processos e fenômenos sociais. (CFP, 2011).

Também,  o  profissional  da  psicologia  deve  considerar  as  dimensões  da  exclusão 

social: “dimensão objetiva da desigualdade social, dimensão ética da injustiça e a dimensão 

subjetiva do sofrimento”. (SAWAIA, 2008, p. 8). Imprescindível que se construa uma prática 

de modo a romper com diagnósticos que identificam o funcionamento psíquico deixando de 

considera-lo parte de um sujeito inserido num contexto social. (CFP, 2013).

O olhar do psicólogo contribui para que as políticas públicas efetivamente garantam os 

direitos  humanos  (CFP,  2011)  conforme  explicitado  no  Código  de  Ética  Profissional:  “O 

psicólogo baseará o seu trabalho no respeito e na promoção da liberdade, da dignidade, da 

igualdade e da integridade do ser humano, apoiado nos valores que embasam a Declaração 

Universal” (CFP, 2005, p. 7). Segundo Sawaia (2008), o psicólogo deve abordar a exclusão 

social sob a perspectiva ético-psicossociológica para analisá-la como processo complexo e 

histórico, ou seja, não objetivo ou subjetivo, individual ou coletivo, racional ou emocional, mas 

"que se configura pelos recalcamentos em todas as esferas da vida social, mas é vivido como 

necessidade do eu, como sentimentos, significados e ação" (p. 8).

A intervenção da psicologia objetiva contribuir com a protagonização dos sujeitos na 

ressignificação de suas histórias, ampliando sua compreensão de mundo, de sociedade e de 

suas  relações,  possibilitando  o  enfrentamento  de  situações  cotidianas.  O  psicólogo  deve 

deixar  de  identificar  problemas,  culpabilizar  sujeitos  ou  buscar  responsáveis  e  passar  a 

viabilizar  espaços criativos  e  geradores de alternativas  individuais  e  coletivas  focadas na 

superação da situação de violação de direitos. Conforme já explicitado, o foco da psicologia 

na Assistência Social não deve ser psicoterápico, em casos de identificação da necessidade 

desse tipo de trabalho, o usuário deve ser encaminhado para outros equipamentos da rede 

(saúde) que ofereçam esse atendimento. (CFP, 2013).

 A psicologia  deve  atuar  a  partir  de  uma  concepção  interdisciplinar,  uma  vez  que 

profissões se complementam e constituem novos saberes conjuntos. O trabalho no CREAS 

exige intervenções complexas e singulares de toda a rede do Sistema de Garantia de Direitos  

(SGD), cabendo ao profissional da psicologia a melhoria do fluxo e articulação dessa rede de 

modo a  evitar  que  os  sujeitos  referenciados  dos  CREAS sofram uma dupla  opressão:  a 

violação de direitos que os levaram ao serviço, e a violência provocada por um SGD não 

funcional. (CFP, 2013). 

Embora as orientações técnicas sobre o trabalho no CREAS não distingua as funções 



dos  profissionais  do  setor  técnico  (Psicólogos  e  Assistentes  Sociais),  cada  categoria 

profissional  trabalha  a  partir  de  teorias  e  metodologias  relacionadas  com a  sua  área  de 

conhecimento.  Sendo  o  trabalho  do  psicólogo  pautado  no  foco  na  subjetividade  e  os 

processos psicossociais (CFP, 2013).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Segundo  Bleger  (1984),  em  psicologia  institucional,  interessa  a  instituição  como 

totalidade, na qual serão estudados os fatores psicológicos que se acham em jogo, uma vez 

que nela participam seres humanos cujas mediações permitem sua existência. Assim, não 

serão avaliados casos individuais, ou mesmo a relação pessoal  de cada técnico com seu 

usuário de referência, mas a ação e funcionamento do CREAS como um todo.

No período de observação do CREAS, foi  possível  identificar como uma das mais 

marcantes  características  da instituição o forte  vínculo  formado com seus usuários.  Essa 

relação  instituição-usuário  parece  estar  pautada  no  respeito  e  olhar  diferenciado, 

considerando as dimensões objetivas, éticas e subjetivas que compõe cada caso, conforme 

proposto por Sawaia (2008). 

Ainda segundo a autora, o sentimento de discriminação, revolta ou mesmo de inclusão, 

são  subjetividades  que  não  podem  ser  explicadas  unicamente  por  uma  determinação 

econômica, mas "determinam e são determinadas por formas diferenciadas de legitimação 

social e individual, e manifestam-se no cotidiano como identidade, sociabilidade, afetividade, 

consciência e inconsciência" (SAWAIA, 2008, p. 9). E é com esse tipo de olhar que o corpo 

técnico do CREAS em questão trabalha seus usuários.

De  acordo  com  Bleger  (1984),  o  trabalho  em  psicologia  institucional  requer  uma 

investigação ampla e profunda, que permita configurar mais claramente as técnicas e critérios 

a  empregar,  tanto  como o caráter do problema que se deve enfrentar.  O psicólogo deve 

estudar  o  ser  humano  como  totalidade  nas  situações  concretas  e  em  seus  vínculos 

interpessoais (presentes e passados). Importante sempre considerar o âmbito psicossocial 

(indivíduos); sócio-dinâmico (grupos); institucional (instituições) e, finalmente, o comunitário 

(comunidades).

Embora as orientações técnicas sobre o trabalho no CREAS não distingua as funções 

dos profissionais do setor técnico (Psicólogos e Assistentes Sociais), é possível observar a 

diferença  de  olhar  dessas  diferentes  profissionais,  sendo  assistentes  sociais  com  maior 

facilidade com as dimensões objetivas e psicólogos com as subjetivas, fazendo, portanto, com 

que a atuação conjunta seja muito mais rica. 



Mesmo  o  trabalho  sendo  formalmente  dividido  por  territórios,  e  cada  técnico 

responsável  por  um  específico,  nota-se  que,  ainda  que  informalmente,  as  profissionais 

tenham essa prática de troca de olhares e trabalho interdisciplinar. Para ilustrar a questão, 

pode-se tomar como exemplo os grupos e oficinas para os adolescentes em cumprimento de 

medidas socioeducativas. De acordo com a divisão formal, cada técnico é responsável por um 

grupo de adolescentes em liberdade assistida ou em prestação de serviços a comunidade, 

contudo, na prática, esses técnicos se juntam em duplas para manejar dois grupos, tornando 

mais  rico  o  trabalho  realizado.  Foi  possível  observar  também  momentos  nos  quais, 

independente  da  referência  em  questão,  assistente  social  e  psicólogo(a)  se  uniam  para 

acompanhamento de casos de difícil resolução, que exigiam um olhar mais ampliado.

Uma complicação observada se da no âmbito do trabalho em rede. Apesar do CREAS 

apresentar  esse  olhar  diferenciado  e  complexo  citado  ate  então,  nem  sempre  todos 

componentes da rede compartilham essa visão. A despeito da implementação do SUAS e dos 

avanços da legislação, persiste o peso da herança histórica da relação do Estado brasileiro 

com a população pobre, vulnerável e/ou excluída. É ainda comum que se precarize a política 

de Assistência Social com práticas assistencialistas, clientelistas e preconceituosas, enquanto 

a política de Assistência Social deveria se pautar na garantia de direitos e desenvolvimento 

humano, a cidadania expressa na forma do direito de ter  direitos (CFP, 2013).  Durante o 

período de observação, foi possível apreciar inúmeras situações nas quais o corpo técnico do 

CREAS  se  depararam  com  outros  profissionais  do  SGD  apresentando  práticas 

assistencialistas,  atravancando  sobremaneira  a  busca  do  CREAS  em  empoderar  seus 

usuários. 

O corpo técnico da instituição exibiu uma fala recorrente em relação a frustração frente 

a um suposto desalinhamento de interesses entre gestores e setor técnico. Segundo Guirado 

(1987), Lapassade entende a democracia como uma forma de organização do poder na qual 

há uma alienação da condição de decisão sobre o fazer cotidiano, em favor de grupos (ou 

dirigentes) que não alinham seus interesses aos dos grupos ou indivíduos executores. Esse 

traço definidor da democracia nos leva a um sentimento de impotência, uma sensação que as 

decisões são sempre tomadas em outro lugar,  sem que sejamos de fato consultados.  Na 

maioria das vezes, no entanto, o sujeito não se conscientiza dessa sensação de estar sendo 

lesado  em  sua  capacidade  de  decisão.  É  o  fechamento  do  ciclo  desigualdade/poder 

decisão/alienação.

Além da dificuldade hierárquica supracitada, foi possível observar uma sobrecarga de 

trabalho aliada a falta de treinamento e orientação em alguns tipos de ação, especialmente às  

medidas socioeducativa, recém delegadas às profissionais do CREAS (antes realizadas por 

ONGs).  Lapassade  define  dois  termos  importantes:  o  instituído  -  significa  o  que  está 



estabelecido no senso comum na medida em que não criarão o novo; é o caráter de fixidez e 

cristalização das formas de relação. E o instituinte,  que seria o movimento de criação, a  

capacidade de inventar novas formas de relação. (GUIRADO, 1987). Nesse caso o instituído 

vem  consumindo  os  profissionais,  que  não  conseguem  vislumbrar  o  instituinte. Segundo 

Bleger  (1984),  o  membro  integrante  da  instituição  é  incapaz  de  fazer  o  papel  psicólogo 

institucional, fator que possivelmente venha tolhendo a capacidade dos psicólogos do CREAS 

de reconhecimento e apropriação do instituinte. 

Fica claro que, da maneira como se estrutura o trabalho do corpo técnico dentro do 

CREAS, essas profissionais não logram abarcar toda a demanda atual. Tal situação sugere a 

necessidade  de  estruturação  da  organização  dessa  instituição,  uma  vez  descartada  a 

possibilidade da contratação de mais pessoal. Segundo Lapassade (citado por GUIRADO, 

1987), a burocracia é compreendida como uma relação de poder que permeia toda a vida 

social. Está onde se separa a decisão da execução, e o pensar do fazer, pode ser chamada  

de organização da separação. “E do conformismo (que é também uma forma de resistência)  

ao conflito (que é seu contraponto), constitui-se o campo de luta possível para transformação 

desse (des)equilíbrio de forças”. (p. 35). Nota-se que no CREAS ainda não se alcançou essa 

posição de luta que possibilita transformações.

Por  fim,  importante  ressaltar  que  o  olhar  do  psicólogo  do  CREAS,  bem como da 

instituição  como um todo,  está  voltado para o  entendimento da exclusão como processo 

multifacetado com dimensões materiais, políticas, relacionais e subjetivas. Segundo Sawaia:

É processo  sutil  e  dialético,  pois  só  existe  em relação  à  inclusão  como parte 
constitutiva dela. Não é uma coisa ou estado, é processo que envolve o homem 
por inteiro e suas relações com os outros. Não tem uma única forma e não é uma 
falha do sistema, devendo ser combatida como algo que perturba a ordem social,  
ao contrário, é produto do funcionamento do sistema.  (2008, p. 9).

Ainda segundo a autora, “ser otimista é acreditar na potencialidade do sujeito de lutar 

contra esta condição social e humana, sem desconsiderar a determinação social” (SAWAIA, 

2008, p. 12), podendo-se, portanto, entender o CREAS como uma instituição promotora dessa 

visão otimista.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho realizado pelo psicólogo dentro do CREAS segue o recomendado pelos 

corpo teórico estudado, seja em relação ao atendimento psicossocial e sócio-dinâmico, na 

consideração das dimensões éticas, objetivas e subjetivas, ou mesmo na promoção desse 

olhar a outros profissionais ali envolvidos.

Observa-se que, em algumas questões, os psicólogos se sentem limitadas quanto sua 

atuação,  por  falta  de tempo,  excesso de demanda ou falta  de orientação.  Essa situação 



sugere a necessidade de uma estruturação do funcionamento do corpo técnico dentro da 

instituição. Contudo, pode-se pensar que o funcionamento adequado do SGD, da rede como 

um todo, automaticamente proporcionaria melhores condições de trabalho para o CREAS. A 

articulação do SGD é também função CREAS, possivelmente o investimento do corpo técnico 

nesse  tipo  de  ação  promova  melhoria  na  qualidade  do  trabalho  prestado  aos  usuários, 

diminuindo, inclusive, a demanda pelo atendimento especializado. 

Importante  ressaltar  a  relevância  da  continuidade  nas  pesquisas  nesta  área, 

abarcando questões como a necessidade de promoção de um espaço de escuta para que os 

funcionários  da instituição  possam lidar  com sofrimento psíquico advindo da  natureza  do 

trabalho.  Dessa  maneira,  propõe-se  que  novos  estudos  sejam  realizados  sob  essa 

perspectiva.
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