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RESUMO 

O presente estudo busca discutir a introdução da atuação profissional do psicólogo 

nas políticas públicas e na área da assistência social. Aborda as reflexões a respeito 

do compromisso social da psicologia e da importância da participação do psicólogo 

na elaboração de medidas interventivas que cooperem para a transformação da 

realidade social e das tensões causadas pelas desigualdades sociais. Analisa o 

contexto histórico do desenvolvimento das políticas sociais brasileiras e o 

surgimento da assistência social no país. 

Palavras-chave: Políticas Públicas; Psicologia; Assistência Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

This study aims to discuss the inclusion of the psychologist in the public polices and 

in the area of Social Welfare. It approaches the reflections about the social 

commitment in Psychology and about the importance of the psychologist’s work in 

the developing of models of intervention that help to change social reality and 

tensions caused by the social differences. It analyses the history of Brazilians social 

polices’ development and the beginning of the Social Welfare in the country.  

Keywords: Public Polices; Psychology; Social Welfare. 
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INTRODUÇÃO 

Devido às dificuldades de intervenção profissional apresentadas por 

psicólogos atuantes na assistência social e demais políticas sociais brasileiras, este 

trabalho investiga a inserção da psicologia nas políticas públicas de assistência 

social no Brasil. Senra e Guzzo (2012) descrevem o distanciamento entre a 

psicologia e as questões da sociedade, ao longo da história. 

Propondo-se a investigar de que forma as políticas públicas foram 

desenvolvidas no Brasil e como os profissionais de psicologia foram introduzidos nas 

práticas relacionadas a estas políticas, em especial na área de assistência social, 

esta pesquisa analisa o comprometimento social do profissional psicólogo e como 

ocorre a atuação da psicologia nas políticas públicas, no que se refere à contribuição 

para a construção da cidadania. A metodologia utilizada foi qualitativa descritiva, 

realizando um levantamento teórico de pensadores contemporâneos a respeito da 

questão social e das tensões originadas pelas desigualdades. 

Foram lançados, em países capitalistas, a partir da segunda metade do 

século passado, olhares mais atentos ao “bem-estar-social”, pois o panorama 

político e econômico do mundo Pós Segunda Grande Guerra demandava 

intervenções estatais que garantissem à população acesso a variados recursos de 

que necessitavam. Em plena Guerra Fria, o capitalismo precisava defender-se das 

investidas socialistas, garantindo medidas de proteção à fome e à pobreza que 

assolavam os devastados países europeus. Visando à reconstrução da Europa e o 

fortalecimento do sistema capitalista, as políticas públicas foram sendo instituídas 

como direitos de cidadania. Foi assim que desenvolveram-se programas de 

previdência, saúde e educação (Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro, 

2010). 

Com o fortalecimento da democracia, na qual a população teria participação 

no governo, e consequentemente, nas políticas sociais, as intervenções 

provenientes da assistência social passariam a ser concebidas através da interação 

entre o Estado e o povo, assim como o próprio Estado democrático é concebido. As 

políticas públicas, então, deixariam de ser percebidas, apenas, como ações do 

Estado, pois passam a pressupor a participação popular (Idem, 2010). 
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Yamamoto e Oliveira (2010) citam Neto (2007) para elucidar a questão social 

e conceituá-la como conflitos entre classes sociais originados a partir da distribuição 

de renda. Abordam as estratégias estatais de intervenção nas demandas originadas 

por relações contraditórias entre o trabalho e o capital. 

Em um cenário de profundas discrepâncias na relação entre o trabalho e o 

capital, investiga-se como o Brasil apresenta o desenvolvimento de reflexões, 

manifestações sociais, institucionalização de leis e intervenções práticas voltadas 

para as políticas sociais e para a atenuação das desigualdades provocadas pelo 

sistema capitalista. Refletir sobre a construção da cidadania na sociedade brasileira 

implica em uma análise da forma como a questão social foi abordada pelas políticas 

estatais ao longo do período republicano da história do Brasil. 

Scheinvar (2009) disserta sobre a articulação entre a filantropia e os aspectos 

políticos e econômicos, analisando de que forma as necessidades da população são 

contempladas pelo Estado. 

O Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro propõe uma reflexão a 

respeito da participação popular na elaboração das políticas públicas e da 

percepção da sociedade relacionada às intervenções estatais para com o 

desamparo social. Sua proposta é estendida para uma análise da forma, através da 

qual a psicologia pode contribuir para a percepção das demandas sociais, a 

elaboração de intervenções no campo das políticas públicas e para a monitoração 

destas intervenções. Utiliza-se de entrevistas com profissionais atuantes nestas 

áreas para propor estas reflexões. Seus apontamentos são publicados na edição 

bimestral do jornal do Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro referente a 

março e abril do ano de 2010. Os profissionais entrevistados também analisam a 

instituição de direitos sociais em lei e a garantia destes direitos através de práticas 

elaboradas pelo Estado. Os entrevistados também questionam o comprometimento 

social do profissional psicólogo e a formação acadêmica que estes recebem para 

atuarem no serviço público. 

 Diferentes conceituações a respeito de comunidade e psicologia comunitária 

também são elencadas, neste trabalho, a partir de Gomes (1999), que trata das 

teorias e práticas, nesta área, que originam diversificadas formas de intervenção. 
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 Senra e Guzzo (2012) analisam as condições de trabalho do profissional 

psicólogo na área de assistência social e como os conhecimentos da psicologia 

podem ser enriquecedores para esta área de atuação. Discorrem sobre o 

investimento financeiro estatal, a delimitação da atuação do psicólogo e a interação 

desta com a intervenção de outros profissionais na assistência social. Apontam, 

também, para a importância do conhecimento a respeito das vivências dos sujeitos 

atendidos por este setor, além do conhecimento técnico e científico da psicologia. 
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1-POLÍTICAS PÚBLICAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

1.1 Sobre as Políticas Públicas no Brasil 

 As históricas e crescentes desigualdades sociais no Brasil são intensificadas 

pela consolidação do sistema capitalista em todo o mundo. Uma vez que as relações 

de venda e compra de mão de obra com foco no lucro são ampliadas, acabam por 

impulsionar as desigualdades sociais. Uma grande massa de trabalhadores (e 

também os desempregados) coabita com uma pequena parcela da população que 

goza da qualidade de vida que o capital pode proporcionar (RIBEIRO, 2014).

 Santos (1987), citado por Yamamoto e Oliveira (2010), afirma que a política 

social provoca conflitos de interesses entre as classes sociais, porque atua a partir 

de planejamentos estratégicos do Estado, que buscam resolver problemas sociais 

redistribuindo valores. Yamamoto e Carvalho (1983) e Netto (2007), também citados 

por Yamamoto e Oliveira (2010), referem que a classe operária apresenta 

emergência de problemas sócio-político-econômicos, o que conceituam como 

questão social. Estas questões emergenciais continuamente originadas da relação 

contraditória entre o trabalho e o capital contribuem para a instituição do capitalismo. 

 No século XIX, segundo Pastorini (2004), a classe operária ganha destaque 

na Europa, fazendo da questão social uma questão política, com atuações estatais 

realizadas, sistematicamente, de forma seccionada. Surgem, então, políticas sociais 

em lugar de apenas uma política social, para que houvesse o alcance das várias 

formas em que a questão social se apresenta. 

 Muitas discussões sobre os direitos civis, sociais e políticos dos brasileiros 

são pautados em sua história de colonização e escravização (RIBEIRO, 2014). 

Draibe (2003) aponta para três principais secções das políticas sociais públicas 

adotadas pelo Estado brasileiro nas últimas décadas: educação e saúde; 

previdência social e programas de capacitação e inserção produtiva; assistência 

social, combate à pobreza e subsídios monetários familiares. O referido autor 

descreve os programas relacionados à saúde e educação como universais, os de 

previdência social, capacitação e inserção produtiva como relacionados à 

seguridade social ao emprego e à renda; e os de assistência social, combate à 

pobreza e subsídios monetários familiares como voltados à pobreza. 
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  Yamamoto e Oliveira (2010), citando Abranches (1985) e Aureliano & Draibe 

(1989), discorrem que as políticas sociais no Brasil foram marcadas, historicamente, 

por um sistema em que a redistribuição de valores não alcançava as demandas 

sociais, porque era baseada no potencial contributivo do indivíduo. Desta forma, as 

políticas públicas se apresentavam como elitistas, visando somente à colaboração 

que cada um tinha para com o Estado e, assim, contribuíam para a manutenção das 

discrepâncias entre as classes sociais e a perpetuação da miséria da população, em 

sua maioria.  

As políticas públicas em saúde, desde a criação da previdência social no 

Brasil em 1923, foram caracterizadas pela exclusão. Uma vez que a assistência 

médica pública não era de boa qualidade, a classe média passou a fazer uso dos 

planos de saúde, e automaticamente, os que não tinham condições financeiras para 

arcar com os custos do atendimento privado teriam que fazer uso deste atendimento 

de má qualidade por não terem outra forma de recurso (DONNÂNGELO, 1975; LUZ, 

1979). 

Em não mais que cinco décadas de república, o Brasil enfrenta baixa nos 

preços internacionais do café (sua principal base econômica), enfrentando grande 

panorama de desemprego e de fechamento de fábricas (CARONE, 1991). É neste 

contexto que Getúlio Vargas propõe um governo conciliatório das relações de 

trabalho entre empregadores e trabalhadores, criando o Ministério do Trabalho em 

1930 (RIBEIRO, 2014).  

 No entanto, apenas os trabalhadores urbanos foram favorecidos pelas formas 

de proteção trabalhista, o que impulsionou o êxodo rural, ou seja, uma quantidade 

expressiva de trabalhadores rurais migrou para as regiões urbanas em busca dos 

direitos de cidadãos assegurados, apenas, aos que possuíam vínculo de trabalho 

formal (SANTOS, 1998). Posteriormente, o governo Vargas passa a contemplar, 

também, o setor previdenciário (RIBEIRO, 2014). 

 Com o início do período do governo militar em 1964, segundo Abranches 

(1985) citado por Yamamoto e Oliveira (2010), a característica excludente das 

políticas públicas é intensificada. O autor citado refere-se a este período como 
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autocrático-burguês, enquanto Santos (1979) apud Yamamoto e Oliveira (2010) 

classifica-o como o da “cidadania em recesso”. 

Sendo assim, durante o período autocrático-burguês, as desigualdades 

sociais são ampliadas pelas ações das políticas públicas, segundo Yamamoto e 

Oliveira(2010). De tal forma, que Abranches (1985) apud Yamamoto e Oliveira 

(2010) relata que no ano de 1980 mais da metade da população brasileira 

encontrava-se abaixo da linha da pobreza. O autor segue apontando para índices 

que revelavam as diferenças de condições de vida entre as classes sociais: a 

expectativa de vida era de menos de 55 anos de idade para quem obtinha renda de 

um salário mínimo. A cada mil nascidos, em famílias com esta renda, mais de 113 

morriam durante a infância, enquanto o índice de mortalidade infantil, em famílias 

com cinco salários mínimos, era de menos de 54 para mil nascidos. As crianças e 

adolescentes também sofriam com a desnutrição (mais de 58%) e com a falta de 

frequência escolar, que atingia 97% das crianças brasileiras pertencentes a famílias 

com renda de até meio salário mínimo por pessoa.      

Com o término da ditadura militar, em 1985, deu-se início ao período 

conhecido como “Nova República”. Este período foi marcado pela manifestação 

popular. Entretanto, as políticas públicas sociais mantiveram-se funcionando de 

forma seccionada, apresentando poucos progressos relevantes. As promessas do 

novo governo para programas sociais universais e, também, para previdência e 

assistência social não foram cumpridas. Houve, entretanto, a proposta do Sistema 

Único de Saúde (SUS) em 1986 e mudanças na Constituição referentes à defesa e 

aos direitos de crianças e adolescentes (BEHRING e BOSCHETTI, 2007). 

 Na década de 90 houve um regresso do Estado em relação ao investimento 

nas políticas sociais. Com as privatizações dos serviços, o Estado delegou parte de 

sua responsabilidade social ao setor privado, e outra parte ao setor civil através do 

voluntariado e da filantropia. Destaca-se o surgimento das organizações não 

governamentais (ONGS).        

Enquanto isso, os serviços públicos oferecidos pelo Estado perdiam 

qualidade. O serviço estatal gratuito passa a ser associado à precariedade. Os 

serviços filantrópicos e voluntários são percebidos como de qualidade questionável e 

o serviço privado é considerado de boa qualidade. A proposta do SUS como um 



15 
 

sistema unificado de saúde perde sua configuração original (YAMAMOTO e 

OLIVEIRA, 2010). 

Reproduz-se assim, uma vez mais, a concepção segmentada 

da questão social e, em decorrência, a formulação e 

implementação de políticas sociais setorializadas sem um 

projeto para a sociedade que as articule e imprima um sentido 

político ao seu conjunto (...) em outras palavras, ao invés de 

se enfrentar a pobreza de uma ótica estrutural, vale dizer, da 

ótica da sua superação, a concepção oficial é de aliviar a 

pobreza dos “grupos socialmente mais vulneráveis”. (Cohn, 

1999, p.187). 

 Maria Helena Zamora1 ressalta que as atuações no Brasil ainda acontecem 

de forma fragmentada na contemporaneidade. Para exemplificar, utiliza uma creche 

que poderia atender crianças que residem em uma grande área, porém não funciona 

por não haver um sistema de transporte que viabilize a chegada dos infantes à 

instituição. A creche seria capaz de receber até 50 crianças, porém seus serviços 

são oferecidos, somente, para 10 por não haver uma integração das políticas 

públicas (Conselho Regional de Psicologia, 2010). 

Behring e Boschetti (2007) ainda analisam que no ano de 1988 o Brasil 

encontrava-se em plena transição do governo militar para o governo eleito 

diretamente pelo povo. Por isso, somente no ano de 1990 o novo congresso (recém 

eleito) iniciaria o processo de aprovação de leis regulamentadoras como o Estatuto 

da Criança e do Adolescente (Lei 8.069), a Lei Orgânica da Saúde (Lei 8.080), o 

Sistema Único de Saúde (Lei 8.142) e a lei regulamentadora da Pessoa Portadora 

de Deficiência (Lei 7.853). Em 1993 foi regulamentada a Lei Orgânica de Assistência 

Social (LOAS) e o Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS). 

 Na década de 2000, as ações de proteção social voltaram-se para a pobreza 

e à fome. Em 2003, os programas de redistribuição de renda assumiram um caráter 

unificado, deixando de atender, apenas, à classe mais favorecida economicamente, 

com objetivo de minimizar diretamente a pobreza (M.O.S. Silva, 2007). A proposta 

estabelecia condições para que os cidadãos pudessem beneficiar-se do programa, 

                                                             
1
Psicóloga (CRP 05/12685), colaboradora do Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro e professora da 

PUC - Rio. 
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de forma que a estrutura da pobreza fosse alterada (Monnerat & cols. 2007). Em 

2005 foi criado o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), órgão regulador das 

ações de proteção social (YAMAMOTO e OLIVEIRA, 2010). Já a década de 2010 é 

marcada por uma distribuição de renda de forma assistencialista, que não redistribui 

a renda, de fato, ou desconfigura o panorama de pobreza e de indigência da 

população brasileira (YAMAMOTO e OLIVEIRA, 2010). 

Yazbek (2004) aponta que os programas de proteção social praticados pelo 

Estado reduziram apenas os índices de extrema pobreza, porém não ofereceram 

impacto importante para a sua redução de forma mais ampla. Enquanto isso, 

segundo Lobato (2009) os programas de políticas públicas sociais universais (saúde 

e educação) oferecidos à população permanecem com má qualidade. 

 

1.2 Proteção Social e Políticas Públicas 

A questão da proteção social é inerente à convivência grupal.Historicamente, 

ela constitui-se na busca pelo equilíbrio entre as formas de organização social. 

Apesar de ser de responsabilidade estatal, a filantropia destaca-se na iniciação 

desta proteção na modernidade. Temas como a proteção social e a 

filantropia/caridade são indissociáveis da temática da política. A caridade ou 

filantropia, como ficou conhecida na sociedade moderna, torna-se uma estratégia de 

controle dos sujeitos detentores de menos recursos econômicos. Controle este, que 

pode ser exercido através de reclusão (em abrigos, por exemplo) ou de doações 

individualizantes (SCHEINVAR, 2000). 

A referida autora analisa a forma como a filantropia pode aplacara 

insatisfação social em relação às esferas política e econômica, às quais se relaciona 

intimamente. Em outras palavras, o Estado é responsabilizado quando a caridade 

não oferece suporte para as demandas oriundas das desigualdades sociais (Ibidem, 

2000). 

O discurso da política estatal paternalista estimula uma expectativa social de 

que o Estado tratará das questões sociais através das políticas públicas, entretanto, 

elas acabam por fortalecer características discriminatórias e excludentes das 
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relações sociais. A autora salienta que a utilização destes discursos acaba 

disfarçando a violação dos direitos sociais instituídos nas leis (SCHEINVAR, 2009). 

A pobreza é percebida como uma característica de um indivíduo ou de um 

grupo social, pois a construção histórica das desigualdades sociais é negligenciada. 

No entanto, doações de sujeitos detentores de mais recursos financeiros ou de 

empresas são percebidas como desarticuladas do caráter político e consideradas 

atitudes benevolentes (SCHEINVAR,  2009). 

 

1.3 A relação entre a Assistência Social e as Políticas Públicas Brasileiras 

A assistência social no Brasil inicia-se com a caridade das senhoras da 

sociedade, a partir de instituições como a Legião Brasileira de Assistência Social 

(LBA), fundada em 1942 Couto (2006). A criação da LBA deu-se, inicialmente, com o 

objetivo de assistir às famílias dos soldados que lutavam na Segunda Guerra 

Mundial. Posteriormente expandiu-se para as famílias pobres do país(Ribeiro, 2014), 

com foco em brasileiros destituídos de qualquer direito social (SPOSATI, 2007). 

Contudo, os direitos sociais viriam a ser reconhecidos, juridicamente, a partir dos 

artigos 203 e 204 da Constituição Federal de 1988.  

Em relação às políticas sociais relacionadas à assistência social, Ribeiro 

(2014) afirma que, durante o período da ditadura militar, cederam lugar à repressão. 

Neste período, o referido autor destaca a criação do Instituto Nacional de 

Previdência Social (INPS), do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), do 

Programa Integrado Social (PIS), do Programa de Formação do Patrimônio do 

Servidor Público (PASEP) e da Fundação Nacional do Bem Estar do Menor 

(Funabem). Direitos básicos como o da saúde eram direcionados, apenas, para os 

indivíduos que possuíssem vínculo de trabalho formal com algum empregador. O 

ano de 1974 foi significativo, devido à elaboração do Ministério da Previdência e 

Assistência Social (MPAS). Neste ano, também foi constituída a Secretaria de 

Assistência Social. A partir de então, o Ministério da Previdência e Assistência Social 

passou a impulsionar a criação de políticas e programas que envolvem ações 

correspondentes às questões sociais. 
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Somente a partir da instituição da Constituição Federal de 1988 a assistência 

social adquiri uma característica de universalidade, voltando-se para todos os 

cidadãos. Portanto,Sposati (2007) afirma que, durante várias décadas, o sistema de 

proteção social no Brasil teria sido visto como bondade de alguns cidadãos, e não 

como direito de todos atribuído ao governo. Este esboço de política social 

caracterizou-se pelo assistencialismo. 

Ribeiro (2014) analisa que com a Constituição Federal de 1988 e com a Lei 

Orgânica da Assistência Social (LOAS) de 1993, as políticas públicas de assistência 

social passam a ser vistas sob a ótica dos direitos sociais e das responsabilidades 

do Estado. As políticas públicas sociais começam a ser concebidas como uma forma 

de garantia da cidadania. 

Entretanto, Couto (2004) aponta que apesar do avanço constitucional 

concernente à concepção da assistência social, os gastos públicos com as políticas 

sociais foram reduzidos.Batista (1994) apud Ribeiro (2014) salienta a influência do 

chamado Consenso de Washington2 em relação ao aumento do desemprego, da 

pobreza e da situação de indigência.                 

 A respeito das políticas de assistência social, praticadas pelo Estado 

brasileiro em relação às demandas sociais na última década, Ribeiro (2014) destaca 

o Programa Bolsa Família e o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI). 

Em relação ao Programa Bolsa Família afirma que, apesar de unificar vários 

programas sociais (o que colabora para um caráter menos fragmentado das políticas 

públicas brasileiras), mantém sua atuação voltada para as famílias consideradas 

carentes, não expandindo suas medidas para as demandas de idosos e portadores 

de necessidades especiais. 

 Sposati (1986)apud Ribeiro (2014) afirma que a política de Assistência Social 

no Brasil busca compensar as desigualdades sociais geradas pelas relações 

capitalistas, através de programas e projetos voltados direta ou indiretamente para 

as classes subalternas. A este respeito, Ribeiro (2014) analisa que o Estado torna a 

parcela pobre da população dependente de práticas assistenciais como bolsas, 

                                                             
2
Acordo que incentivou os países periféricos e de terceiro mundo a cortarem gastos sociais para que pudessem 

se encaixar nos parâmetros estabelecidos pelos países centrais e se estruturassem como globais. Os países 
periféricos ou de terceiro mundo poderiam fazer empréstimos junto ao Fundo Monetário Internacional – FMI e ao 
Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID. 
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cestas básicas, benefícios temporários, entre outros. E assim, não proporciona a 

formação de uma consciência crítica por parte da população beneficiada por estas 

medidas. Yazbek (2003) analisa que: 

 

Quando se trata de usuários de serviços assistenciais, o que se constata 

muitas vezes é uma dependência quase exclusiva dos serviços sociais 

públicos em suas estratégias para sobreviver. Buscam esses serviços para 

suprir necessidades materiais de consumo e para enfrentar outras dimensões 

significativas de seu dia-a-dia (Yazbek, 2003, p.133). 

 

 Os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) trabalham intervindo 

para favorecer a manutenção dos vínculos familiares e comunitários de cidadãos em 

situação de vulnerabilidade social. Sua intervenção busca que estes vínculos não 

sejam rompidos totalmente, para que o sujeito mantenha-se integrado à sociedade e 

tenha seus direitos de cidadão preservados, seja qual for a sua situação econômica.

  

 O assistente social é o profissional de serviço social. No setor público, sua 

atuação ocorre nas políticas públicas de assistência social. Este profissional tem 

expandido suas intervenções para questões sociais relacionadas à família, às 

crianças e adolescentes, aos idosos, à saúde, à educação, entre outras áreas. O 

Serviço Social como ciência tem desenvolvido embasamento teórico e técnico 

relacionado a áreas de atuação diversas. A profissão de assistente social foi 

regulamentada no Brasil e no mundo há pouco mais de meio século. Entretanto, o 

primeiro curso de Serviço Social no Brasil ocorreu quase duas décadas antes desta 

regulamentação ocorrer. O trabalho do assistente social é pautado em uma Lei de 

Regulamentação Profissional e um Código de Ética3 (Conselho Federal de Serviço 

Social e Conselho Federal de Psicologia, 2007).  

 

 

 

 

 

                                                             
3
O Código de Ética Profissional do Assistente Social representa os aspectos éticos da profissão de assistente 

social, tendo caráter normativo e jurídico. Através dele são delineados parâmetros para a atuação deste 
profissional, definindo direitos e deveres destes profissionais, procurando oferecer a legitimação da profissão e a 
garantia da qualidade dos serviços realizados por eles. 
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2-PSICOLOGIA E POLÍTICAS PÚBLICAS 

2.1 Sociedade e Políticas Públicas       

  

As políticas públicas estão presentes no cotidiano de cada cidadão. Muitas 

vezes, são percebidas como boas ações do governo, quando, na verdade, são 

conquistas sociais alcançadas através da relação entre o Estado e o povo. Por isso, 

a psicologia tem muito a oferecer à sociedade, no que tange à percepção das 

demandas da população que requerem medidas interventivas urgentes do setor 

público, através de sua participação na instituição de políticas sociais e no 

monitoramento da realização das mesmas (Conselho Regional de Psicologia do Rio 

de Janeiro, 2010). 

Percebe-se como necessária a distinção entre políticas estatais e políticas 

públicas, para que seja possível o prosseguimento do estudo a respeito das relações 

entre a psicologia e as políticas públicas sociais. 

O Estado cria, sustenta, mantém, financia e desenvolve parcial ou totalmente 

as políticas estatais. Estas também se dividem entre os poderes executivo, 

legislativo e judiciário do país. Elas englobam as políticas públicas sociais, porém 

não se restringem a elas, ou seja, nem todas as políticas estatais são classificadas 

como políticas públicas (Idem,2010). 

Apesar de pouco mencionadas no cotidiano da população, as políticas 

públicas apresentam-se como fortemente relacionadas às vivências cotidianas da 

mesma. São geridas pelo setor público e voltadas para as necessidades da 

sociedade, portanto, é imprescindível que haja participação popular em sua 

instituição e realização. Entretanto, nem sempre contemplam as insuficiências de 

recursos dos grupos populacionais que sofrem desamparo social. É importante 

ressaltar que as políticas sociais são voltadas para toda a sociedade, não só para as 

camadas menos favorecidas economicamente (Idem,2010). 
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A respeito do caráter de integração entre a população e a elaboração das 

políticas públicas sociais, a psicóloga Silvia Giugliani4, em entrevista ao Conselho 

Regional de Psicologia do Rio de Janeiro, publicada em seu jornal periódico 

referente ao 2º bimestre do ano de 2010, salienta que a participação social contribui 

para que as políticas públicas sejam ou não eficientes no tocante à construção da 

cidadania no Brasil. Sendo assim, o posicionamento ou a omissão da população 

contribuem para que elas alcancem ou não esta função. Nesta mesma entrevista, 

Geraldo Di Giovanni, que é professor doutor do Núcleo de Estudos de Políticas 

Públicas (NEPP) na Unicamp, reforça que as políticas públicas não são somente 

uma atuação do Estado sobre os problemas sociais, mas sim o produto de uma 

interação entre este e a população, devendo assim, ser ampliada a concepção a 

respeito do que são as políticas públicas (Idem, 2010). 

A Constituição Federal de 1988, juntamente com as legislações 

complementares citadas no primeiro capítulo desta pesquisa, é responsável por 

delineara forma que as políticas públicas nacionais devem assumir, produzindo 

expectativas de evolução para o Brasil (Jornal do Conselho Regional de Psicologia 

do Rio de Janeiro, 2010). 

Entretanto, conforme expõe Maria de Fátima Pereira Alberto5: 

As políticas públicas são efetivações por parte do Estado dos direitos 

garantidos aos cidadãos a partir da Constituição Federal e de outros 

documentos que dela derivaram. O fato de estar em uma legislação 

não significa que será cumprido: está posto na lei, mas não se efetiva 

se não vier acompanhado de ações que realmente transformem esse 

direito na garantia do seu exercício (Jornal do Conselho Regional de 

Psicologia do Rio de Janeiro, 2010). 

 

Mesmo a Constituição Federal de 1988 tendo se tornado referência na 

elaboração das políticas públicas, a sociedade brasileira não goza de muitos direitos 

instituídos por ela ou usufruem, apenas, parcialmente destes. O compromisso com 

                                                             
4
Silvia Giugliani (CRP 07/04318) é psicóloga do Centro de Referências Técnicas em Psicologia e Políticas 

Públicas (CREPOP) do CRP-RS, e ainda, conselheira dos Conselhos Estaduais de Saúde e Assistência Social 
do Rio Grande do Sul. 
5
 Psicóloga (CRP13/3877), professora da Universidade Federal da Paraíba. 



22 
 

as políticas sociais deve partir da gestão pública e de toda a sociedade. Para tanto, 

faz-se necessário que os sujeitos conheçam, plenamente, seus direitos. (Idem, 

2010). 

Como exemplos da falta de assertividade do serviço público podem-se citar 

as longas filas de espera por atendimentos no SUS, a escassez de vagas em 

escolas públicas e os altos índices de desemprego e indigência. Estes fatores 

podem ser indicativos de que o interesse privado tem sido colocado acima do 

público (Idem,2010). 

 

2.2 Inserção da Psicologia nas Políticas Públicas Brasileiras 

O Centro de Referências Técnicas em Psicologia e Políticas Públicas 

(CREPOP6) é o órgão nacional responsável pelas diretrizes de atuação da Comissão 

Regional de Psicologia e Políticas Públicas (CRPPP7), que por sua vez, direciona as 

práticas do psicólogo, no tocante às políticas públicas sociais. 

Evidenciam-se, então, as condições de trabalho como significativas 

dificuldades para a atuação do profissional de psicologia em políticas públicas, 

assim como o foco clínico e individual da formação acadêmica do psicólogo e a 

escassez de abordagens da temática das políticas públicas na academia, durante 

sua graduação (Idem,2010). 

A demanda das políticas públicas requer uma intervenção diferente do 

atendimento individual psicoterápico. Muitas vezes, por falta de conhecimento sobre 

o que é um atendimento público, o psicólogo acaba transportando o modelo de 

atendimento clínico para outras áreas de atuação.Objetivando que a intervenção da 

psicologia contribua para a construção da cidadania faz-se necessária uma 

transformação na formação do profissional, pois poucas instituições universitárias 

brasileiras, que oferecem graduação em psicologia, abordam questões estatais em 

                                                             
6
O CREPOP foi instituído, em âmbito nacional, no ano de 2006, visando o levantamento da atuação profissional 

do psicólogo nas políticas públicas. Norteia a intervenção destes profissionais através da elaboração de 
referencial técnico (https://transparencia.cfp.org.br/crp05/comissao/comissao-regional-de-psicologia-e-politicas-
publicas-crppp/). 
7
O CRPPP destina-se à promoção de debates que impulsionem reflexões a respeito do trabalho do psicólogo 

nas políticas públicas, em âmbito regional (https:// transparencia.cfp.org.br/crp05/comissao/comissao-regional-
de-psicologia-e-politicas-publicas-crppp/). 
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suas grades curriculares. Muitos psicólogos concluem a graduação e prestam 

concursos públicos em decorrência das dificuldades encontradas no mercado de 

trabalho, podendo chegar ao serviço público sem conhecerem suas atribuições 

neste setor (Ibidem, 2010). 

Muitos profissionais de psicologia já têm buscado um desenvolvimento da 

percepção coletiva de que são co-responsáveis pelas políticas públicas e de que 

devem assumir uma postura pró-ativa frente ao estabelecimento das políticas 

sociais. 

 

2.3 Psicologia Comunitária 

Para que a atuação do psicólogo na psicologia comunitária seja abordada, faz-se 

necessária uma análise a respeito de sua conceituação, e também, é importante que 

seja analisado o conceito de comunidade. Shiling (1974) apud Gomes (1999) expõe 

que o termo comunidade diz respeito a qualquer grupo social com ligações sólidas 

entre seus componentes, como grupos organizacionais, religiosos, políticos, 

familiares, entre outros. Já Koening (1962) apud Gomes (1999) conceitua 

comunidade como um grupo de pessoas que residem juntas, interagem entre si e 

apresentam um conjunto de interesses em comum. Nisbet (1978) apud Gomes 

(1999) analisa a comunidade a partir do sujeito e de seus relacionamentos, 

enquanto Sanchez e Wiesenfeld (1983) apud Gomes (1999) designam-na como um 

grupo de pessoas que residem em um espaço geográfico específico, mantêm 

interação e dividem interesses, comportamentos e crenças de maneira organizada 

em algum grau. 

 A partir das falas dos autores citados, pode-se perceber que apesar de 

diferentes, as concepções a respeito do que seria uma comunidade encontram 

alguns elementos comuns a mais de um teórico, a saber, as noções de grupalidade, 

interpessoalidade, sociabilidade do sujeito e compartilhamentos psíquicos/ 

comportamentais (estes relacionados a crenças, interesses comuns e valores). 

 Gomes (1999) entende que a psicologia comunitária originou-se da psicologia 

social, buscando compreender e atuar a partir das demandas dos integrantes da 
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comunidade, de forma a ampliar a receptibilidade da atuação profissional do 

psicólogo neste espaço. O autor também afirma que este saber encontra-se em 

processo de construção, apresentando diferentes práticas dos psicólogos, que são 

baseadas em diversificados referenciais teóricas. São ressaltados três importantes 

modelos: o adaptativo, o cognitivista e o derivado do materialismo histórico. As 

diferentes teorias e práticas relacionadas à psicologia comunitária marcam a 

indefinição de sua conceituação.  

 Bender (1978) apud Gomes (1999) concebe a psicologia comunitária como 

uma tentativa de fazer com que a intervenção do profissional de psicologia seja mais 

receptível para a comunidade. Enquanto Montero (1980) apud Gomes (1999) 

destaca que ela contribui para a obtenção de um maior controle do habitat social por 

parte do sujeito. Já Brea (1985) apud Gomes (1999) percebe-a como a aplicação 

dos conhecimentos da psicologia em um espaço físico e social específico. Gallindo 

(1981) apud Gomes (1999) afirma que ela tem maior destaque no espaço social do 

que no psiquismo do sujeito, enquanto Franco (1988) apud Gomes (1999) aponta 

que ela trabalha em um meio específico, mantendo seu olhar atento para as 

características psíquicas dos sujeitos. Andery (1986) apud Gomes (1999) afirma que 

ela é utilizada para melhoria na qualidade de vida individual e coletiva. Gomes 

(1999) discorre que: 

 

O termo Psicologia Comunitária, portanto, inclui os estudos que se 

vêm realizando na Psicologia Social Aplicada às Comunidades, o 

Movimento de saúde Mental Comunitário, a Psicologia do 

Desenvolvimento Comunitário e o Movimento de Ação Comunitária na 

América Latina, e outros fazeres de psicologia relacionados à 

comunidade. Este termo pode ser compreendido como uma visão 

pragmática da psicologia, que busca o desenvolvimento e a aplicação 

de técnicas psicológicas que sejam relevantes para a melhoria da 

qualidade de vida da comunidade (Gomes, 1989, p.72). 

 

Em relação às teorias e práticas do profissional de psicologia nesta área, 

pode-se dizer que o modelo teórico adaptativo concebe intervenções 

multidisciplinares voltadas para a saúde mental dos indivíduos, enquanto o modelo 

teórico cognitivista orienta práticas para o desenvolvimento social. Já o modelo 

teórico derivado do materialismo histórico é referência para a ação comunitária, com 

orientação para uma psicologia de orientação social (GOMES, 1999). O referido 

autor acrescenta que: 
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O termo Psicologia Comunitária, portanto, inclui os estudos que se 

vêm realizando na Psicologia Social Aplicada às Comunidades, o 

Movimento de Saúde Mental Comunitário, a Psicologia do 

Desenvolvimento Comunitário e o Movimento de Ação Comunitária na 

América Latina, e outros fazeres de psicologia relacionados à 

comunidade.Este termo pode ser compreendido como uma visão 

pragmática da psicologia, que busca o desenvolvimento e a aplicação 

de técnicas psicológicas que sejam relevantes para a melhoria da 

qualidade de vida da comunidade (Gomes, 1999 p.72,73). 

 

Devido à multiplicidade das definições desta área de atuação da psicologia, 

constata-se que pode haver diferentes práticas dos psicólogos na comunidade. 

Estes profissionais podem ter seu trabalho voltado para a saúde mental, para a 

pesquisa ou para grupos sociais específicos (Idem, 1999). 

 A prática da Psicologia Comunitária esbarra na falta de referencial teórico que 

lhe ofereça o suporte adequado e na dificuldade de articulação entre a teoria e a 

prática (Gomes, 1999). Brea (1985) apud Gomes (1999) critica práticas do 

comunitarismo, que se preocupa excessivamente com as demandas apresentadas 

pela comunidade, porém apresentam pouca teoria e metodologia; a do 

academicismo, que se dedica à construção de teorias e técnicas sem questionar se 

este conhecimento científico levará práticas relevantes para o meio social; o 

idealismo, que concebe todas as demandas sociais como políticas; e o 

assistencialismo, que direciona a prática da psicologia para a caridade e assume 

caráter assistencialista. 

 Gomes (1999) destaca que os psicólogos comunitários, apesar dos desafios 

encontrados, desenvolvem conhecimentos, teorias e técnicas, de forma ética, 

visando um trabalho consistente e relevante para o meio social. 

 

 

 

 

 

 



26 
 

3- PSICOLOGIA E A PRÁTICA DE CUIDADOS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

3.1 Introdução da Psicologia nas Políticas Públicas de Assistência Social 

  Segundo Senra e Guzzo (2012), a inserção do trabalho do psicólogo no 

campo da assistência social ocorreu de forma bem recente no Brasil. Apesar da 

percepção do profissional de psicologia ser significativa para a elaboração das 

demandas sociais, ainda faz-se necessário que ele tenha um maior envolvimento 

com a questão social. 

     Propondo uma reflexão referente à prática profissional do psicólogo no 

referido campo, analisa-se a introdução da psicologia no Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS) e o movimento de compromisso social, que surgiu, no 

país, nas últimas décadas. A Psicologia, historicamente, desenvolveu-se como uma 

ferramenta para a ideologia burguesa. No Brasil, o psicólogo caracterizou-se como 

profissional autônomo, com intervenção direcionada para o indivíduo, não sendo 

considerada a forma como o contexto histórico e social podem interferir na saúde 

psíquica do sujeito (SENRA E GUZZO, 2012). 

Bock (2003) aponta alguns aspectos que nortearam o início da prática do 

psicólogo no país, influenciando as características da atuação deste profissional. 

Destaca a naturalização e a universalidade do fenômeno psicológico, que 

contribuem para o afastamento do profissional de psicologia da condição social do 

sujeito atendido.Analisa que a relevância da influência que a sociedade e o meio têm 

sobre o sujeito não foi considerada, pois o fenômeno psicológico foi entendido a 

partir da figura do homem. 

            Estes aspectos são cruciais para a análise da atuação do psicólogo, que é 

concebida por Senra e Guzzo (2012) como "conservadora e superficial", pois, 

historicamente não permite um aprofundamento nas reais necessidades pertinentes 

à assistência social.  

           Segundo as pesquisas realizadas por Botomé em 1979, citadas por Senra e 

Guzzo (2012), com predominância no atendimento clínico em consultórios e 

elitização do público atendido, teve-se a perceptibilidade de que a psicologia era, de 

fato,uma área onde os menos favorecidos não tinham lugar. Os autores salientam 
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que os psicólogos só prestavam serviços em consultórios, nos quais eram 

remunerados pelo próprio paciente, de forma que a maior parte da população não 

tinha acesso à psicoterapia. Assim, descreve-se como a Psicologia no Brasil, 

primeiramente, foi vista como uma ferramenta que só teria utilidade para a grande e 

poderosa elite da época. 

  Pode-se perceber que a psicologia era influenciada no início de sua prática, 

pela forma de percepção do Estado a respeito das questões sociais, tendo sido este 

elemento limitador dos olhares e da atuação profissional do psicólogo em relação às 

desigualdades sociais no Brasil. 

Mello (1975) citado por Senra e Guzzo (2012) critica o caminho que a 

profissão estava traçando no início da década de setenta. O referido autor afirma 

que a psicologia poderia servir não só às classes mais favorecidas financeiramente, 

porém observa que o profissional psicólogo era impelido a ter sua prática 

direcionada a este público específico. Mello (1975) reforça que a psicologia poderia 

intervir, também, em outras áreas, classes e sujeitos. 

Campos (1983), também citado por Senra e Guzzo (2012),afirma que através 

das possibilidades que surgiram no mercado de trabalho, o psicólogo passou a ser 

direcionado para as classes menos favorecidas, e que esta situação estaria 

colocando em evidência as inabilidades teóricas e técnicas da psicologia para atuar 

junto a estas novas possibilidades. O referido autor relata que os imprevistos que 

aconteciam no mercado de trabalho, estariam levando o psicólogo a lidar com os 

menos favorecidos economicamente. Percebe-se que, em um primeiro momento, a 

psicologia estava longe de compreender o que aquela classe de fato vivenciava, 

sendo pouco provável sua atuação neste novo âmbito. 

O conselho Federal de Psicologia (CFP), autônomo de direito público, é o 

órgão que tendo total independência financeira e também administrativa, tem sua 

finalidade em regular, encaminhar, e supervisionar a atividade do psicólogo como 

previsto na Lei 5766/1971, regulamentada pelo Decreto 79.822, de 17 de junho de 

1977, deve favorecer espaços que sirvam para debater os extensos e vastos temas 

da Psicologia.Senra e Guzzo (2012), citando o Conselho Federal de Psicologia e o 

Conselho Federal de Serviço Social (2007) ressaltam que através destes debates 
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podem ocorrer melhorias consideráveis no que se refere aos serviços dedicados à 

sociedade. 

Sendo assim, o CFP, Segundo Senra e Guzzo (2012), publica 

recomendações técnicas que embasam a atuação profissional do psicólogo na área 

da assistência social. Também indica que a instituição da profissão de psicólogo, no 

Brasil, foi despolitizada, elitizada e alienada, contribuindo para a percepção de que 

este profissional somente atua realizando atendimentos psicoterápicos. 

  A área clínica era a que apresentava maior atividade, trabalhando com uma 

abordagem individual. A ligação e a presença dos psicólogos em locais públicos 

foram desenvolvendo-se, acima de tudo em instituições não governamentais e no 

poder público. Senra e Guzzo (2012) citando Yamamoto (2007) relatam que é 

significativa a atuação do profissional de psicologia na área da saúde. Afirmando 

que a participação dos psicólogos é indispensável para o bem-estar social. 

 Com base em uma pesquisa realizada pelo IBGE (2006) citado por Senra e 

Guzzo (2012), no ano de 2005, constata-se que cerca de 140.000 profissionais 

trabalhavam no campo da assistência social, na gestão municipal. A referida 

pesquisa aponta que menos de um quinto dos profissionais atuantes nesta área 

possuíam formação superior em psicologia, enquanto mais da metade eram 

formados em Serviço Social. O número de assistentes sociais apresentava-se muito 

superior ao de psicólogos. 

O SUAS expressa compromisso com a descontinuidade da posição 

tradicional do assistencialismo nas ações do Estado em relação às políticas públicas 

de assistência social. No ano de 2011 foi estabelecido por lei que as atribuições do 

SUAS deveriam ser voltadas para o bem-estar social da população, oferecendo 

acessibilidade a programas, projetos, benefícios e serviços assistenciais voltados 

para a proteção social básica e especial. Assim, ocorre uma mudança significativa 

relacionada à concepção de assistência social no Brasil, entretanto para que este 

pensamento torne-se práticas em políticas públicas de assistência social há muitos 

desafios a serem enfrentados (Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de 

São Paulo. Acesso em: 29/06/2017. 

www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/portal.php/assistencia_sistema). 
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No ano de 2005 foi realizado um estudo dirigido por Senra, no qual o foco era 

investigar os obstáculos para atuação dos profissionais das redes municipais de 

assistência social. Neste estudo foi possível detectar que o pouco conhecimento dos 

psicólogos em relação às experiências cotidianas dos indivíduos atendidos dificulta a 

assertividade dos serviços prestados no tocante à construção da cidadania (SENRA 

E GUZZO, 2012). 

Senra (2005) apud Senra e Guzzo (2012) ressalta que outro obstáculo é a 

clarificação das atribuições dos profissionais de psicologia e do serviço social, pois é 

constatada uma indefinição quanto às ações específicas de cada profissional, 

através das quais os trabalhos de ambas as áreas podem completar-se, 

promovendo a prática da transdisciplinaridade, que visa ao benefício da sociedade, 

através de um trabalho integrado. 

Além do conhecimento das vivências da população atendida e de uma 

observação crítica da própria atuação, também é necessário que os profissionais 

atuantes na assistência social apropriem-se dos princípios e diretrizes das 

legislações referentes a esta área das políticas públicas (SENRA E GUZZO, 2012). 

 Freitas (2005), citado por Senra e Guzzo(2012), refere que na atualidade 

houve um aumento de práticas e trabalhos comunitários no Brasil, pois a evolução 

das cidades grandes foi marcada por um processo de “periferização”, que contava 

com a omissão estatal no tocante à assistência social. Esta função foi delegada às 

organizações não governamentais (ONGs), assumindo um caráter assistencialista e 

uma característica fragmentada. Sendo estas duas características marcantes das 

políticas públicas de assistência social no Brasil, ao longo de sua história. As ações 

assistencialistas e fragmentadas das ONGs na área da assistência social não 

alcançam a estrutura da pobreza possibilitando uma modificação da mesma. 

 As intervenções da psicologia na assistência social constatam o desafio de 

propor reflexões e discussões que visem à ampliação de práticas comprometidas 

com a modificação da realidade, e não com a sua preservação (Idem, 2012). 
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Com o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), a 

atuação do psicólogo está em pauta. No âmbito nacional, os 

psicólogos estão integrando as equipes dos Centros de 

Referência de Assistência Social (CRAS) e dos Centros de 

Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) dos 

municípios. (Ministério de Desenvolvimento Social, 2004). 

 

 A Política Nacional de Assistência Social sugere uma integralização do 

funcionamento da assistência social para que haja maior assertividade de seus 

projetos e de suas práticas para com a construção da cidadania. Contudo, cabe 

ressaltar que o espaço do Psicólogo nesta esfera ainda encontra-se em 

desenvolvimento (SENRA E GUZZO, 2012). 

3.2 O psicólogo no Sistema Único de Assistência Social 

 O psicólogo passa a ser um dos profissionais essenciais para a integração 

das equipes do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), e também do 

Centro Referência Especializado de Assistência Social (CREAS). Deste modo o 

espaço da Assistência Social tornou-se campo de atuação do profissional psicólogo 

no Brasil (SENRA E GUZZO, 2012). 

 A implementação do SUAS em todo o país proporcionou relevante aumento 

do número de profissionais da psicologia introduzidos na assistência social. 

Entretanto, ainda há muitos obstáculos a serem superados na construção do espaço 

do psicólogo nesta área. A admissão dos profissionais de psicologia, em alguns 

municípios, somente é elaborada por meio de ONGs, fundamentada em restrições 

fiscais e legais dos regentes municipais, dispensando concursos públicos. Além 

disso, os salários são baixos, de forma que há um grande índice de troca de 

profissionais (SENRA E GUZZO, 2012). 

Além da formação acadêmica, é necessário conhecer a realidade dos 

indivíduos que recebem os serviços prestados, para que deste modo o profissional 

possa intervir de forma crítica, baseando-se na realidade social e política dos 

cidadãos (Idem, 2012). 
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O trabalho de profissionais da área de assistência social passou por 

uma nova estruturação a partir deste novo ordenamento, mas ainda 

resta aprofundar-se sobre a consolidação do que e quais são as 

ações e os serviços sócio-assistenciais a serem caracterizados como 

básicos ou especiais. Botarelli (2008, p. 16). 

O trabalho do psicólogo por ser atribuído a diversos espaços físicos, com 

realidades diferentes, necessita de construção de teorias e técnicas específicas para 

orientação de sua atuação profissional (SENRA E GUZZO, 2012). 

 Parker (2007), citado por Senra e Guzzo (2012), destaca a falta de 

investimento por parte do Estado para com as comunidades, que resulta em 

escassez de equipamentos públicos, e até mesmo, de locais para que os serviços 

sejam prestados à população. Esta falta de recursos também se apresenta como um 

obstáculo para a atuação profissional do psicólogo no serviço. Apesar das 

dificuldades encontradas no cotidiano de trabalho, os profissionais de psicologia que 

atuam no serviço social têm buscado a manutenção de uma observação crítica de 

sua prática profissional. 

A terceirização das políticas públicas na área de assistência social para a 

filantropia das ONGs tem implicado em uma condição de submissão do profissional 

de psicologia aos interesses particulares destas instituições por terem que atender 

aos interesses particulares de cada instituição, uma vez que suas condições 

empregatícias são instáveis (SENRA E GUZZO, 2012). 

Em contrapartida, os psicólogos que são servidores públicos, contratados por 

meio de concursos públicos, enfrentam as mudanças de gestores e o aumento da 

escassez de investimentos em infra-estrutura dos serviços públicos. Mesmo com 

uma forma de contratação mais estável, estes psicólogos ainda têm suas 

intervenções tolhidas pelas posturas de muitos gestores municipais em relação à 

assistência social (Ibidem, 2012). 

  Apesar das reflexões e discussões promovidas pelos profissionais que 

buscam uma avaliação crítica de sua atuação profissional, nem sempre estes 

profissionais conseguem alcançar transformações em suas práticas cotidianas 

(Ibidem, 2012). 
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 Botarelli (2008) aponta para discussões sobre a fundação do CRAS. Entre os 

pontos discutidos está o atendimento de plantões sociais que se voltam para a 

grande área da periferia, sem se quer existir uma forma de atuar que pense no 

indivíduo que neste ambiente será acompanhado. Essa atuação não visa ações que 

possam vir a colaborar com a mudança da desfavorável situação social destes 

sujeitos, que são atendidos de forma isolada dentro de sua localidade geográfica. 

 A avaliação crítica do profissional de psicologia que atua no campo da 

assistência social é indispensável para que haja uma íntima conexão entre a prática 

e os conhecimentos teóricos e metodológicos produzidos pela psicologia. 

 

3.3 Compromisso Social da Psicologia 

 A atuação do psicólogo passa por mudanças no final dos anos 80, quando 

volta seu olhar ao lema do compromisso social como condutor de suas práticas 

interventivas (CFP e CFESS, 2007, p.20). 

 A I Mostra Nacional de Práticas em Psicologia foi promovida pelo Conselho 

Federal de Psicologia em 2000. Este evento foi considerado de suma importância no 

que tange à diversidade de práticas sociais e às reflexões acerca do compromisso 

social do psicólogo em suas intervenções profissionais na área de políticas públicas 

em assistência social (SENRA E GUZZO, 2012). 

 Yamamoto (2007), citado por Senra e Guzzo (2012), salienta que o 

comprometimento social do psicólogo deve deixar de ser, apenas, um tema de 

discussão para se tornar um lema de atuação. O debate a respeito deste 

compromisso é incentivado por uma parte de profissionais da psicologia que tiveram 

liderança nesta luta. 

A valorização da inserção de práticas que estejam destinadas a contribuir 

com a mudança social e direcionadas à libertação humana, tornam-se um 

comprometimento da psicologia (SENRA E GUZZO, 2012).  

Este compromisso ganha formas que vêm se adaptando à intervenção de 

cada profissional, de acordo com sua formação, cenário de atuação, ideologia, entre 

outros fatores (Idem, 2012). A este respeito Guareschi (2001) discorre que: 
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 A concepção que temos de social passa a se 

concretizar muitas vezes inconscientemente, na 

prática, em minhas condutas, ou comportamentos, e 

no tipo de relações que eu estabeleço. É na prática 

que vamos testar qual é o nosso social, qual o nosso 

compromisso social. Guareschi (2001, p.80). 

 

 Senra e Guzzo (2012), citando Mitjáns (2003), pontuam que o conceito de 

compromisso social na psicologia é de difícil compreensão e que é a partir dele que 

se pode pensar sobre com quem e de que modo este compromisso social está, de 

fato, firmado. 

Mitjáns (2003), apud Senra e Guzzo (2012), refere que o contexto sócio-

histórico e cultural em que o sujeito está inserido deve ser considerado, assim como 

suas vivências, interesses e práticas para o firmamento do compromisso social da 

psicologia. 

 Senra e Guzzo (2012) citando Yamamoto (2007) ressaltam que o 

compromisso social da atuação profissional do psicólogo nas políticas públicas deve 

ser firmado com todas as classes, sendo necessário o rompimento com o elitismo. 

Para tanto, o profissional psicólogo não deve utilizar nas políticas públicas de 

assistência social modelos de atuação e intervenção utilizados em outras áreas de 

atuação da psicologia. 

 Tornam-se inviáveis e ineficientes intervenções que não sejam pautadas na 

contextualização e nas vivências dos sujeitos e das comunidades, pois estes são 

peças essenciais na construção do tecido social com o qual o psicólogo trabalha 

(Ibidem, 2012). 

Algumas formas de atuação e intervenção do setor público podem vir a dar 

outro sentido ao trabalho do psicólogo, fazendo com que as propostas de 

compromisso social e de transformação social passem despercebidas e não sejam 

cumpridas. Assim, muitas práticas caminham em sentido contrário ao discutido e 

teorizado (SENRA E GUZZO, 2012). 
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 Lopes (2005), citado por Senra e Guzzo (2012), ressalta que o profissional de 

psicologia deve estar preocupado com a situação real das pessoas como um todo, e 

com conflitos relacionados ao desamparo social. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Através de um apanhado histórico do desenvolvimento das políticas públicas 

brasileiras, pode-se perceber que foram tratadas de maneira inconsistente ao longo 

de diferentes governos. Até o presente momento, não houve, por parte do Estado, 

uma gestão, na qual a questão social fosse priorizada. Apesar da proposta da 

democracia de participação popular do governo, os movimentos sociais em favor da 

seguridade e dos direitos de cidadania não atingiram, efetivamente, as diferenças 

sociais.  

As leis da Constituição Federal de 1988 não se converteram, totalmente, em 

práticas de proteção social. As desigualdades sociais, por sua vez, continuam 

acentuadas, enquanto as políticas públicas (que deveriam contribuir para a proteção 

social) constituíram-se com características excludentes, superficiais, 

hipossuficientes, fragmentadas, assistencialistas, perpetuadoras da pobreza e 

insensíveis aos clamores populares. 

 O caráter excludente das políticas sociais revela-se através da problemática 

da distribuição de renda e da falta de qualidade dos serviços. Enquanto a 

fragmentação dos programas de proteção social torna-os hipossuficientes perante 

as demandas da maioria da população, fazendo-os parecer que foram concebidos 

sob a perspectiva da superficialidade, apenas com o propósito de perpetuar e 

encobrir a pobreza contando, para isso, com a filantropia. 

As articulações políticas das entidades filantrópicas parecem imperceptíveis 

aos olhos do povo, que muitas vezes é manipulado e direcionado para a 

manutenção de uma pobreza assistida, e programada. Os programas contra a 

pobreza convertem-se em “programas de consolidação da pobreza”. Os clamores da 

população não são ouvidos pelo Estado, pois os direitos constituídos são reduzidos 

a um mero eco, distante e quase inaudível, que resiste a sair do discurso e das 

promessas. 

Estas problemáticas atingem os serviços públicos prestados à sociedade em 

diversas áreas, entre elas, a Assistência Social. Sendo assim, as intervenções 

estatais são, apenas, compensatórias das desigualdades sociais. Volta-se para as 

camadas populares subalternas e apresentam-se, essencialmente, através de 

programas temporários. 
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Muitas são as possibilidades de contribuições da psicologia para o serviço 

público, entretanto, elas são submetidas a limitações impostas pelas dificuldades 

relacionadas às condições de trabalho e à falta de disciplinas que tratem de 

questões estatais nas grades curriculares de instituições de ensino superior em todo 

o país. No entanto, muitos psicólogos têm sido pró-ativos na percepção de 

demandas sociais, desenvolvimento e monitoramento das políticas públicas, 

buscando, assim, que a intervenção da psicologia propulsione a construção da 

cidadania.  

No que se refere à sua atuação na assistência social, o psicólogo encontra, 

ainda, o desafio de romper com a concepção de fenômeno psicológico universal, o 

elitismo, e a despolitização que marcaram a história da psicologia no Brasil. A 

atuação nesta área também requer que o profissional apresente interesse a respeito 

da realidade dos usuários dos serviços nela prestados. As intervenções dos 

profissionais de psicologia evidenciam a necessidade de olhares críticos sobre as 

ações a ela relacionadas, para que sejam direcionadas para a construção da 

cidadania.  

O comprometimento social da psicologia pode ser entendido como olhares 

críticos dos profissionais para suas próprias intervenções, a fim de que mudanças 

sociais sejam alcançadas. Este, de fato deve ser o lema dos fazeres psicológicos 

nas políticas públicas brasileiras. 
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