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Resumo: No Sistema Único de Assistência Social (SUAS) os Centros de Referência da 
Assistência Social (CRAS) são considerados porta de entrada dos usuários em direção à 
informação e aos demais serviços. Este trabalho reúne as observações e análises 
referentes a dois estágios realizados em anos consecutivos por três estagiárias de 
psicologia do trabalho em um CRAS de uma região periférica de Londrina. Os estágios 
buscaram investigar as relações, pessoais e ambientais, existentes naquele ambiente de 
trabalho e suas influências para o desenvolvimento deste.  

 
Palavras-chave: psicologia do trabalho; SUAS; políticas públicas. 

  
Abstract: In the Sistema Único de Assistência Social (SUAS) and in Centros de Referência 
de Assistência Social (CRAS) are considered the entrance to users to receive information 
and acces to other services. This research contains observations and concerning two stages 
performed in consecutive years by three labor psychology interns in a CRAS of a peripheral 
region of Londrina. The stages sought to investigate the relationships, personal and 
environmental, in that work environment and its influences for the development of this. 

  
Key-words: Psychology of work; SUAS; public policy. 
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1. INTRODUÇÃO 

Após o fim da ditadura militar e a criação da Constituição Federal, em 1988, o Estado 

passou a ter o olhar voltado às políticas que garantiam a Seguridade Social da população. 

Como exemplo disso, com a consolidação da Lei 8.080 que regula as ações do Sistema 

Único de Saúde, em 1990, a Lei 8.313, da Previdência Social, em 1991, e a Lei 8.742, Lei 

Orgânica da Assistência Social (LOAS), que vigora em 1993, o cidadão brasileiro passou a 

ser assistido nos diferentes âmbitos da vida (PIVETA, 2013). 
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Os dispositivos que nos garantem a proteção social são as políticas públicas, 

definidas por Saravia (2006) como o sistema de decisões públicas que têm como objetivo 

criar ações ou omissões que sejam preventivas ou corretivas com o intuito de manter ou 

modificar a realidade de setores da vida social, por meio da definição de objetivos e 

estratégias de atuação, bem como a destinação de verbas e recursos para tal.  

Dentre o tripé da Seguridade Social, nos atentaremos brevemente à história da 

Política de Assistência Social e à criação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), 

área essa que têm requisitado cada vez mais a atuação dos profissionais da área da 

psicologia. 

De acordo com Piveta (2013), a Política de Assistência Social no Brasil, ao longo dos 

anos, teve suas ações relacionadas à filantropia e ao assistencialismo. Antes da criação e 

regulamentação da LOAS, medidas de proteção social eram praticadas por instituições 

religiosas e costumes da sociedade civil entendidos como caridade. Segundo a cartilha 

elaborada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), juntamente 

à Secretaria Nacional de Assistência Social, em 2009,  

A formação social patrimonialista e a estrutura sócio-

econômica concentradora de riqueza estiveram na base de 

construção da assistência social no Brasil, que acabou por 

desenvolver-se sob a inspiração de ações de favor aos mais 

necessitados (BRASIL, 2009, p. 9). 

Assim, como reflexo dessa trajetória, mesmo após quase trinta anos de consolidação 

das leis que garantem a Seguridade Social, os usuários agradecem os atendimentos como 

se estivessem recebendo um favor dos profissionais, não um direito constitucionalmente 

garantido, como cidadãos que são. 

Após passar por inúmeras reformulações e ser uma política em constante 

transformação, atualmente, o SUAS atende a partir de duas estruturas articuladas: a 

proteção social básica e a proteção social especial. A primeira  tem por objetivo prevenir 

situações de risco através do desenvolvimento de potencialidades e o fortalecimento de 

vínculos familiares e comunitários. Destina-se à populações que vivem em situações de 

vulnerabilidades decorrentes da pobreza, privação (ausência de renda e precário ou 

inexistente acesso a serviços) e fragilização de vínculos afetivos. Casos ainda mais 

complexos, que envolvem violação de direitos (violência e abuso sexual, exploração do 

trabalho infantil, pessoas em situação de rua, etc) são encaminhados para serviços e 

programas que correspondem à Proteção Social Especial. De acordo com a Plano Nacional 

de Assistência Social- PNAS (2004), a proteção social especializada é: 
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[...] uma modalidade de atendimento assistencial destinada a 

famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal 

e social, por ocorrência de abandono, maus tratos físicos e/ou 

psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, 

cumprimento de medidas socioeducativas, situação de rua, situação 

de trabalho infantil, entre outras (PNAS, 2004, p.28). 

Dentro da Proteção Social Básica, o Centro de Referência de Assistência Social 

(CRAS) possui como objetivo o desenvolvimento local, buscando a potencialização do 

território, constituindo-se como espaço de referência e porta de entrada para os serviços da 

Assistência Social. Para tanto, é importante que as ações da equipe do CRAS sejam 

articuladas com ações já existentes na comunidade e realizadas pelos moradores dos 

territórios e regiões (CREPOP, 2007). 

É através do Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) que o CRAS oferta 

serviços para os moradores do território de abrangência, priorizando, segundo a cartilha da 

Secretaria Nacional de Assistência Social sobre o SUAS (2007), as famílias beneficiárias do 

programa Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada (BPC). Além disso, o 

serviço é responsável por prestar orientações para a população, faz acompanhamentos 

familiares por meio de atendimentos e visitas domiciliares, bem como ofertar serviços 

socioeducativos e de convivência. Para tanto, realiza encaminhamentos necessários para 

outras políticas públicas, promovendo, assim, a articulação com a rede intersetorial de 

serviços prestados com fins de garantir a proteção social no que se refere aos direitos de 

cidadania. 

A fim de fazer uma diferenciação, trataremos, neste trabalho, de duas dimensões 

para o conceito de rede. A primeira diz respeito a um âmbito macro que envolve todos os 

serviços, programas e projetos que garantem a Seguridade Social, envolvendo as áreas da 

saúde, assistência social, educação e bem estar social e que chamaremos de rede 

intersetorial de serviços. Entendemos que exista uma esfera menor, a rede socioassistencial 

que oferta serviços e atenções que garantam a proteção social, isto é, em âmbito micro e de 

atenções específicas, como o que define a NOB/SUAS “[...] a cobertura de riscos, 

vulnerabilidades, danos, vitimizações, agressões ao ciclo de vida, dignidade humana e à 

fragilidade das famílias.” (BRASIL, 2005, p. 21) 

        A Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistências (NOB/SUAS), que 

organiza os princípios e diretrizes que garantem a descentralização da gestão e execução 

de práticas inerentes à PNAS, define a rede socioassistencial como:                               
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[...] um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da 

sociedade, que ofertam e operam benefícios, serviços, programas e 

projetos, o que supõe a articulação entre todas as unidades de 

provisão de proteção social, sob a hierarquia de básica e especial e 

ainda por níveis de complexidade. (BRASIL, 2005 p.90) 

De tal maneira faz-se necessária a elucidação de dois princípios considerados 

importantes para o estabelecimento e manutenção do que entendemos por “rede”: a 

descentralização e a articulação dos serviços, relativos às ambas dimensões anteriormente 

citadas. 

De acordo com Junqueira (1998), o conceito de descentralização não é novo na 

literatura, ele salienta que no país esse conceito veio dentro do movimento de 

democratização e participação, na transição dos regimes políticos autoritários. Segundo o 

autor, trata-se de um processo de transferência de poder dos níveis centrais para os 

periféricos, reestruturando o aparelho estatal de modo a torná-lo ágil e eficaz a partir da 

democratização da gestão. (JUNQUEIRA, 1998). 

O usuário do serviço, para ter seus problemas resolvidos, precisa ser atendido e 

entendido de maneira total, não fragmentada. Junqueira (1998) afirma que os serviços são 

dirigidos aos mesmos grupos sociais, que percorrem o mesmo território, mas cada política 

social realiza o atendimento de maneira isolada, olhando o problema de acordo apenas com 

sua ótica. A interação entre os diversos serviços é denominada intersetorialidade e promove 

a possibilidade de superar a dicotomia acima mencionada. A proposta é procurar soluções 

de maneira integrada, somando os saberes próprios de cada política e formação. Dessa 

forma, a intersetorialidade "é vista como uma articulação de saberes e experiências no 

planejamento, realização e avaliação de ações para alcançar efeito sinérgico em situações 

complexas visando ao desenvolvimento social" (JUNQUEIRA e INOJOSA, 1997). 

O presente relato se trata da experiência de estágio em um CRAS na região 

periférica da cidade de Londrina/PR, sendo desenvolvido em dois anos consecutivos, por 

diferentes alunas do último ano do curso de psicologia da Universidade Estadual de 

Londrina (UEL), na disciplina de estágio obrigatório em psicologia organizacional e do 

trabalho. Sendo assim, o estágio se dá na perspectiva deste ramo de atuação da psicologia 

e busca contribuir oferecendo um olhar que não faz parte do trabalho prescrito da técnica de 

psicologia do CRAS. Como citado no PNAS (2004):  

O tema recursos humanos não tem sido matéria 

prioritária de debate e formulações, a despeito das 

transformações ocorridas no mundo do trabalho e do 
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encolhimento da esfera pública do Estado, implicando 

precarização das condições de trabalho e do atendimento à 

população (BRASIL, 2004, p53) 

 

Entende-se aqui os recursos humanos como as(os) trabalhadoras(es) e suas 

relações no trabalho, tanto as relações interpessoais, quanto com o espaço físico e as 

condições ambientais. Seria nesse campo que a psicologia do trabalho atuaria dentro das 

políticas públicas, visando não produzir diagnósticos no sentido médico da palavra, mas no 

sentido de se inserir no espaço da(o) trabalhadora(or) e atuar na prevenção. Pensando a 

intervenção da(o) psicóloga(o) do trabalho como um fluxo constante de pessoas, falas, 

espaços, objetos dentro de um campo-tema específico (SPINK, 2008), que seriam as 

dimensões do trabalho dentro e fora do CRAS, no caso do presente artigo.. 

2. Objetivo 

O trabalho desenvolvido teve como objetivo a produção de um diagnóstico e 

intervenção quanto às relações de trabalho desenvolvidas em um CRAS de uma região 

periférica de Londrina, assim como proporcionar vivência profissional às estagiárias no 

campo das políticas públicas, em uma troca Universidade e CRAS e o estabelecimento de 

continuidade dos trabalhos oferecidos.  

3. Justificativa 

A (o) profissional da psicologia passou a ser inserido nas políticas públicas a partir 

da construção do SUS e do SUAS. Desde então, essa inserção tem-se feito trabalhosa para 

este profissional devido a história clássica de atuação (clínica e individual) e formação da 

profissão, pouco voltada para o trabalho em políticas públicas e pouco atenta ao chamado 

compromisso social. Yamamoto (2007) pontua que atuar com compromisso não significa 

somente superar o elitismo na formação e atuação, mas dirigir a ação para novos rumos, 

diferentes dos que têm consagrado a Psicologia.  

Desse modo, este trabalho se justifica por promover conhecimento sobre o cotidiano 

de trabalho em uma instituição pública de assistência social, divulgando suas potências e 

fragilidades de modo a permitir a crítica, articulação e fortalecimento do lugar da psicologia 

nas políticas públicas. 

4. Método 

Este trabalho é composto pelas experiências adquiridas através da realização de 

dois estágios em um CRAS da cidade de Londrina. O primeiro estágio foi desenvolvido entre 
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setembro de 2015 e março de 2016, por apenas uma estagiária, e o segundo, de agosto de 

2016 a março de 2017, por outras duas estagiárias de psicologia. 

Em ambos estágios utilizamos como ferramenta a observação participante, por esta 

priorizar “a experiência pessoal vivida no campo, evitando o aprisionamento do pesquisador 

em apriorismos” (Serva e Júnior, 1995). Com a observação participante evitamos a chegada 

ao estágio com propostas já definidas e podemos estar abertas às demandas que surgirem, 

trabalhando em uma intervenção que atinja as reais necessidades do campo. Além disso, 

esse método permite que o pesquisador tome parte do cotidiano do grupo desempenhando 

tarefas regularmente, o que atendia nossa demanda de contato com o trabalho em políticas 

públicas. 

Além da observação participante, o primeiro estágio também fez uso de entrevistas 

semi-estruturadas com a equipe do CRAS com a intenção de complementar os dados para 

a produção de um diagnóstico organizacional.  

5. Resultados  

 Durante o primeiro ano o foco do estágio foi produzir um diagnóstico e um relatório 

sobre as observações participantes de forma que a política pública pudesse fazer uso deste 

material evidenciando diferentes dimensões do trabalho durante o estágio. Já no segundo 

ano o estágio teve como foco as relações e comunicações estabelecidas e a influência 

destas para o desenvolvimento do trabalho naquele contexto, principalmente na construção 

da rede intersetorial de serviços. 

As estagiárias sentiram-se acolhidas e muito bem recepcionadas pela equipe do 

CRAS, que trabalhava de maneira coesa e se relacionavam muito bem, incluindo as 

estudantes rapidamente em suas rotinas. Foi observado, tal como descrito por Meneses e 

Sarriera (2005) que os laços sociais dentro do trabalho resultavam em bem-estar e 

aprovação social, aumentando a satisfação com os diversos aspectos do trabalho. A equipe 

demonstrava uma grande motivação para com os objetivos de seu trabalho, apesar de todas 

as dificuldades encontradas, citadas adiante, o que relacionamos com a coesão da equipe, 

que já trabalha junta há algum tempo, gerando um clima organizacional favorável.  

O termo clima organizacional refere-se especificamente às 

propriedades motivacionais do ambiente organizacional, ou seja, 

àqueles aspectos que levam à provocação de diferentes espécies de 

motivação nos seus participantes. Assim, o clima organizacional é 

favorável quando proporciona satisfação às necessidades pessoais 
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dos participantes e elevação do moral. É desfavorável quando 

proporciona a frustração daquelas. (FURTADO, s/d, s/p) 

 

Nesse sentido, podemos dizer que o clima organizacional influencia e é influenciado 

pelo estado motivacional das pessoas inseridas na organização. Podendo ser entendido, 

portanto, a partir do ambiente interno dos membros da organização e o grau de motivação 

de seus participantes. 

Ainda sobre as relações de trabalho, uma questão trazida pelas técnicas foi sobre a 

hierarquia estabelecida pelas diretrizes da política pública. No momento do primeiro ano de 

estágio o CRAS passava por uma substituição da coordenadora, o que não é uma escolha 

da equipe e trouxe uma nova forma de trabalhar, conflitando, então, com a maneira que a 

equipe estava acostumada. Nesse contexto, foi necessária a construção de novas formas de 

diálogo e de organizações para lidar com as frustrações e dificuldades trazidas por esta 

mudança. Sendo assim, no segundo ano, observamos que a equipe trabalhava de maneira 

a tomar decisões coletivas, sem concentrar orientações e iniciativas apenas na 

coordenação, desejo este expresso pelas técnicas em entrevistas realizadas no primeiro 

ano de estágio.  

A equipe do CRAS parece lidar de maneira tranquila com as tensões do cotidiano de 

trabalho, assim como ter domínio das atividades a serem desenvolvidas por cada uma. 

Embora os cargos sejam demarcados, existe a cooperação na realização das tarefas 

quando há ausência de alguma técnica.  

Nas entrevistas que ocorreram no primeiro estágio, 100% das funcionárias e 

funcionários do CRAS colocaram a estrutura física como um fator que dificulta a realização 

do trabalho, prejudicando os resultados do serviço oferecido. Observamos que a estrutura 

física do CRAS não está de acordo com as normativas do SUAS. Como colocado no 

documento do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) de 2009, “o 

parâmetro de avaliação [da estrutura física] não é se ela é adequada ou não por si mesma, 

mas se ela o é ou não para que essa política pública alcance seus objetivos finalístiscos” 

(Brasil 2009 p.7). 

Em seu estudo sobre ergonomia, Bins Ely (2003) entende que toda atividade 

humana exige um determinado ambiente físico para sua realização. Durante o período do 

segundo estágio, o CRAS passou por uma pequena mudança referente ao 

reposicionamento das divisórias que compõem a delimitação das salas, isto é, suas 

paredes. Tal reposicionamento era aguardado e havia sido planejado pelas técnicas do 
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CRAS, de maneira que a adequação das divisórias foi realizada de acordo com a 

necessidade observada e sentida por elas no cotidiano de trabalho.  

 [...] se considerarmos tanto a diversidade de atividades quanto 

a diversidade humana – diferenças nas habilidades, por exemplo –, 

podemos entender que as características do ambiente podem 

dificultar ou facilitar a realização das atividades. Quando um 

ambiente físico responde às necessidades dos usuários tanto em 

termos funcionais (físico/cognitivos) quanto formais (psicológicos), 

certamente terá um impacto positivo na realização das atividades. 

(VILLAROUCO & ANDRETO, 2008, p. 524) 

 

 A mudança no ambiente de trabalho facilitou o desenvolvimento das atividades das 

técnicas, mas também tornou o fluxo mais agradável e harmonioso para os usuários do 

serviço. As técnicas relataram que após a mudança das divisórias é possível realizar os 

atendimentos sem a preocupação de que o que é dito possa ser ouvido. 

Percebemos que algumas profissionais dentro do CRAS contribuem para a 

manutenção da visão assistencialista e classista que marca o campo da assistência social 

no Brasil. A equipe toda, com exceção da segurança, que é terceirizada, é concursada pela 

prefeitura da cidade, o que é considerado um fator bom para manutenção da coesão da 

equipe e continuidade do trabalho. No entanto sabemos que a equipe não recebe nenhum 

tipo de treinamento sobre o local no qual trabalhará e suas funções sociais, e apenas as 

técnicas recebem cursos e palestras relacionados ao trabalho. Mesmo a funcionária da 

recepção, que está constantemente em contato com a população, não teve nenhuma 

informação que pudesse ajudá-la a desconstruir essa visão. 

Essa visão permeia toda a sociedade e faz com que esta seja uma das dificuldades 

da constituição do trabalho em rede na dimensão socioassistencial, mas principalmente na 

intersetorial. Outra dificuldade encontrada era relativa ao comprometimento dos outros 

serviços da rede intersetorial, que muitas vezes não frequentavam as reuniões de rede se 

não tivessem assuntos que precisavam tratar especificamente sobre o seu serviço. A 

psicóloga entendia esta dificuldade como um fator do setor público, que costuma ter uma 

alta demanda de trabalho e baixa quantidade ou qualidade de recursos humanos e 

financeiros para a realização. 

A relação do CRAS com outros serviços não se dá apenas nas ações conjuntas, 

muitas vezes é na proteção social básica que as usuárias e os usuários encontram as 

informações necessárias sobre os outros serviços da rede e seus direitos em relação ao que 
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o Estado oferece de política pública. Isso significa que as técnicas do CRAS precisam 

conhecer os outros serviços e suas funções para saber fazer os encaminhamentos de forma 

assertiva e também manter uma constante comunicação entre os serviços. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em se tratando da política pública de assistência social, deve-se lembrar que a 

identidade das(os) trabalhadoras(es) do SUAS ainda está em construção, visto o curto 

período de sua existência, deve-se reconhecer seus direitos como profissionais na relação 

contratual, assegurar a equidade entre trabalhadoras(es) da rede direta e debater as 

condições de trabalho, a formação e a capacitação (FETSUAS 2014) no sentido de 

identificar as mudanças necessárias em seus contratos ou locais de trabalho. Assim como 

colocado pelo PNAS (2004): 

A assistência social é uma política que tem seu campo 

próprio de atuação e que se realiza em estrita relação com 

outras políticas, uma política de recursos humanos deve 

pautar-se por reconhecer a natureza e especificidades do 

trabalhador, mas, também o conteúdo intersetorial de sua 

atuação (PNAS 2004 p. 54) 

 

 A atuação no serviço público é marcada por diversas tensões. Há a pressão e 

cobrança extensivas da sociedade sentida pelos funcionários públicos, devido a intensa 

campanha ideológica de desconstrução do Estado e de tudo que é estatal, trazida pela 

implantação da reforma neoliberal do governo do Fernando Henrique Cardoso (RAICHELIS, 

2010), há a rigidez da burocracia e da gestão de benefícios, a limitação e dependência de 

recursos. Com isso as e os profissionais do setor público estão em constante contradição e 

disputa, via desconfiança da população  sobre a qualidade do serviço e via o poder público 

que cobra um serviço sem oferecer as condições ideais de trabalho. Essa contradição torna 

muito importante a atuação da psicologia do trabalho nas políticas públicas, no sentido de 

proporcionar algo que não é oferecido aos servidores públicos, que é um olhar para os 

profissionais enquanto sujeitos, sem ignorar suas subjetividades. 

Com estes fatores como conhecimento os estágios realizados buscaram contribuir 

com o desenvolvimento de conhecimentos da área da psicologia do trabalho nas políticas 

públicas, que é uma área dentro da psicologia que possuem uma menor quantidade de 

estudos, justamente pelo fato de existirem poucas vagas para estes profissionais dentro do 

setor público. Além das estagiárias estarem atuando no setor público elas respondiam à 

outra política pública, que era a universidade estadual na qual estudavam. Este fator 
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influenciou diretamente a nossa atuação, pois era limitante em muitos momentos, como em 

relação à carga horária semanal que era aquém da necessidade do CRAS e não cobria 

atividades em outros horários e ainda o fator de não garantir a continuidade da oferta do 

estágio, que depende de um conjunto de fatores que muitas vezes as professoras e 

professores da universidade não têm controle. 

Apesar destas dificuldades a equipe do CRAS se mostrou bastante satisfeita com o 

trabalho que foi desenvolvido, e sempre facilitando seu desenvolvimento quando necessário. 

Foram observados resultados significativos em relação à presença das estagiárias no 

serviço, como a articulação com a própria universidade como um serviço da rede 

intersetorial. E para nós, o objetivo de proporcionar uma vivência do trabalho da psicologia 

também foi alcançado. 
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