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Resumo: Por meio de operadores teóricos e metodológicos da Análise Institucional, 
discutimos práticas, discursos, modalidades de gestão e impasses de uma prefeitura, 
localizada num município do Estado de São Paulo. Nosso objetivo é compreender a lógica 
de funcionamento da administração pública municipal. Para tanto, utilizamos a revisão 
bibliográfica e análise documental sobre gestão pública e realizamos uma pesquisa de 
campo por meio da observação participante nas secretarias municipais de governo e 
administração, assistência social e saúde, elaborando um diário de campo. Apresentamos 
os resultados obtidos e pretendemos contribuir com a elaboração de coordenadas para 
psicólogos atuantes no serviço público municipal. 
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Absctract: By means of theoretical and methodological operators of Institutional Analysis, 
discussed practices, discourses, management arrangements and impasses of city hall, 
located in the state of São Paulo city. Our goal is to understand the operating logic of the 
municipal government. Therefore, we use the literature review and document analysis on 
public management and conducted a field survey through participant observation by 
municipal government and administration, welfare and health, developing a diary. We 
present the results and we intend to contribute to the preparation of coordinated for 
psychologists working in the municipal public service. 
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1. INTRODUÇÃO 

O Brasil é o país com maior número de psicólogos ativos do mundo, com 

aproximadamente 216 mil profissionais contabilizados até o ano de 2012, seguido dos 

Estados Unidos que contam com um número de 137 mil e do continente Europeu com 90 

mil. Desse total, no Brasil, cerca de 60 mil psicólogos atuam nas diversas Políticas Públicas 

(Saúde, Educação, Assistência Social, Segurança, dentre outras), por meio do Sistema 

Único de Saúde (SUS), do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), da Segurança 

Pública e em outras áreas relacionadas ao serviço público (YAMAMOTO; OLIVEIRA, 2010), 
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sendo que a maioria, ou seja, 49.700 estão inseridos nas áreas da Saúde e da Assistência 

Social, conforme as informações do Conselho Federal de Psicologia (2012). 

No entanto, não é muito comum que psicólogos se ocupem com o tema da prefeitura 

municipal como estabelecimento institucional que cria condicionamentos e determinações 

para os seus funcionários, e, dentre eles, para os psicólogos. De acordo com Yamamoto 

(2007), o psicólogo normalmente é um executor terminal das políticas públicas sociais no 

município, realizando aí uma intervenção parcializada. Nesse sentido, a autonomia do 

profissional psicólogo é limitada e condicionada, mas o será em grau muito maior, caso ele 

ignore e desconheça como funciona e o que produz a prefeitura.  

[...] o desafio posto para a categoria é ampliar os limites da dimensão política de sua ação 
profissional, tanto pelo alinhamento com os setores progressistas da sociedade civil, fundamental na 
correlação de forças da qual resultam eventuais avanços no campo das políticas sociais, quanto pelo 
desenvolvimento, no campo acadêmico, de outras possibilidades teórico-técnicas, inspiradas em 
outras vertentes teórico-metodológicas que as hegemônicas da Psicologia. (YAMAMOTO, 2007, p. 
36). 

 
Benelli e Costa-Rosa (2012a), pesquisando sobre as entidades assistenciais 

socioeducativas que atendem crianças e adolescentes que não cometeram ato infracional 

num município de médio porte do interior do Estado de São Paulo, afirmam que é 

necessário “entender o funcionamento da máquina pública municipal – campo que era 

desconhecido para nós – para podermos nos situar com certa clareza, tanto na nossa ação 

como conselheiro quanto em nosso trabalho de pesquisa”. Ao longo do seu percurso de 

pesquisa, foram elaborando uma reflexão que lhes permitiu organizar o caos da realidade 

cotidiana que os envolvia no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social, das 

próprias entidades assistenciais de atendimento à criança e ao adolescente, e também do 

burburinho da política menor a que são reduzidas as lutas partidárias no município, as 

chamadas “picuinhas” político-partidárias. Essa contextualização institucional é importante 

para superar análises funcionalistas e ingênuas e permitiu que os autores em questão 

formulassem uma compreensão paradigmática quanto à produção institucional da prefeitura 

municipal na área dos direitos da criança e do adolescente e da Assistência Social, 

desenhando o que denominaram de paradigma da “Assistência Social como clientelismos 

assistencialista do poder público” (p. 627-631). 

Ao tratarmos da questão do lugar do psicólogo no tema das políticas públicas, temos 

que incluir, necessariamente, o Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas 

Públicas (CREPOP)1 que é um órgão operacional do Sistema Conselhos de Psicologia, cujo 

objetivo é a formulação de referências para atuação profissional no campo das políticas 

públicas. Ele representa a concretização do compromisso com um eixo político central no 

trabalho dos Conselhos: a defesa da garantia dos Direitos Sociais por meio da 

                                                   
1
 Confira o site www.crepop.pol.org.br 
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implementação de políticas públicas, sob responsabilidade do Estado; e a defesa da 

presença da psicologia nessas políticas. O objetivo do CREPOP é promover a qualificação 

da atuação profissional de psicólogos que atuam em políticas públicas por meio de 

pesquisas e da sistematização e divulgação de informações acerca da prática profissional 

da categoria nestas políticas. Dentre as várias atividades, a elaboração de documentos de 

referência técnica para a prática profissional em políticas públicas constitui-se como a mais 

expressiva, por representar uma referência concreta para nortear a reflexão sobre a prática 

do psicólogo. Alguns dos documentos de referência que importam citar aqui são os 

relacionados com a área da Assistência Social, da Saúde e da Educação (CONSELHO 

FEDERAL DE PSICOLOGIA, 2011, 2013a, 2013b). 

Para entender o que são Políticas Públicas, recorreremos à definição do CREPOP 

(2007): políticas públicas são um conjunto de ações coletivas conduzidas e implementadas 

pelo Estado, que precisam estar voltadas para a garantia dos direitos sociais, norteadas 

pelos princípios da impessoalidade, universalidade, economia e racionalidade e tendendo a 

dialogar com o sujeito cidadão. 

Segundo o CREPOP (2007), uma Psicologia comprometida com a transformação 

social adota como foco as necessidades, as potencialidades, os objetivos e as experiências 

dos oprimidos. Nesse sentido, a Psicologia busca produzir contribuições no sentido de 

considerar e atuar sobre a dimensão subjetiva dos sujeitos, beneficiando o crescimento da 

autonomia e cidadania. Dessa maneira, as práticas psicológicas não devem categorizar os 

indivíduos atendidos em patologias, mas buscar compreender e intervir sobre os processos 

e recursos psicossociais, observando as particularidades e circunstâncias em que ocorrem. 

Atualmente, a Psicologia, buscando novos rumos, tem empreendido grandes 

esforços no sentido de adotar um compromisso ético com a transformação social (BOCK, 

2003), tal como se pode verificar pelos documentos do CREPOP. A ação do psicólogo em 

última instância se dá em contextos que se encontram estabelecidos no cenário de 

instituições da sociedade. Ele normalmente realiza intervenções em sistemas institucionais. 

A própria ação do psicólogo também estabelece relação ativa com esse cenário 

institucional. É sobre esse âmbito da prática profissional e de seus modos de constituição 

sobre o fazer do psicólogo que tais congressos buscam orientar e definir a intervenção dos 

psicólogos nos variados sistemas institucionais, como os sistemas prisional, educacional e 

laboral, no sentido de auxiliar o psicólogo na configuração de sua prática. 

O profissional “psi” precisa saber o que está fazendo, situando sua prática no 

contexto sócio-histórico mais amplo, deve ser capaz de justificar porque desempenha sua 

ação da maneira como a realiza e, sobretudo, precisa ser capaz de calcular os efeitos de 

suas práticas: elas podem ir na direção da reprodução das relações sociais de dominação-

subordinação ou se orientarem no sentido da singularização desejante e da transformação 



 

4 

Londrina PR, de 09 a 12 de Junho de 2015. 

sócio-histórica. Nesse sentido, trabalhamos com a hipótese de que o reconhecimento, ainda 

que cognitivo em dado momento, da especificidade e das vicissitudes mais correntes das 

instituições dedicadas à construção social do ser humano, pode funcionar como um 

importante operador de análise e inclusive, como um bom ponto de partida para a 

construção de soluções para os problemas e sofrimentos dos diversos atores institucionais 

que ali vivem. 

Diante do exposto, apresentamos o presente trabalho, parte integrante de uma 

pesquisa de mestrado, cuja temática é a lógica de funcionamento da administração pública 

no nível municipal, principal contratadora de profissionais de psicologia no momento.  

 

2. OBJETIVOS 

Nosso objetivo geral consiste em realizar uma Análise Institucional da prefeitura 

municipal, desvendando os modos de funcionamento da gestão pública. Os objetivos 

específicos são: estudar, por meio de operadores teóricos e metodológicos da Análise 

Institucional (AI), as práticas e os saberes, os discursos e os procedimentos técnicos e 

administrativos, as modalidades de gestão e os problemas e impasses do cotidiano de uma 

prefeitura localizada num município de médio porte do interior do Estado de São Paulo. E 

ainda, contribuir com a elaboração de coordenadas e informações orientadoras para 

profissionais da psicologia trabalhadores do serviço público municipal. 

 

3. METODOLOGIA  

Em seu aspecto metodológico, este trabalho é de caráter qualitativo e investigativo, 

no qual se estudam autores clássicos da AI, tais como Lourau e Lapassade, pois nossa 

hipótese é de que tais autores apresentam uma importante perspectiva teórica que nos 

permite apreender nosso objeto de investigação, que consiste em tentar captar o modo de 

funcionamento institucional das secretarias municipais de Governo e Administração, de 

Assistência Social e de Saúde.  

Para tanto, utilizamos como técnicas de investigação a revisão da literatura que 

versa sobre nosso objeto de pesquisa, a análise de documentos oficiais, tais como cartilhas 

e manuais sobre gestão pública; a técnica de observação participante e a ferramenta do 

diário de campo. 

As visitas de observação participante ocorreram em espaços institucionais da 

prefeitura municipal, tais como: secretaria de Governo e Administração, de Saúde e de 

Assistência Social, com duração de 20 dias úteis em cada secretaria municipal. A razão pela 

escolha da Secretaria Municipal de Governo e Administração é em função de ser o local 

responsável pela elaboração e controle da Legislação através da criação Leis, Decretos, 
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Portarias e Editais, ainda é responsável por dar a estes atos oficias a devida publicidade.  A 

Secretaria também é responsável pelo Departamento de Recursos Humanos, onde são 

elaboradas folhas de pagamento, regime jurídico, plano de cargos e salários, sindicâncias, 

processos administrativos, dentre outras atribuições, ou seja, é o estabelecimento o qual 

estão presentes todas as regras e a dinâmica de funcionamento de uma prefeitura 

municipal. A escolha das secretarias municipais de Assistência Social e de Saúde se deve 

ao fato de que são as que mais contratam e empregam psicólogos, que são alocados nos 

mais diversos estabelecimentos assistenciais e de atenção à saúde, visando à 

implementação das políticas públicas de Assistência Social e Saúde, respectivamente.   

Como forma de sistematizar os dados coletados nas visitas de observação 

participante, recorremos à ferramenta do diário de campo em que redigimos, diariamente, 

todos os analisadores, a saber: ações, fenômenos, comportamentos, diálogos e 

acontecimentos observados.  

 

4. RESULTADOS 

Tendo em vista tais procedimentos, apresentamos alguns apontamentos no que diz 

respeito à revisão bibliográfica, versando sobre administração pública. Podemos considerar 

que, de modo geral, a gestão pública municipal brasileira seria caracterizada pela falta de 

institucionalização da gestão, isto é, há uma ampla possibilidade de transformações 

políticas, o que não costuma facilitar a continuidade nas ações públicas, seja pela mudança 

de mandato, pela reforma da gestão, do próprio gestor ou até mesmo por “picuinhas” e 

interesses políticos e econômicos particulares. Esse problema está intimamente ligado às 

falhas existentes na gestão, impossibilitando que ela se desenvolva no sentido de garantir a 

expansão e a concretização de direitos à população, bem como o acesso adequado a 

serviços públicos municipais.  

Nossa hipótese de pesquisa é de que a gestão pública, diferentemente do conceito 

abordado pela AI de implicação, opera em uma lógica desimplicada, uma vez que o coletivo 

de funcionários parece trabalhar para atender às questões burocráticas da máquina pública 

e para produzir publicidade para a gestão atual e não em direção à produção de cidadania e 

oferta de serviços de qualidade à população.  

Outro ponto de análise relevante seria o fato de que os mandatos do chefe do 

executivo durarem apenas quatro anos, causando certo desânimo por parte dos funcionários 

comissionados, tendo em vista a instabilidade de sua permanência no emprego e, 

sobretudo, pelos de funcionários de carreira já que sabem que após este período assumirá 

outra gestão, com novos planos e projetos, desconsiderando, possivelmente, a continuidade 

do planejamento da gestão antecedente.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir de tais questões, partimos do pressuposto que é necessário conhecer com 

maior empenho o modo como a administração pública municipal está organizada, por meio 

das secretarias municipais de Governo e Administração, de Assistência Social e de Saúde,  

procurando conhecer sua dinâmica de funcionamento, possibilidades e impasses, para que 

se possa melhorar sua efetividade, sua eficiência e a eficácia das políticas públicas 

brasileiras e ainda auxiliar as práticas de atuação dos profissionais psicólogos nelas 

envolvidas, disponibizando-lhes informações relevantes. Contudo, sabemos que o 

aperfeiçoamento do desempenho da gestão municipal é uma meta difícil de ser alcançada, 

visto que pressupõe o aumento de gastos públicos, uma ênfase em estratégias alternativas 

de prestação de serviços, bem como uma maior transparência nas operações 

governamentais, dentre outras particularidades (VELOSO et al., 2011). 

Por fim, diante desses exemplos problemáticos, pretendemos contribuir com a 

elaboração de coordenadas e informações orientadoras para psicólogos que já atuam e 

também para os que eventualmente venham a ingressar no serviço público municipal, de 

modo a que eles, conhecendo bem esse universo institucional, possam desenvolver uma 

atuação avisada e precavida. 
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