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Resumo: Esta pesquisa partiu da necessidade de investigar e questionar a inserção dos 
psicólogos no Sistema Único de Assistência Social. Para tanto, foram analisadas duas 
entrevistas com psicólogos inseridos no campo. Objetivou-se dar voz a esses profissionais para 
que relatassem seus afetos, suas produções técnicas e subjetivas, com vistas a compreender 
os efeitos dessa modalidade trabalho. Os resultados das análises apontam para a presença de 
alguns efeitos desse tipo de atividade na vida desses trabalhadores que merecem atenção, 
como, por exemplo, a formação acadêmica deficitária, a violência dos afetos do cotidiano de 
trabalho e a implicação política que este campo demanda. 

Palavras-chave: Assistência Social; Psicologia; inserção 
profissional. 

 
Abstract: This research stemmed from the need to investigate and question the insertion of 
psychologists in the Single Social Assistance System . Thus, we analyzed two interviews with 
psychologists inserted in the field. The objective was to give voice to those professionals to 
report their affections, its technical and subjective productions , in order to understand the 
effects of this type work. The analysis results indicate the presence of some effects of this type 
of activity in the lives of workers that deserve attention , for example, the deficit academic 
background, the violence of the daily work affects and political implications that this demand 
field. 
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1. INTRODUÇÃO 

O processo de estruturação do SUAS (Sistema Único de Assistência Social) enquanto Política 

Pública no país tem demandado intensas discussões acerca de qual seja o papel, a função e 

as implicações dos profissionais que atuam nesta política, sejam estes profissionais 

Assistentes Sociais (pioneiros no trabalho vinculado à Assistência Social) ou de outras áreas 

afins. A inserção recente do psicólogo nesse espaço de atuação, que ainda está constituído 

por poucas prescrições e normativas, implica um debruçar-se cotidiano sobre este campo, 

tendo em vista que, apesar do considerável aumento desses profissionais nos órgãos 

vinculados aos SUAS, ainda há bastante dúvida, por vezes até um ceticismo, sobre o papel do 

psicólogo aí inserido, as práticas possíveis e os desdobramentos de tais práticas no meio 

social. 

A partir deste panorama, a pesquisa que deu origem a este artigo teve como um dos objetivos 

compreender, a partir da fala de dois profissionais inseridos nos equipamentos do SUAS, quais 

as possibilidades, impasses e problemáticas por eles vivenciadas. Neste sentido, foram 
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realizadas duas entrevistas com psicólogos que atuam na Política de Assistência Social, 

assinalando uma riqueza de conteúdos no que diz respeito às possibilidades e impasses deste 

campo de atuação, permitindo também a análise de alguns efeitos dos encontros com as 

diversas situações limítrofes no corpo e na subjetividade dos entrevistados. 

2. SUAS e Psicologia: Breves Considerações 

O SUAS envolve um modelo de gestão pública que tem como objetivo estabelecer uma 

normativa a respeito dos serviços sócio assistenciais em pauta na PNAS, buscando a 

universalização dos direitos sociais. Guiado pelo princípio da descentralização político-

administrativa e da territorialidade das ações, busca trazer para perto dos cidadãos as 

intervenções e a política pública, antes centralizada, pretendendo ser um modelo participativo 

de intervenção junto à comunidade (BRASIL, 2009).  

As ações implementadas pelo SUAS tem como pressuposto a Proteção Social que, de acordo 

com os documentos oficiais, ocupa-se do enfrentamento de vulnerabilidades, riscos, 

vitimizações, fragilidades e contingências ocasionadas a indivíduos e famílias na trajetória de 

seu ciclo de vida (BRASIL, 2007, p. 19). Tem como objetivo funcionar como um meio de 

integração social daqueles indivíduos que se encontram, pelos mais diversos motivos, 

excluídos socialmente, com vistas a permitir “a sobrevivência e a integração sob várias formas 

na vida social” (CRUZ; GUARESCHI, 2009, p.28). Desta forma, busca garantir a segurança de 

sobrevivência, de convívio e de acolhida (BRASIL, 2004).  

O SUAS divide-se em dois eixos de intervenção: Proteção Social Básica e Proteção Social 

Especial, que se diferenciam pelo grau de complexidade de suas ações e pelo público principal 

a ser atendido. Em ambos os eixos, há uma intensa preocupação com a criação de projetos 

locais de intervenção, bem como com a articulação da política de assistência e a rede de 

serviços disponíveis. 

O trabalho nessas unidades, tanto na Proteção Social Básica quanto na Especial, é realizado 

por equipes interdisciplinares, contando com profissionais diversos como: assistentes sociais, 

psicólogos, pedagogos, advogados, educadores sociais. Em ambos os eixos da Proteção 

Social as normas técnicas de recursos humanos preveem a presença do psicólogo e de seu 

saber teórico e técnico, fato este que proporcionou um aumento significativo de contratação 

desse profissional no campo da Assistência Social desde sua regulamentação, em 2005.  

Tal inserção recente tem convocado o profissional da psicologia a buscar novas formas de 

atuação, bem como exige a construção de um espaço legitimado, tendo em vista que a sua 

presença e suas atividades ainda parecem ser um tanto quanto confusas, povoadas por 

dúvidas tanto por parte dos gestores, assistentes sociais e população usuária dos serviços 
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quanto dos próprios psicólogos que aí chegam muitas vezes com escassos conhecimentos 

sobre a área. Ademais, o fato de as atribuições no campo da assistência social ainda estarem 

em vias de construção convoca o psicólogo aí inserido a assumir uma postura ético-política, 

tendo em vista que se está sempre e uma espécie de “corda bamba” entre a manutenção do 

que está cristalizado a respeito da pobreza e da violência, por exemplo, e a criação de novas 

formas de compreensão do que sejam essas dimensões da vida humana, bem como a criação 

de novas formas de relação com a diferença que o outro nos impõe.  

É possível notar, a este ponto, o quanto composições e também decomposições se fazem 

presentes na atuação dos psicólogos na esfera dos trabalhos sociais. A questão é que não 

existem prescrições que deem conta do inesperado dos encontros. Assim,  

o modo de realizar as tarefas, não podendo ser formalizado, não pode tampouco ser prescrito. O que é prescrito é a 

subjetividade, ou seja, precisamente isso que somente o operador pode produzir ao “se dar” à sua tarefa. As 

qualidades impossíveis de demandar, e que dele são esperadas, são o discernimento, a capacidade de enfrentar o 

imprevisto, de identificar e de resolver os problemas (GORZ, 2005, p.18). 

Para este profissional é extremamente complicado pensar em protocolos de atuação, tendo em 

vista que ele atua eminentemente com casos únicos e singulares, fato este que demanda uma 

sensibilidade para que esteja atento à singularidade e aos movimentos do desejo dos usuários 

que atende.  Neste sentido, cada atendimento, cada uma das avaliações e intervenções estão 

situadas no contexto do encontro que se produz a partir da relação com o sujeito em questão. 

É precisamente esses caminhos de intervenção que seguiremos no decorrer deste trabalho, no 

qual serão apresentados dois depoimentos de psicólogos inseridos no campo do SUAS. 

Nestes depoimentos, são destacados também elementos acerca do trabalho e seus efeitos na 

vida e na subjetividade, bem como discussões acerca da formação profissional.  

3. MÉTODO 

Esta pesquisa adotou uma perspectiva metodológica qualitativa, sendo construída a partir de 

estudos teóricos e da realização de entrevistas com psicólogos que atuam no campo do SUAS. 

Foi elaborado um instrumento de coleta de dados que serviu como base para realização de 

duas entrevistas com psicólogos trabalhadores do SUAS, pautadas por um eixo condutor de 

temáticas que englobaram: formação, inserção no campo, efeitos do trabalho, ferramentas 

teórico-metodológicas utilizadas. A partir dessas temáticas, foi possível dar voz a esses 

profissionais, a seus afetos e à suas produções técnicas e subjetivas, buscando compreender 

os efeitos dessa modalidade trabalho na vida desses sujeitos. Vale ressaltar que o roteiro 

funcionou como um norteador para a condução das entrevistas e, por isso, não contemplou 

perguntas fechadas ou estruturadas de antemão, deixando espaço para expressão livre dos 

sujeitos. As entrevistas foram gravadas e posteriormente transcritas, com o consentimento dos 
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entrevistados. Os nomes aqui apresentados são fictícios para preservar a identidade dos dois 

participantes. 

A análise das entrevistas deu-se por eixos analíticos definidos a partir das discussões 

realizadas na fase teórica da pesquisa e que foram assim nomeados: formação, dimensão 

afetiva do trabalho, efeitos do trabalho na vida, dimensão ético-política do trabalho social. Vale 

ressaltar que tais eixos se configuraram mais como filtros para uma leitura analítica das 

entrevistas do que como estruturas fixas de análise. Nesse sentido, as análises não seguiram 

necessariamente uma ordem preestabelecida, tendo como prioridade respeitar as 

singularidades de cada entrevista e os conteúdos trazidos pelos sujeitos. 

4. ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 

A primeira entrevista foi realizada com uma psicóloga de 29 anos, brasileira, que atua em uma   

cidade localizada no interior do estado do Paraná. Ela será aqui denominada Júlia. A segunda 

entrevista, foi realizada com um psicólogo de 29 anos, brasileiro, que também atua em uma 

cidade do  interior do Paraná, o qual será denominado Marcos. 

A entrevista de Júlia permite-nos perceber seu intenso envolvimento profissional com as 

políticas públicas, sendo que ela apresenta um profundo entendimento legislativo e histórico 

das políticas públicas no Brasil, que compreende este campo como espaço de garantia de 

direitos que é permeado pelas contradições que lhe são próprias. 

Durante toda a entrevista, era recorrente em sua fala comentários sobre a emergência da 

Política de Assistência Social, seja enquanto política pública consolidada no nosso país ou 

enquanto campo de atuação da psicologia. Júlia afirma “igual a minha mãe fala que ela viu o 

nascimento do ECA e eu tô vendo o nascimento do SUAS né, então a gente tá... Vendo a 

política acontecer, na verdade”. Nota-se o quanto ela se sente participante de um campo em 

construção, campo que vem sendo formulado e revisto, aprimorado desde sua formulação e 

normatização em 2005 com a criação do SUAS. Tal emergência traz ressonâncias importantes 

no que diz respeito à formação dos profissionais de psicologia. Tanto que, diante disso, Júlia 

relata que não teve nenhum tipo de contato com políticas públicas durante sua graduação. 

Ainda que alguns professores tivessem projetos voltados à extensão universitária, tudo isso 

ficava à margem das disciplinas ofertadas. A entrevistada diz: “não tive nada de política pública 

na faculdade (...). Ainda é muito novo, mas tinha professores interessados em fazer projetos de 

extensão. Aí, de lá eu me formei; ainda não sabia que área que eu queria e fui fazer 

aprimoramento em Psicologia Hospitalar, em Pediatria (...). E lá eu comecei a me interessar 

pelo trabalho do psicólogo que não era necessariamente clínico”.  
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Em contraste com a formação acadêmica científica regulamentada, ela coloca a questão de um 

aprendizado que se dá no encontro, na prática, com a surpresa de cada situação que demanda 

uma intervenção. Ressalta também a importância do encontro com outros psicólogos que 

vivenciam as mesmas questões de inserção num campo novo de atuação.  Ela afirma: “Então, 

foi nos dois sentidos que eu fui aprendendo. Na prática, na comissão de políticas públicas e no 

pensar do psicólogo nesse grupo de psicólogos que trabalhava em CRAS. A gente começou a 

pensar e pensar muito, a estudar muito, (...) a gente foi aprendendo na prática”. 

Assim, pode-se falar de uma aprendizagem que se dá no cotidiano e no coletivo, nas trocas 

feitas com as teorias, os colegas de profissão e os usuários. Trata-se de um desafio que 

implica em ir a campo, tendo em vista que não existem respostas prontas ou receitas para o 

trabalho a ser realizado.  

Sobre a questão do trabalho no SUAS, Júlia teve a experiência tanto de trabalhar no CRAS 

quanto no CREAS, fato este que lhe trouxe um olhar mais completo acerca da Política de 

Assistência e o papel do psicólogo nesse espaço, tendo em vista que atuou tanto na proteção 

social básica quanto na especial. Nas duas frentes (CRAS e CREAS) a característica principal 

do trabalho é a interdisciplinaridade, geralmente composta por uma dupla profissional: 

assistente social e psicólogo. Além da interdisciplinaridade, Júlia aponta para a importância do 

trabalho em rede, que consiste principalmente na interligação entre os serviços das diversas 

políticas públicas que o município oferece. Sendo um dos papéis do profissional atuar como 

alguém que “conecta todas as outras redes de serviço que atendem aquela comunidade”.  

Há também a questão da entrada recente do psicólogo no campo da assistência social. Júlia 

relata que quando entrou, pouco ou nada sabia a respeito do que seria aquele espaço de 

trabalho, tampouco do que seria a função de um profissional de psicologia nesse espaço e, por 

isso, optou em iniciar seu processo de trabalho estudando, perguntando, inserindo-se aos 

poucos na problemática. A inserção envolve questões que nem sempre são passíveis de 

serem respondidas imediatamente pelos profissionais que se inserem nesse campo, pois há 

uma grande demanda, uma necessidade por ações imediatas. Uma necessidade por “estar 

pronto” para o trabalho, ter “cartas na manga”, ter respostas e impressões sobre o caso.  

Sobre o trabalho e seus desafios, pode-se dizer que há uma infinidade de questões a serem 

levadas em consideração numa intervenção, fato este que confere o caráter de intensa 

complexidade ao trabalho. Compreender que as intervenções, ainda que individuais, podem ter 

ecos aos quais não teremos acesso, ou ainda, que vão repercutir numa estrutura familiar ou 

social, que se impõe também enquanto realidade de trabalho. Este fato aponta para a 

necessidade de se pensar para além do campo individual quando se está inserido na política 

de assistência social, além do setting terapêutico clássico, além da individualização dos 
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problemas. Trata-se de ter em vista que a clínica, enquanto cuidado especializado, pode ser 

articulada de inúmeras formas. Como nos diz a entrevistada: “Isso pra mim é clínica. Mesmo 

uma escuta, numa visita domiciliar, uma escuta de um psicólogo, independente de como ela 

for, aquilo é clínico. Então, não dá dizer que não é clínica. Não é clínica dentro de um setting 

terapêutico, bonitinho, quadradinho. E às vezes precisa do setting terapêutico bonitinho, 

quadradinho, numa primeira intervenção”. Cabe ter uma atenção individualizada quando 

necessário, respeitando a singularidade de cada caso. Porém, ter bem claro que o trabalho não 

se esgota no indivíduo.  

Assim, destacamos aqui a necessidade de ter um olhar implicado também com a realidade 

social, que por tanto tempo ficou à margem das intervenções hegemônicas na psicologia. Faz-

se necessário um envolvimento com o campo e também um questionar-se constante, para não 

correr o risco de, nesse caminho, perder-se nas veredas de uma atuação que não esteja 

implicada com a circunstância do caso atendido. Júlia destaca o perigo constante, entre 

permanecer num modelo de psicologia eminentemente clínico individualizado, por um lado, e o 

risco de estreitar o trabalho à concessão de benefícios e encaminhamentos: “E aí a gente vê 

que na prática o modelo clínico ainda prevalece muito, ou um modelo de psicólogo se 

transformar em assistente social. Então, era uma via ou outra né, a gente via psicólogo indo de 

par de vaso com o assistente social em visita... Sem trabalhar com um outro olhar”.  

Este fato leva-nos a perguntar, mais uma vez, sobre qual seria o trabalho possível do psicólogo 

no SUAS. Nem clínico, nem assistencial. O desafio, nesse caso, seria o de consolidar uma 

interdisciplinaridade, compreendendo que uma dupla psicossocial não quer dizer nem um 

trabalho segmentado nem idêntico. Construir um trabalho no interstício entre as disciplinas, no 

hiato que se instaura e permite a troca, a conversa entre os diferentes saberes científicos sobre 

o caso. Tal troca possibilitaria, por sua vez, um conhecimento um pouco mais completo acerca 

da realidade a intervir, tendo em vista que se pautaria em olhares distintos. Assim, caberia ao 

psicólogo a experimentação de novas formas de intervenção, com vistas a responder a si 

mesmo, à sua classe profissional, aos companheiros de trabalho e aos usuários quais as suas 

possibilidades de atuação nesse campo problemático que a própria situação de trabalho impõe.  

Em relação aos resultados do trabalho e aos efeitos das intervenções, Júlia afirma que em 

vários momentos uma decisão que, à primeira vista, apresentava-se como a melhor, culminava 

em efeitos muitas vezes desastrosos para o usuário: “Não foi nem um nem dois casos, foram 

muitos casos que eu olhava – eu acho que eu não errei sozinha. Ou o contrário. Casos que eu 

vejo hoje, muito trash, que até hoje eu fico assim: „gente, eu peguei essa menina quatro anos 

atrás, ela não devia ter ido prá um abrigo?‟ Que a gente apostou que ainda dava prá ficar; e 

hoje a gente vê o resultado”.  
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Este depoimento implica em talvez desvincular a psicologia de um lugar de „salvação‟ tantas 

vezes assumido pelos profissionais. É preciso muitas vezes sair dessa posição de quem teria a 

verdade sobre o sujeito e admitir que há sempre algo que escapa, que foge da nossa 

pretensão de controle – tantas vezes treinado nos laboratórios e pesquisas científicas. Sobre 

essa impossibilidade de controle sobre os resultados, Júlia diz: “Olha, a gente tem que 

entender que no CREAS, especificamente, se a gente acertar um caso a gente tem que 

comemorar, porque ali tudo, tudo, tudo, tudo, converge pro erro. Desde o que você disser num 

relatório até a intervenção que você faz com o abrigo, a intervenção que você faz com a 

promotora, o caso que você deixa, que você recusa no atendimento, que você diz essa 

demanda não é para o CREAS; ou então você atende numa única triagem e fala: „não é grave 

o suficiente pra estar aqui, pelo número de demanda que a gente tem, a gente só atende 

grave‟”. 

Diante do relato de Júlia, cabe questionar: E como lidar com esses erros, partindo do 

pressuposto de que o trabalho social implica envolvimento afetivo, impossível de ser posto de 

lado? Talvez seria a função do psicólogo trabalhar essa demanda “de salvação” também com 

os demais profissionais do campo da assistência, trazendo à cena os perigos que se corre ao 

assumir tal função. Ter em mente que a possibilidade do erro é tão real quanto a do acerto, 

sendo complicado até mesmo falar em erros e acertos quando lidamos com uma realidade tão 

marcada por dúvidas, meandros e limites. Daí a necessidade do trabalho multidiscipliar e da 

troca analítica. 

Outro ponto importante que faz relação com o trabalho e que aparece na entrevista é a 

dimensão afetiva, a qual está intimamente ligada ao trabalho do psicólogo. Dimensão esta que 

merece ser levada em consideração, tendo em vista as transformações que podem ser 

precipitadas pelos encontros, fazendo com que se configurem outras formas de lidar com a 

situação, outras configurações subjetivas. Nesse sentido, Júlia afirma que, de alguma forma, 

todos os casos a marcaram, mas que alguns marcaram mais: “Tem alguns casos que eu 

percebo que foram mais, que me marcam mais pelo tanto que, na verdade, eu aprendi com a 

família”. Este fato dá indícios de uma aprendizagem afetiva, feita pelas marcas subjetivas 

(Rolnik, 1993) do trabalho. Ainda nessa perspectiva, Júlia fala de um tipo de compreensão de 

certas realidades que só lhe foram possíveis a posteriori, depois das marcas produzidas pelo 

seu trabalho no CRAS. 

A entrevista de Júlia traz em cena a questão da necessidade de mergulhar no campo das 

políticas públicas para que se possa produzir intervenções concretas que tomem em 

consideração a complexidade das situações. Além disso, o depoimento traz à cena questões 

discutidas teoricamente em relação ao preparo acadêmico deficitário no que diz respeito à 
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políticas públicas e à questão da experimentação, importante e necessária quando falamos de 

um campo prático em construção. 

A segunda entrevista, realizada com Marcos, traz questões bastante importantes, 

principalmente em relação aos efeitos do trabalho em sua vida pessoal. Para ele, a questão do 

corpo do profissional ganha relevância uma vez que é bastante afetado pelas circunstâncias 

profissionais, marcado pela violência dos encontros com as situações aviltantes relatadas no 

cotidiano de seu trabalho no CREAS. Dimensão afetiva esta que merece atenção especial, 

tendo em vista que o profissional de psicologia, muitas vezes, é visto como aquele que, 

segundo ele, “tudo suporta”. 

Em relação à questão de sua formação profissional, Marcos afirma que teve um contato inicial 

breve com as políticas públicas por conta dos estágios do período da graduação. No entanto, 

relata que mesmo essa breve preparação advinda dos estágios não o preparou, pois a 

realidade de trabalho, nesse caso, sempre extrapola o teórico. Assim, ele afirma: “E hoje, 

mesmo com um pouco de experiência que eu já tenho na área e com leituras, eu me sinto 

muito impotente diante de algumas situações; e eu acho que o trabalho em si extrapola em 

questão da teoria, da prática e até mesmo da formação do psicólogo”.  

Neste sentido, há certa exigência advinda do trabalho que implica em criar novas estratégias 

de atuação diante das inúmeras situações vivenciadas. Como diz Marcos: “Porque cada um 

que aparece na sua frente ali prá conversar é uma pessoa diferente; e por mais que tenha toda 

uma teoria, às vezes aquela teoria não supre aquela demanda específica de um indivíduo”. 

Deparamo-nos, aqui, com um trabalhador atravessado por uma infinidade de situações 

cotidianas que produzem marcas afetivas, menos ou mais intensas, tanto no usuário atendido 

quanto no profissional. Tais marcas, para Rolnik (idem, p. 5) são feitas no corpo “ao acaso das 

composições que vão se tecendo”. Como afirma Marcos: “cada um [caso] marca de uma forma. 

Eu acho que quando você tá no CREAS você tem que ser uma pessoa disposta a fazer 

tatuagens emocionais, porque você sai com muitas marcas, todo marcado o corpo”. Nesse 

sentido, podemos afirmar que estamos diante de uma modalidade de trabalho que a todo o 

momento gera marcas afetivas e, consequentemente, transformações no trabalhador. A cada 

marca, pode advir uma aprendizagem, uma dor, uma nova configuração, a depender da 

maneira como o trabalho é vivido. 

Outros efeitos do trabalho podem ser aqui invocados, a partir da entrevista, como, por exemplo, 

a dificuldade de mensurar resultados: “Aqui você não tem como colocar isso em gráfico, em 

papel e falar assim: olha, eu tenho um usuário de crack que fuma todo dia; se ele deixar de 

fumar um dia crack é que ele evoluiu ou não. É difícil”. E atrelada à dificuldade de mensurar os 

resultados, está a dificuldade de sistematizá-los. Esta dificuldade acaba sendo bastante 
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presente nesse tipo de trabalho, tendo em vista que a sistematização e a criação de 

indicadores auxiliam no aprimoramento da política pública, bem como na reordenação de 

recursos financeiros para os setores que têm mais necessidade.  

Como mensurar um trabalho que é feito unicamente de relações afetivas, ou seja, de um 

resultado não palpável e não passível de controle? Tal questão permeia toda a entrevista de 

Marcos, que se pergunta a respeito das formas de avaliar seu trabalho: “É o que me afeta 

demais, porque eu não consigo visualizar o meu trabalho. Então, eu sou inclinado a avaliar por 

aquilo que me afeta: uma fala, uma frase de uma pessoa que eu estou atendendo, um 

reconhecimento; isso eu tomo como uma valorização. Como também às vezes me afeta um 

lado, vou chamar de negativo, no sentido de ver uma pessoa que usava maconha começar a 

usar cocaína, crack, enfim, uma droga mais pesada. Essas coisas que eu vou chamando de 

afeto, que vai me afetando, é minha forma de avaliar, que eu vejo se tá sendo legal ou não. E é 

tentar me manter no trabalho, ou às vezes pensar em sair daqui, pedir demissão e procurar 

outras coisas”. 

Vemos, portanto, um intenso sofrimento manifestado na fala de Marcos em relação ao seu 

trabalho. Partindo do pressuposto de uma configuração social na qual o trabalho ocupa lugar 

privilegiado na vida do indivíduo e tendo em vista que é por meio dele que se garante a 

subsistência, surge uma preocupação em relação a tantos efeitos experimentados no trabalho 

social, o qual, além das características acima citadas, guarda, no imaginário social, um lugar de 

sacrifício e, muitas vezes, de postura politizada, implicando num envolvimento afetivo bastante 

pronunciado.  

Marcos relata um esgotamento físico e psíquico advindo de seu envolvimento com o trabalho. 

Tendo em vista a necessidade do envolvimento afetivo para „alcançar‟ o outro em suas 

questões e promover o encontro, pode-se perceber a intensa dificuldade de separar o que faz 

parte das situações vividas no contexto de trabalho e as situações da vida pessoal, tendo em 

vista que, muitas vezes, as intervenções no cotidiano de trabalho demandam, além dos 

pressupostos teóricos, as experiências pessoais. Além disso, a assistência social envolve o 

contato com situações limítrofes que afetam de tal forma o profissional a ponto de fazer 

perdurar tais efeitos para além das horas de trabalho.  

E em outro momento da entrevista, ele relata as dificuldades diante dos impasses do trabalho, 

afirmando que: “Então, eu parei de sonhar. (...) Hoje se eu falar prá você;O que é possível? É o 

possível. O possível é o possível; e se contentar com o possível. E o possível é fazer o que dá 

prá ser feito, e às vezes se pode fazer muito pouco.Mas esse muito pouco, dependendo da 

situação da pessoa que você tá atendendo, é muito. Então o possível é fazer um dia de cada 

vez, cada situação a cada situação. Eu digo prá você que eu não tenho uma meta, um 
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planejamento. Às vezes uma conversa, um oi, uma visita é o suficiente”. Diante das 

dificuldades, Marcos passa a atentar-se às „micromudanças‟, às sutilezas do trabalho, 

percebendo cada pequeno movimento de transformação presentificado que, muitas vezes, é a 

possibilidade que se apresenta no momento. 

Pensando sobre a superação dos lugares pré-estabelecidos para a prática da psicologia, 

Marcos relata a questão do setting terapêutico, do espaço de trabalho do profissional psi na 

Assistência Social: “Onde começa e onde termina meu consultório? Começa na minha sala e 

termina na rua, numa visita, como a gente foi agora”. Como já discutido, o campo de atuação 

da Assistência Social implica na criação de novas formas de atendimento que não somente o 

setting da clínica tradicional. Em certas ocasiões, é necessário sair dos muros institucionais e 

encontrar as pessoas nas ruas, nas praças e/ou em suas casas. E isso constitui intervenção,  

atendimento psicossocial, tanto quanto um atendimento individualizado numa sala dentro do 

CRAS ou CREAS.  

Por fim, Marcos fala de uma postura política da psicologia, que está intimamente atrelada à 

questão de sua prática cotidiana, tendo em vista que toda intervenção, toda escolha teórico-

metodológica traz em si um posicionamento político: de uma visão de mundo, de ser humano e 

de sociedade. De acordo com o entrevistado, uma militância passaria também pelo silêncio, 

pelas micro mudanças do dia-a-dia, assumindo as possibilidades e impossibilidades pessoais e 

da política pública em que se atua. Assim, ele relata que tornou-se importante: “conhecer 

minhas limitações, minhas impotências e também afirmar minha potência e continuar lutando 

de uma forma mais delicada, mais silenciosa. Existe uma luta até mesmo na inércia. E, às 

vezes, a gente tem que saber a hora de parar um pouco, saber até onde a gente pode ir”. 

 Nesse sentido, o entrevistado mostra o quão precisoso é ter em vista esta dimensão política 

da atuação situada da psicologia, por vezes esquecida ou não levada em consideração. Trata-

se de estar atento às implicações e ecos do trabalho, que estão para além do controle sobre os 

resultados, mas que geram efeitos no campo social, invariavelmente. 

A entrevista de Marcos traz em cena os impasses e percalços do trabalho do psicólogo no 

campo da Assistência Social, dimensões estas que não aparecem nas referências normativas, 

mas que têm relação direta com o serviço que é oferecido. Dar visibilidade aos impasses do 

trabalho é tarefa relevante quando se pensa tanto na qualidade do trabalho quanto na vida dos 

profissionais que estão imersos neste campo de atuação. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O caminho metodológico escolhido para este trabalho teve como um dos pontos centrais as 

entrevistas com psicólogos inseridos na área de Assistência Social. As entrevistas realizadas 
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nesta pesquisa trouxeram pontos importantes no que diz respeito à inserção dos psicólogos no 

SUAS e, principalmente, deram visibilidade a alguns efeitos desse tipo de atividade na vida 

pessoal desses trabalhadores que merecem atenção. 

Tais entrevistas tiveram como efeito a emergência de novos questionamentos em relação às 

possibilidades do trabalho da Psicologia na PNAS. Ainda que na maior parte do tempo vejamos 

como uma grande oportunidade de ampliação do campo de atuação para os psicólogos, é 

necessário ter em vista as inúmeras dificuldades advindas do trabalho com uma população que 

se encontra, na maior parte do tempo, no limite da pobreza, da miséria afetiva e/ou da 

violência. Tarefa esta que acaba por exigir extrema implicação afetiva do profissional.  

Assim, ao final desta pesquisa, ficam evidenciadas algumas questões: Neste trabalho que se 

concretiza no próprio limite da vida e da lei, quais as possibilidades de intervenção? Quais os 

lugares da psicologia? Sabemos que a atuação do psicólogo não se confunde com o papel do 

assistente social, mas também não se confunde com um atendimento clínico. Quais 

ferramentas conceituais podem ser acionadas e criadas para analisar esse contexto? E, afinal: 

O que pode o psicólogo nesse contexto? Como “sustentar” um corpo vivo e mutante, que 

experimenta afetos e sofre variações em função deles? Questionam-se aqui os efeitos do 

trabalho social na vida do profissional psicólogo. Ao mesmo tempo em que é um espaço de 

atuação que vem se legitimando dia após dia, ainda ficam inúmeras questões em relação à 

possibilidade efetiva das práticas da psicologia serem de fato realizadas em uma dimensão 

ética e política. Talvez seja sua função criar espaços possíveis para o encontro com as 

singularidades, diante de uma realidade social que busca majoritariamente enquadrar, 

classificar e silenciar as diferenças. . 

Ousa-se dizer, no final deste trabalho, que seria precioso criar, a cada intervenção, novos 

caminhos; caminhos sobre os quais ainda não se pensou; caminhos ainda não inventados ou 

experimentados, correndo o risco de, caso não se tentar, ter como resultado da inserção da 

psicologia do SUAS um contingente de profissionais adoecidos e desconectados de sua 

potência de vida, por conta de todo o sofrimento e violência afetiva aí vivenciados. 
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