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Segundo Cruz e Guareschi (2013), a partir da Constituição Federal de 1988, o Brasil
passa a possuir, juntamente com a saúde e a previdência social, a base da seguridade social,
deixando as casas de caridades oferecidas pela igreja católica, para a população mais pobre.
Desta forma, a assistência social começa a ter caráter universal ainda que seletivo para quem
dela necessite. Surge então a Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS (Lei 8.742). A partir
dela, “a proteção social se coloca como um mecanismo contra as formas de exclusão social
que decorrem de certas vicissitudes da vida, tais como a velhice, a doença, a adversidade, as
privações.” (Cruz, 2013, p. 28).
Já no ano de 2004, através da IV Conferência Nacional da Assistência Social, foi
elaborado e aprovado pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) o Plano
Nacional de Assistência Social (PNAS), o qual em 2005 passou a ser regulamentado como o
Sistema Único de Assistência Social (SUAS), cujas diretrizes estabelecem a descentralização
político-administrativa, permitindo assim o atendimento da Assistência Social para quem
precisa independente de ter contribuído ou não com a seguridade social.
Através do SUAS foi possível a unificação da Assistência Social em nível nacional e,
desta forma, materializando as diretrizes do LOAS. O SUAS é um sistema público que
organiza as ações socioassistenciais no Brasil e permite uma inovação referente às
complexidades na organização da proteção social, na medida em que divide as formas de
atendimento em Proteção Social Básica e Especial, sendo que a primeira é realizada no Centro
de Referência de Assistência Social (CRAS) e a segunda é realizada no Centro de Referência
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Especializada de Assistência Social (CREAS). No CRAS o trabalho do psicólogo é voltado
para a prevenção de riscos pessoais e sociais, já no CREAS o atendimento é focado para
famílias que já se encontram em risco pessoal e social, que podem ter sofrido abuso sexual e
violência, entre outros.
Neste momento abordaremos brevemente a atuação do psicólogo no Centro de
Referência de Assistência Social (CRAS), que é a porta de entrada das famílias aos direitos
socioassistencias.
De acordo com o Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas
(2007) o CRAS tem como objetivo proporcionar o desenvolvimento das famílias que se
encontram em vulnerabilidade sociais que precisam de acompanhamento familiar e de
benefícios eventuais tais como Bolsa Família, cota de alimentos, vale transporte, Carteira do
Idoso, Benefício de Prestação Continuada (BPC), Programa Leite das Crianças,
encaminhamentos para documentação, serviços jurídicos, atendimentos psicológicos,
entrevista de empregos, cursos profissionalizantes, Serviço de Convivência e Fortalecimento
de Vínculos, Jovem Aprendiz, entre outros, e também oferece atividades como grupo de
famílias, gestante e artesanato.
Assim o CRAS tem como objetivo potencializar o seu território de modo que atenda as
famílias que precisam do acompanhamento da assistência social, e trabalhando a construção
de seus vínculos, com propósito de que estes atendimentos venham a gerar independência
dos benefícios oferecidos e, conseqüentemente, aumento da autonomia (CREPOP, 2007).
Desta forma, o CRAS trabalha com a prevenção da ruptura de vínculos, promove o acesso e
usufruto de direitos e contribui para a melhoria da qualidade de vida de famílias que se
encontram em vulnerabilidades. O serviço busca, por meio dos atendimentos, valorizar as
potencialidades destas famílias e, aos poucos, lançá-las novamente ao ambiente social que,
devido às vulnerabilidades que se encontram, podem estar excluídas deste meio.
De acordo com o Conselho Federal de Serviço Social (2007), a inserção do psicólogo
na área social se deu há pouco tempo e sua atuação vêm crescendo muito nos últimos anos. O
trabalho do psicólogo, no âmbito social, não caracteriza-se pelo atendimento clínico, que
muitas vezes é uma prioridade na formação deste profissional, mas orienta seu trabalho para
grupos de famílias vulneráveis, com vistas a trabalhar a auto-queestima e o potencial destas
famílias.
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Ademais, o psicólogo atuante neste contexto deve, através de suas intervenções,
buscar ultrapassar as diferenças causadas pelas desigualdades, assim como trabalhar com
estas pessoas e famílias o enfrentamento da condição na qual se encontram, e assim orientálos e ajudá-los a buscar os seus direitos e a superar as vulnerabilidades (CREPOP, 2007).
Levando em consideração o papel do psicólogo na Assistência Social, o presente
trabalho tem como objetivo apresentar um trabalho realizado em um dos Centros de
Referência da Assistência Social de Maringá. O foco é descrever uma intervenção que
ocorreu com jovens de classe média-baixa, com faixa etária de 14 a 16 anos, sendo a maioria
integrante de famílias semi-alfabetizadas e algumas não alfabetizadas.
Diariamente as famílias procuram o CRAS para informações e encaminhamentos dos
adolescentes para os Programas de Jovem Aprendiz. Nos atendimentos realizados percebe-se
que muitos adolescentes, ainda que interessados nos programas encontram-se pouco
preparados para iniciar no mercado de trabalho e acabam não sendo selecionados pelas
entidades formadoras e pelas empresas.
Frente a isso, foi criado um projeto com o objetivo de acolher e preparar estes
adolescentes, futuros aprendizes, para a carreira que se inicia. O projeto se tornou relevante na
medida em que encontramos nos jovens a oportunidades das famílias iniciarem um processo
de rompimento do ciclo de vulnerabilidade socioeconômica, já que despertava nos jovens o
interesse pela profissionalização, trabalho e renda.
Quando foi aberto o edital de uma das entidades, marcamos o dia da oficina com o
titulo “Oficina Jovem Aprendiz”, e entramos em contato com os jovens que estavam dentro
do processo seletivo, que preconizava critérios de idade e escolaridade. Convidamos
aproximadamente 35 famílias, que se enquadravam nesta primeira seleção do jovem aprendiz,
cujos critérios eram adolescentes de 14 à 16 anos incompletos e que estivessem a partir do 9°
ano do ensino fundamental. Destas famílias 25 confirmaram presença, e 20 famílias
compareceram na oficina.
Durante a oficina trabalhamos, por meio de recurso audiovisual, temas relacionados
ao comportamento em uma entrevista de emprego, enfatizando desde a importância do
conhecimento do currículo até as vestimentas mais adequadas para um processo seletivo.
Além da palestra informativa, foi realizada uma dinâmica de grupo (nesta dinâmica cada
adolescente recebeu uma bexiga e um pedaço de papel e caneta, para escrever o seu sonho no
papel e colocá-lo dentro da bexiga e depois enche-la, m seguida cada um recebeu um
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palitinho de dente e então foi dito para cada um cuidar de seu sonho da forma que fosse
possível, sendo assim um começou a estourar a bexiga do outro, quando ninguém mais estava
com sua bexiga, perguntamos quem disse para estourar a bexiga do outro, e todos ficaram
quietos, e então falamos que não é preciso destruir o sonho do outro para alcançar o seu e que
na vida encontraremos obstáculos porem é necessário seguirmos em frente e acreditar nos
nossos sonhos), que tinha como objetivo trabalhar os obstáculos que as pessoas podem
encontrar na vida e, posteriormente, uma discussão que enfatizava a importância de ter metas
e persistência para alcançar seus objetivos. Finalizamos o encontro com uma análise da
música do Renato Russo “Mais uma vez”, visto que, analisando o meio social em que se
encontram, podem encontrar pessoas que não os incentivam a confiar neles mesmos e a seguir
em frente.
Desta forma podemos verificar que, tal como aponta o CREPOP (2007), um dos
papéis do psicólogo que está inserido no CRAS é também fortalecer vínculos, proporcionar
que o atendimento realizado possa progressivamente gerar benefícios como independência,
autonomia e perspectiva de uma vida melhor. Para que a população atendida neste CRAS
possa vá deixando aos poucos de precisar do assistencialismo e vá construindo sua autonomia.
O psicólogo desta área tem um grande desafio, que é trabalhar diariamente com estas famílias,
buscando despertar estes desejos de independência. Contudo, para isto, é necessário conhecer
as demandas das famílias.
Através desta intervenção junto aos adolescentes foi possível levantar as demandas
que tínhamos naquele momento sobre estas famílias, as quais, inseridas em uma classe social
baixa, vem ao CRAS buscar uma forma de inserção no mercado de trabalho por meio do
jovem aprendiz, seja por orientação de algum técnico do CRAS ou por vontade própria de
alterar a situação em que vive. Assim pudemos organizar uma oficina levantando as principais
dúvidas e dificuldades dos jovens, podendo orientar, informar e trabalhar a autonomia destes,
além de realizar o encaminhamento para o processo seletivo que estavam se propondo a
participar. Assim concluímos que,
Uma psicologia comprometida com a transformação social toma como foco as
necessidades, potencialidades, objetivos e experiências dos oprimidos. Nesse
sentido, a Psicologia pode oferecer, para a elaboração e execução de políticas
publicas de Assistência Social – preocupadas em promover a emancipação social
das famílias e fortalecer a cidadania junto a cada um de seus membros –
contribuições no sentido de considerar e atuar sobre a dimensão subjetiva dos
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indivíduos, favorecendo o desenvolvimento da autonomia e cidadania. (CREPOP,
2007, p. 17).
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