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A Proteção Social Básica (PSB) visa prevenir situações de risco e vulnerabilidades,
com foco no desenvolvimento de potencialidades e no fortalecimento de vínculos familiares e
comunitários. Está circunscrita às condições de vulnerabilidade social decorrentes da situação
de pobreza, privação e fragilização dos vínculos afetivos, em territórios específicos. A PSB,
por ser parte integrante de um dos níveis de proteção do Sistema Único da Assistência Social
(SUAS), se operacionaliza majoritariamente por meio dos Centros de Referência da
Assistência Social (CRAS), responsáveis pela oferta do Serviço de Proteção e Atendimento
Integral à Família (PAIF) e pela gestão territorial da PSB (Tipificação Nacional de Serviços
Socioassistenciais, 2009). Os serviços continuados ofertados pela PSB que estão previstos na
Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (2009) envolvem: Serviço de Proteção e
Atendimento Integral à Família (PAIF); Serviços de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos (SCFV) e Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com
Deficiência e Idosas. Tais serviços responsabilizam-se pela constituição de espaço de
convivência, formação para a participação e cidadania, desenvolvimento do protagonismo das
crianças e dos adolescentes.
O presente trabalho objetiva descrever e discutir quais são as principais atribuições dos
Psicólogos que atuam no CRAS Santa Felicidade, localizado no município de Maringá-PR. A
coleta de dados deu-se por profissionais que trabalham e que já trabalharam no CRAS Santa
Felicidade. Este CRAS abrange um território de 73 bairros e atende a mais de 5.000 famílias
cadastradas. Contempla ainda seis entidades de SFCV: 4 para crianças e adolescentes de 06 à
15 anos; 2 para pessoas idosas. Atualmente o CRAS atende cerca de 350 famílias no PAIF e
137 famílias que possuem pessoas com deficiência e idosas. Além dos programas
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recomendados pela Tipificação, o CRAS realiza diversos atendimentos à população
diariamente, totalizando em média 43 atendimentos por dia.
No que compreende o trabalho do Psicólogo com as famílias através do PAIF, estão
inclusas atividades de: visita domiciliar; elaboração do programa de desenvolvimento familiar
(PAFI); estudo e discussão de casos entre os técnicos envolvidos e outras redes
socioassistenciais (Centros de Referência de atendimentos de média e alta complexidade em
Assistência Social, Conselho Tutelar, Educação, Saúde, Entidades de SCFV, etc);
desenvolvimento de grupos de famílias, gestantes e idosos com o objetivo de fortalecer a
função protetiva das famílias, prevenir a ruptura de laços, promover informações sobre o
acesso e usufruto de direitos e contribuir para a melhoria da qualidade de vida, assim como
realizar acompanhamento familiar no que tange às estratégias de melhorias do
desenvolvimento educacional, de trabalho, renda e profissionalização, de assistência à saúde,
etc.
Já no que diz respeito às responsabilidades do Psicólogo, inerentes ao funcionamento
do SCFV, são realizadas ainda outras atividades específicas deste CRAS, tais como:
atualização anual do Cadastro Único das famílias usuárias do SCFV; apuração e controle
mensal de distribuição de vale transporte para locomoção dos usuários aos serviços;
realização de atendimento individualizado e visitas domiciliares às famílias referenciadas ao
CRAS; desenvolvimento de atividades coletivas e comunitárias no território; atestar
informações mensais prestadas pelos orientadores sociais para alimentação de sistema de
informação e a elaboração mensal de relatório com avaliação das atividades desenvolvidas
pelos orientadores sociais. Neste CRAS são gerenciados pelo Psicólogo, que é o técnico de
referência do SCFV, aproximadamente 500 usuários do serviço, gerando grande demanda de
responsabilidades burocráticas e de volume de trabalho.
No tocante aos atendimentos diários ofertados pelo CRAS à população, em meio a
livre demanda, o Psicólogo, juntamente com a equipe interdisciplinar, realiza atendimentos
que envolvem: a abertura e a atualização de prontuário da família; abertura e atualização de
cadastro único do Governo Federal; concessão de benefícios eventuais (vale transporte,
segunda via de documentos, kit foto 3x4); elaboração de currículo e agendamento de
entrevistas de emprego; matrícula e encaminhamento aos cursos profissionalizantes do
Pronatec e de outras entidades de desenvolvimento profissional gratuitos; escuta qualificada
às famílias; orientações e informações gerais sobre vagas em pré-escolas, no ensino

PSICOLOGIA E DIREITOS HUMANOS: Formação, Atuação e Compromisso Social
fundamental, médio e de educação para jovens e adultos; orientações sobre o programa de
transferência de renda Bolsa Família e análise das condicionalidades deste, referenciamento e
contrareferenciamento de solicitações às famílias aos serviços de proteção de média e alta
complexidades, Conselho Tutelar, Promotoria, escolas, rede de saúde, entre outros e
encaminhamentos diversos às unidades de saúde e atendimento psicológico.
Diante do exposto percebe-se que o Psicólogo no CRAS desenvolve uma série de
atividades à população, que envolvem desde informações e orientações gerais de assuntos
variados – escolas, serviços, benefícios sociais, assuntos jurídicos, emprego, documentação,
relacionamento familiar, dependência e álcool e outras drogas, violência, etc – a trabalhos
mais pontuais e precisos do Psicólogo, como o caso do acompanhamento familiar e do SCFV.
Dessa forma compreende-se que o trabalho deste profissional no CRAS requer habilidade de
escuta, de análise das situações, de síntese dos problemas e suas possíveis soluções dentro de
cada realidade familiar e a busca constante por reciclagens acerca de temas técnicos e
questionamentos gerais advindos da população atendida, uma vez que, devido ao fato da
formação do Psicólogo ser voltada, prioritariamente, para a atuação clínica, os profissionais
não se encontram preparados para a atuação no contexto da Assistência Social.
Acredita-se que este despreparo, decorrente da formação deficitária, dificulta a
construção de uma identidade profissional por parte dos Psicólogos que atuam nos Centros de
Referência da Assistência Social e faz com que a Psicologia seja utilizada de formas distintas,
quando não descontextualizada, por estes profissionais que, muitas vezes, acabam
emprestando recursos técnicos e metodológicos de outras áreas do saber psicológico, mas que
na maioria das vezes se mostram ineficientes para serem utilizados neste contexto.
Frente a isso, defende-se aqui a importância de novos estudos que versem sobre a
atuação do psicólogo na Assistência Social contribuindo assim para a construção desta
identidade profissional e, principalmente, para o surgimento de práticas mais contextualizadas
com as populações referenciadas pelos CRAS.
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