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Introdução: O presente trabalho consiste em uma prática de estágio específico curricular
obrigatório, realizado em um Centro de Referência Especializado da Assistência Social CREAS em um município do interior do Paraná, prática esta que consistiu em uma
intervenção com a equipe de cuidadoras da casa abrigo. Tem por objetivo analisar a prática do
psicólogo inserido no âmbito das políticas públicas, mas especificamente dentro da proteção
especial da política de assistência social, a prática interventiva proposta foi discutir o papel
das cuidadoras da casa abrigo, problematizando os papéis junto a toda equipe envolvida na
casa abrigo, buscando assim ampliar as possibilidades de cuidados e enfrentamento das
dificuldades cotidianas. Ao final do trabalho as cuidadoras podiam ocupar um espaço de
maior compreensão, delimitação e propriedade com relação ao trabalho realizado, percebendo
também as limitações e as extremas dificuldades deste papel.
Objetivos: Problematizar a prática do psicólogo inserido em um equipamento da Política da
Assistência Social, mais especificamente no trabalho com cuidadoras em uma casa abrigo.
Metodologia: Partiu-se da revisão de literatura referente a tudo que compõe a política de
assistência social (Politica Nacional de Assistência Social, Tipificação Nacional de Serviços
Socioassistenciais, Sistema Único da Assistência Social - SUAS, documentos e referenciais
produzidos pelo Centro de Referencia Técnica de Psicologia e Politicas Públicas - CREPOP)
posteriormente utilizou-se de observações, entrevistas semi-estruturadas, visitas domiciliares,
entre outros, feitas no equipamento onde se deu o estágio, neste caso o CREAS, e também dos
serviços a ele referenciados. A partir das entrevistas e observações feitas na dinâmica do
equipamento, bem como do trabalho do psicólogo, levantou-se a demanda e elaborou-se um
Projeto de Intervenção a partir dos dados coletados. Para dar suporte ao trabalho utilizou-se
pesquisas bibliográficas em livros, artigos e documentos de referências para a realização da
intervenção psicossocial na área da assistência social.

Desenvolvimento: A Psicologia se faz de grande importância na área da Assistência Social,
visto que seu trabalho junto a uma equipe multiprofissional visa entre outros aspectos o
atendimento às necessidades emergentes de sujeitos em situações de vulnerabilidades. Ao
pensarmos na Psicologia devemos fugir de um conceito que remete a visão hegemônica da
clínica, sendo esta mais de caráter individual e curativo, voltando-nos para uma visão
preventiva, problematizadora, investigadora e de compreensão dos contextos e das relações
estabelecidas nestes, devemos levar em consideração o coletivo, entrando aqui a Psicologia
comunitária que trabalha na e com a comunidade, bem como com os indivíduos que dela
fazem parte.
A Psicologia comunitária tem seus primórdios em movimentos sociais comunitários
em vários países da América e Europa. Na América latina, a partir de Góis (2005), nasce por
circunstância da psicologia social, da teologia da libertação e da educação popular. Góis
(2005) menciona que o indivíduo é uma realidade histórico-social, envolvido intrinsecamente
em processo cultural próprio, sendo este uma realidade histórico-social que possui em si um
processo cultural original, deve-se compreender o sujeito a partir de sua realidade físico-social
onde participa de uma rede de relações sociais, que vive em uma sociedade de classes que foi
historicamente se determinando.
Relacionado a esse caráter social da práxis da Psicologia, remete-se a área de
Assistência Social, onde o psicólogo ai inserido trabalha engajado em um compromisso
social. O Psicólogo deve problematizar e fazer com que o sujeito em sua comunidade, em seu
contexto, enxergue sempre novas possibilidades para uma existência ao menos
suficientemente boa. O CREAS é um órgão onde o psicólogo atua de forma a assumir esse
compromisso, e conforme o CREPOP (2012), dentro do SUAS constitui-se como uma
unidade pública estatal da proteção social especial de média e alta complexidade, visando
promover a superação da violação de direitos ocorridos com o sujeito na comunidade e no
social.
Segundo Brasil (2013), a atuação do Psicólogo no CREAS consiste em uma prática
interventiva, que leva em consideração a dimensão subjetiva e também objetiva dos
fenômenos naturais, tendo sempre um olhar crítico perante a realidade social. Intervir no
social remete a ir além de teorias já formuladas, buscando sempre inovar suas práticas, para
que sejam condizentes com o processo que se está trabalhando.
Levando em consideração os aportes da Psicologia Comunitária e pensando na atuação
do profissional da Psicologia dentro do CREAS, destaca-se aqui, perante os serviços de
assistência social, o serviço de acolhimento, este que se direciona ao abrigamento de sujeitos

que devido as mais variadas situações (vulnerabilidade, negligência e violação de direitos)
que possam estar ocorrendo, pode se dispor deste serviço, caracterizando o mesmo como
direito do cidadão.
A aplicação da medida de acolhimento institucional, segundo Aquino e Silva (2005),
caracteriza-se na retirada do poder familiar sobre a responsabilidade de tais sujeitos (crianças
e adolescentes) que se encontra em condições de risco. O conselho tutelar e o poder judicial é
quem deve realizar tais sansões, e o tempo em que essas crianças e adolescentes estiverem
institucionalizadas a responsabilidade a respeito de sua tutela é passada para o responsável
pelo abrigo, onde os mesmos devem cumprir com todos os direitos desse público atendido,
cabendo acompanhamento e atenção especial das autoridades competentes.
A experiência de estágio realizado na casa abrigo, nos remete bem a essa atuação
profissional, onde de inicio o estagiário de psicologia foi inserido como parte da equipe e
pode a partir de então começar a perceber e observar a rotina/dinâmica dos serviços e
demandas do CREAS. Ao longo dos estágios foram aparecendo muitos casos referentes a
negligencias das famílias em relação a seus filhos, estas então tinham seus filhos retirados
desse convívio familiar em situação de negligencia e abrigados na casa abrigo do município.
Brasil (2009) refere que o serviço de acolhimento institucional e de caráter provisório,
é onde crianças/adolescentes permanecem até que se regularize a situação com a família
impossibilitada temporariamente de realizar sua função de cuidado e proteção, ou quando não
se faz possível o retorno desse público a família são encaminhadas para famílias substitutas.
Estes serviços de acolhimento institucional são referenciados ao CREAS. Tomás e Vectore
(2012) citam que abrigo é uma “modalidade” (grifo do autor) de apoio psicossocial,
fornecendo proteção e acolhimento a crianças e adolescentes que apresentaram seus direitos
violados. Este serviço deve garantir privacidade, respeitando a cultura, etnia, religião, gênero,
arranjos familiares, vivências entre outras características desse público que necessitam do
serviço.
Costa e Nogueira (2005), no que se refere aos papéis dos profissionais que atuam
nessas instituições de abrigamento, aqui destacando as casas abrigo, destacam que cuidadores
(as) não podem ser confundidos como professores ou mães, visto que os (as) cuidadores(as)
acabam se tornando uma referência parental para os abrigados, sendo elas responsáveis pelo
cuidado e garantia da saúde física e também psíquica de adolescentes/crianças internalizados
advindos de uma grande fragilização acometida em função de seu histórico de vida
A partir das entrevistas e das observações da dinâmica da equipe do CREAS, bem
como da casa abrigo, levantou-se a demanda. Com a hipótese de intervenção diagnosticada, o

estagiário elaborou um projeto de intervenção para realizar junto à cuidadoras da casa abrigo
e com a equipe técnica do CREAS. O projeto buscou a orientação e problematização referente
à demanda citada acima, projeto este que foi aprovado pela equipe CREAS tendo como
público alvo as cuidadoras do abrigo, juntamente com a equipe técnica do CREAS, neste caso
a psicóloga e a assistente social. O projeto se constituiu em oito encontros semanais com
temáticas diferentes. Os encontros consistiam em temáticas relacionadas às dificuldades
percebidas pelo estagiário referente às equipes, nos encontros discutiam-se temas como a
função das cuidadoras, os papéis e deveres das crianças/adolescentes institucionalizadas tendo
base no regimento interno da casa abrigo e no estatuto da criança e do adolescente, a
delimitação da responsabilidade de cada um dos integrantes da equipe (cuidadores, psicólogo,
assistente social), bem como o trabalho de cada serviço em questão CREAS e casa abrigo.
No serviço de acolhimento, discute-se a estimulação do desenvolvimento de vínculos
mais próximos a uma família, proporcionando também uma interação social com a
comunidade, despertando no sujeito atitudes relacionadas à autonomia com as pessoas e/em
seu contexto. Deve-se procurar estabelecer uma rotina familiar no serviço, buscando criar
vínculos entre o cuidador e as crianças/adolescentes abrigadas, o ambiente da casa abrigo e o
trabalho a ser realizado com o público atendido deve se pautar no Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA), pensando sempre no trabalho com as questões de reinserção das
crianças/adolescentes em suas famílias, podendo ser a de origem ou substituta (BRASIL,
2009).
Algo notório dentro das instituições de abrigamento é a questão da rotatividade, e em
relação à casa abrigo onde se deu o estágio, apenas umas das cuidadoras atua com um período
de tempo maior que um ano, já as outras são recém concursadas para o serviço. Dentre

as

questões prejudiciais está a alta rotatividade das cuidadoras, estas permanecem no serviço por
um curto período, sendo transferidas ou deslocadas para outros serviços, ocasionando
dificuldades e prejuízos ao público atendido, visto que estes já advêm de uma quebra de
vínculo com a família de origem, e ao chegar a instituição cria-se todo um vínculo novamente
com essas profissionais e sua rotatividade acaba por repetir essa experiência de perda
novamente, conforme coloca Costa; Nogueira (2005).
Conclusão: Percebe-se ao longo deste trabalho a importância e complexidade do trabalho do
psicólogo dentro da política de assistência social e neste caso dentro do CREAS,
principalmente neste espaço que envolve o processo de abrigamento institucional. Considerase que as atividades do projeto de intervenção, de problematização, discussão e orientação,
disponibilizaram as cuidadoras um momento tanto de reflexão em torno das problemáticas

advindas da Casa Abrigo, quanto um momento livre para estarem colocando seus olhares e
compartilhando de suas vivências e dificuldades em seu trabalho, momento este de escuta
interventiva, onde através da fala, muitas vezes de desabafo, buscava problematizar levando o
sujeito à reflexão, mediando os conhecimentos entre a equipe, bem como com o estagiário. O
trabalho da psicologia tem grande importância e se faz necessário dentro do âmbito da
assistência social, trabalho este que deve buscar sempre, juntamente com toda a equipe com a
qual se trabalha, novas possibilidades para os sujeitos que são usuários do serviço, bem como
daqueles que são responsáveis pela execução do serviço podendo proporcionar uma melhor
qualidade de vida, podendo também facilitar o manejo das atividades diárias, partindo de uma
prática psicológica que busca compreender o contexto e sua realidade, planejando assim uma
intervenção que venha de encontro com as necessidades de todos os envolvidos, a partir da
mediação dos grupos. O trabalho do psicólogo em um equipamento responsável pela proteção
especial é bastante abrangente e complexo, que alem de compreender a subjetividade humana,
sendo esta contextualizada social e historicamente, deve também ter a capacidade de
socializar as informações e o acesso dos indivíduos a conscientização social.
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