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A atuação do psicólogo no âmbito da assistência social pode ser considerada recente no 

Brasil. Com a implantação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) em 2005, abriu-se 

um campo importante para a psicologia, onde, apesar de relevante e de se constituir como 

uma ampliação necessária do campo profissional para um envolvimento mais direto com as 

questões sociais, ainda impõe inúmeros desafios aos profissionais da psicologia. O SUAS 

propôs a implantação dos Centros de Referência Especializado em Assistência Social 

(CREAS), cujo trabalho está voltado às pessoas, em especial, crianças e adolescentes que 

tiveram seus direitos violados, conforme dispõe a Tipificação Nacional de Serviços 

Socioassistenciais. O serviço ofertado no CREAS é um atendimento psicossocial, não se 

propondo realizar um tratamento clínico tradicional, devendo se voltar para atendimentos 

breves e pontuais. O atendimento psicossocial visa promover o desenvolvimento emocional 

frente às situações sociais ocorridas, possibilita a autonomia dos sujeitos e potencializa os 

usuários no fortalecimento de melhores condições sociais. A intervenção que o psicólogo 

promove nos programas sociais deve ter como objetivo principal devolver as condições 

psicossociais dos sujeitos para que possam retomar a sua vida cotidiana com dignidade e 

cidadania, fortalecendo a autoestima, o restabelecimento de seu direito à convivência familiar 

e comunitária em condições dignas de vida e possibilitando a superação da situação de 

violação de direitos. Dessa forma, este estudo tem por objetivo compreender como é o 

atendimento que os psicólogos que atuam no CREAS oferecem aos usuários, tendo em vista 

que as demandas são objetivas e imediatas. Trata-se de um estudo qualitativo, que utilizará  

entrevistas semiestruturadas com três profissionais da psicologia que atuam em duas unidades  

do CREAS, em uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. O projeto de pesquisa foi 

submetido e aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de Santa Maria (CAEE 

no 45151815.4.1001.5346), estando no período de agendamento das entrevistas. Este estudo 

possibilitará compreender como está a atuação do psicólogo nesse campo, refletindo os 

desafios encontrados no seguimento das diretrizes de atuação no campo da assistência social.  

 

 

 

 

 

 


