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RESUMO  
Este estudo tem como objetivos compreender os sentidos de pobreza 
para Psicólogos que atuam no Sistema Único de Saúde (SUS). Investigou-
se a as percepções sobre pobreza para psicólogos vinculados do SUS de 
uma cidade da planície litorânea do Piauí.  Trata-se de um estudo 
qualitativo cuja estratégia epistemológica se alinha com a perspectiva 
construcionista com base em Spink e Menegon. Para coleta de dados 
realizou-se entrevista semiestruturada. Participaram do estudo seis 
psicólogos cuja lotação está distribuída da seguinte forma: dois 
psicólogos do NASF, dois do CAPS II e dois do CAPS AD. Como 
procedimentos de análise e tratamento dos dados apoiou-se na técnica 
de Análise de Sentido. Os resultados sinalizam que a profissão precisa 
avançar na aquisição de recursos técnicos e teóricos sobre as 
concepções de pobreza e a atuação frente a esse fenômeno. 
 

 
Palavras-chave: Pobreza; Psicologia; Atuação Profissional. 

 

ABSTRACT 
This study aims to understand the meanings of poverty for Psychologists 
working in the Unified Health System (UHS). It was investigated the 
perceptions about poverty, for psychologists linked to the SUS from a 
city on the coastal plain of Piauí. It is a qualitative study whose 
epistemological strategy aligns with the constructivist perspective based 
on Spink and Menegon.To collect data, a semi-structured interview. Six 
psychologists whose work is distributed as follows: two NASF 
psychologists, two from CAPS II and two from CAPS AD. As data analysis 
and treatment procedures, was based on Spink-based Sense Analysis 
technique. The results indicate that the profession needs to advance in 
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the acquisition of technical and theoretical resources on the conceptions 
of poverty and the action in face of this phenomenon. 
 

 
Keywords: Poverty; Psychology; Professional performance. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem como objetivo sinalizar os sentidos de pobreza para Psicólogos que 

atuam no Sistema Único de Saúde (SUS) de uma cidade da planície litorânea do Piauí. O 

problema de pesquisa, literatura apresentada e problematizações feitas nas páginas que 

seguem têm íntima relação com o modo como a pesquisadora experienciou a graduação e o 

processo de formação em Psicologia, o contato e atuação como psicóloga num Centro de 

Referência de Assistência Social (CRAS) e, a partir do trabalho, o encontro com o campo de 

investigação. 

A partir do CRAS e dos usuários atendidos por esta pesquisadora nesta unidade foi 

possível compreender a importância da proximidade e articulação entre a Política de 

Assistência e as demais Políticas Públicas, tanto no que diz respeito à promoção integral do 

cuidado de famílias e usuários quanto na criação de estratégias de enfrentamento por parte de 

serviços e profissionais para desafios comuns como a questão social. 

Assim, pôs-se como problemas de partida para a pesquisa questionamentos tais: como 

os psicólogos de outras Políticas Públicas atuam frente a usuários cuja pobreza é característica 

que atravessa os seus contextos de vida? A pobreza determina e/ou modifica a atuação 

profissional dos Psicólogos? Como o contato com a pobreza e o histórico de vida dos usuários 

afeta os profissionais de psicologia? A qual repertório técnico os profissionais de Psicologia 

acessam para atuar diante de tais questões? Quais os sentidos produzidos sobre pobreza, tanto 

na compreensão do termo quanto na atuação da psicologia frente a essa demanda? 

 

2 A PSICOLOGIA DO BRASIL: DA REGULAMENTAÇÃO À INSERÇÃO E ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO 

NO SUS 

 

Nesse primeiro capítulo retomamos a literatura para apresentar aspectos históricos de 

sinalizam o processo de regulamentação, desenvolvimento e consolidação da Psicologia 
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enquanto ciência e profissão no Brasil, a e a sua inserção no campo das Políticas Públicas, em 

especial o Sistema único de Saúde. 

A Psicologia foi reconhecida no Brasil enquanto ciência e profissão no ano de 1962 

através da Lei de nº 4.119 que foi regulamentada pelo decreto de nº 53.464 de 1964. O 

documento oficializa quem de direito poderia exercer a profissão de psicólogo, determina o 

registro profissional como condição indispensável para o exercício profissional e atribui as 

funções e os critérios de formação para a profissão (BRASIL, 1964). 

Antes da regulamentação o exercício da Psicologia não era restrito a um único campo 

de profissionais e/ou formação de tal forma que médicos, profissionais da educação, 

funcionários públicos que ocupassem cargos ou funções públicas com denominação psicólogo 

(a), portadores de certificado de especialista e/ou doutor em Psicologia e filósofos poderiam se 

afirmar enquanto profissionais psi (CHAVEZ, 1994). 

O processo de regulamentação da profissão foi incentivado pela preocupação de grupos 

de estudantes e profissionais, que naquele momento exerciam a função de psicólogos, através 

da organização de movimentos tais como: a tentativa de incorporação da Psicologia nas Escolas 

Normais; a criação do Instituto de Seleção e Orientação Profissional; a fundação da Associação 

Brasileira de Psicotécnica (NASCIMENTO, 2011); e a Associação Brasileira dos Psicólogos 

(CHAVES, 1994). Tais movimentos se preocupavam com o exercício desordenado da prática em 

psicologia e solicitavam o estabelecimento de limites de atuação e um espaço específico para a 

profissão no cenário nacional (CHAVES, 1994). 

Dessa forma, a regulamentação da Lei foi importante para a materialização da criação 

de cursos específicos de Psicologia, para o estabelecimento de um currículo mínimo para 

formação profissional no país (DIMENSTEIN, 1998), para a afirmação de funções consideradas 

privativas do psicólogo, que segundo o texto legal eram: “1) Utilizar métodos e técnicas 

psicológicas com o objetivo de: a) diagnóstico psicológico; b) orientação e seleção profissional; 

c) orientação psicopedagógica; d) solução de problemas de ajustamento”¹ (p.3), para a 

regulamentação de algumas categorias profissionais que vinham exercendo as atividades acima 

descritas e que poderiam reivindicar o título profissional de psicólogo (DIMENSTEIN, 1998) e 

para a transformação do psicólogo num profissional liberal (NASCIMENTO, 2011)³. 

Segundo Dimenstein (1998) com a regulamentação a Psicologia garantiu um “espaço 

institucionalizado de trabalho” (p.66). Entretanto, durante o período de reconhecimento e 
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efetivação da profissão o país vivia um momento histórico-político-econômico de ditadura civil-

militar, que se estendeu por mais de duas décadas (1964-1985), tendo como características a 

violência, a repressão política, a restrição de direitos civis⁵ e o controle dos movimentos civis 

organizados (CHAVES, 1994) o que, em certa medida, atravessou o processo de consolidação 

da profissão, interferiu nas práticas profissionais desenvolvidas naquela época e fez com que a 

Psicologia em certos momentos fosse usada como instrumento da manutenção do Estado 

(SCARPARO et al,2014). 

Scarparo, Torres e Ecker (2014) afirmam que a Psicologia se desenvolveu no Brasil 

fortemente influenciada por um projeto de ciência moderna, que se supunha neutra e que 

naquele momento se preocupava principalmente com questões “organizativas e técnicas da 

profissão” (p.73), sustentando uma postura mais conservadora e se distanciando dos temas 

políticos que pudessem confrontar e/ou gerar conflito com o Estado ditatorial. 

Durante esse período até os anos de 1975, Ferreira Neto (2010) afirmam que o campo 

de preocupação era a profissionalização. O modelo de referência profissional tinha como foco 

a atuação que se centrava na orientação e seleção profissional, no psicodiagnóstico, na 

orientação psicopedagógica, no uso de testes psicológicos (DIMENSTEIN, 1998) e na 

reivindicação e consolidação do espaço de atuação na clínica individualizada, em consultórios 

particulares, dirigida principalmente a pessoas de classe média-alta, baseando a atuação em 

uma perspectiva autônomo-liberal (NASCIMENTO, 2011), sem questionar com profundidade de 

que forma o conhecimento produzido estava sendo usado em favor da manutenção das 

relações de poder e violência do regime político vigente (SCARPARO et al, 2014). 

A partir de 1975, com a profissão apresentando contornos mais delimitados, o campo 

de preocupação passa a girar em torno da formação profissional. Característica do regime 

ditatorial brasileiro vigente, a economia engendrada na lógica econômica do capitalismo, foi 

importante no reconhecimento da profissão enquanto preferencial autônoma e liberal 

(DIMENSTEINS, 1998) mas principalmente no incentivo para os processos de privatização do 

ensino superior e de expansão do aumento do número de cursos e instituições formadoras 

(FERREIRA NETO, 2010), o que eventualmente fez com que a Psicologia também se expandisse 

pelo país (YAMAMOTO, 2007). 

Nesse período começam a se estruturar movimentos representativos da profissão 

como: o Sistema Conselhos de Psicologia (CFP e CRPs), o Código de Ética da Profissão e 
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Sindicatos da categoria (NASCIMENTO, 2011). Começa a ganhar força e repercussão também a 

preocupação de psicólogos e pesquisadores quanto os caminhos da profissão. Estudos 

realizados por Melo em 1975, Botomé em 1979 e Campos em 1983, sinalizavam que a Psicologia 

era uma ciência de luxo, acessível à menos de 15% da população e apontavam para a 

necessidade de se discutir a função social da Psicologia (YAMAMOTO, 2007).  

A inserção do profissional de Psicologia em Políticas Públicas no país aconteceu 

principalmente a partir da década de 80, com o estabelecimento de equipes mínimas de Saúde 

Mental, a criação e consolidação do Sistema Único de Saúde e ainda mais recentemente com a 

implantação da Política Nacional de Assistência Social e o Sistema Único de Assistência Social 

(OLIVEIRA, 2012). 

Entretanto, não se pode afirmar que a entrada da profissão de Psicologia nas Políticas 

Públicas de Saúde e Assistência Social tenham significado transformação nos modelos teóricos 

e práticos que fundamentam a atuação profissional (DIMENSTEIN, 2006) tampouco, que 

tenham sido resultado de processo de conscientização profissional quanto à função da 

psicologia junto a camadas mais pobres da população (OLIVEIRA, 2012). 

Autores como Ferreira Neto (2010) e Yamamoto e Oliveira (2010) afirmam que as 

práticas de muitos psicólogos que atuam no SUS ainda hoje estão bastante voltadas para um 

modelo clínico restritivo, influenciados por uma proposta de formação “calcada em um modelo 

clássico de clínica liberal, privada, curativa e individual, inspirado na clínica médica (FERREIRA 

NETO, 2010). 

Tais práticas são pautadas em modelos que muitas não se adéquam com as propostas 

das Políticas Públicas, nem com a realidade dos dispositivos em que tais profissionais estão 

inseridos, principalmente quando se trata de serviços que tem como princípio de atuação a 

territorialidade (YAMAMOTO; OLIVEIRA, 2010). 

Assim a inserção da Psicologia nas Políticas Públicas põe em xeque os modelos 

tradicionais sobre os quais se sustentavam o exercício da profissão, exigindo que novas teorias 

e métodos, sejam incorporados no escopo de discussão sobre a atuação profissional 

(NASCIMENTO, 2011). Sobretudo quando esta atuação se propõe a ser realizada em locais que 

tem questões sociais como a fome, a pobreza, a miséria, o desemprego, a violência, etc., como 

foco da intervenção. 
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 Nesses espaços mais que intervir no sofrimento psíquico ou sobre os processos de 

ajustamento, cabe ao psicólogo manejar situações cujos determinantes repousam nas 

condições estruturais que compõe a sociedade capitalista. A atuação profissional nesse sentido 

requer compromisso social, ético e político e práticas que sobreponha àquelas clínicas – 

psicoterápicas -individualizantes por atuações capazes de produzir nos sujeitos processos de 

autonomia, cogestão de seus processos de saúde e de vida e, o reconhecimento de suas 

possibilidades de transformação (ONOKO CAMPOS, 2006), como, por exemplo, com o 

reconhecimento e enfrentamento da pobreza. 

Sendo assim, refletir acerca da inserção e atuação de psicólogos em Políticas Públicas 

de Saúde é necessário, mas é urgente também compreender como os psicólogos se apropriam, 

produzem afetos e se implicam diante de contextos que exigem dos profissionais a atuação 

frente aos problemas políticos, sociais e econômicos postos. 

 

3 POBREZAS E IMPLICAÇÕES PSICOSSOCIAIS PARA A ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO 

 

A pobreza é fenômeno complexo e multifacetado que atravessa questões como: a classe 

social e econômica, o lugar de residência, a região do Brasil, a presença do Estado, ausência de 

serviços básicos e infraestrutura, a etnia, a cor da pele, o gênero, a composição familiar, as 

expectativas de mudança e ascensão social etc. (REGO; PINZANI, 2014) não existindo consenso 

quanto a definição e as formas de avaliar a pobreza (DANTAS, 2007). 

Entretanto, por muito tempo a pobreza foi concebida apenas como ausência de renda 

e falta de recursos financeiros para suprir necessidades consideradas básicas, como a moradia 

e a habitação. Essa visão é afirmada por Moura Jr (2014) como concepção monetária e 

unidimensional do fenômeno pobreza e se opõe a perspectiva multidimensional do fenômeno 

A perspectiva unidimensional estabelece a carência de renda como principal indicador 

de pobreza (MOURA JR, 2014). Tal perspectiva monetária da pobreza foi muito utilizada para 

balizar a criação e o planejamento de estratégias de superação da pobreza. No Brasil tal 

perspectiva fundamentou a criação do Plano Brasil sem Miséria e a implantação do Programa 

Bolsa Família que assegura a importância de uma renda regular como condição necessária para 

a superação do empobrecimento. 
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Entretanto a perspectiva monetária sozinha não dá conta de compreendam como a 

exclusão econômica marca a vida das pessoas. Por isso aspectos como o contexto social, 

cultural, regional são incorporados na defesa de uma concepção multidimensional para a 

pobreza que possibilita a inserção de novos sobre esse fenômeno (MOURA, JR, 2014). 

As Políticas Públicas e as formações profissionais em saúde, assistência, educação e 

carreiras jurídicas muito pouco problematizam em suas diretrizes e currículos o conceito de 

pobreza. Tanto é que, a definição de pobreza que se tem, parte muito mais da compreensão 

individual do que é ser rico ou ser pobre, ou da convivência  

com pessoas consideradas, ricas e/ou pobres do que, por exemplo, do fato do tema pobreza 

ter sido apresentado como conteúdo a ser discutido nas graduações/formações. 

De uma forma geral, no Brasil, predominam duas concepções a respeito do fenômeno 

pobreza: uma que afirma que a pobreza se radicaliza em causas individuais e,  

outra, que afirma a pobreza como problema emergente da estrutura e desigualdades sociais 

provocadas pelo capitalismo (PONTES, 2010). 

A primeira perspectiva, que de acordo com Rego e Pinzani (2014) é mais frequente nos 

serviços de assistência a pessoas pobres, tende a atribuir a pobreza às perspectivas moralistas 

ou liberais que consideram que a situação econômica que se tem é fruto de uma estrutura 

hierárquica já existente e imutável e/ou que atribuem a pobreza à julgamentos morais sobre a 

conduta dos indivíduos. Ex: “É pobre porque nasceu assim”, “porque o sistema é assim...”, 

“porque é preguiçoso”, “não quis estudar”, “é acomodado”, “recebe o bolsa família”  

Assim, segundo Telles (2001), a partir da predominância desta perspectiva existe no 

Brasil certa naturalização da pobreza que, a partir de determinantes históricos, econômicos e 

culturais se refletem em padrões normativos praticados nas Políticas que se propõe a atender 

pessoas em situação de vulnerabilidade econômica. 

Dessa forma, discutir a concepção que os profissionais de Psicologia têm sobre pobreza 

é importante para compreender a definição que se tem sobre, como se lida com esta questão 

e o que é possível fazer no sentido de enfrentá-la. A pobreza precisa ser compreendida 

enquanto determinação social que exige do profissional de saúde uma abordagem territorial 

do cuidado considerando as múltiplas determinações e modos de vida e como ela reverbera 

nas formas de adoecimento e sofrimento, mas também de suporte e cuidado (DIMENSTEIN et 

al, 2016).  
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4 METODOLOGIA E ESTRATÉGIAS DE APREENSÃO DE SENTIDOS 

 

Esta pesquisa teve como objetivo compreender sentidos sobre pobreza. Para isso, a 

estratégia metodológica adotada consistiu na pesquisa do tipo qualitativa, cuja epistemologia 

se alinha com a perspectiva construcionista com base em Spink e Menegon (2004). 

Participaram do estudo seis psicólogos, três homens e três mulheres, com idades entre 

33 e 44 anos, todos naturais de cidades do Piauí, em sua maioria (cinco dos psicólogos) com o 

tempo de formado superior há 10 anos e com formação lato sensu em Saúde Mental e Saúde 

da Família, sendo que três deste possuíam também pós-graduação stricto senso. 

Os profissionais cuja lotação está distribuída da seguinte forma: dois psicólogos (as) no 

Centro de Atenção Psicossocial II (CAPS II), dois psicólogos (as) no Centro de Atenção 

Psicossocial Álcool de Drogas III (CAPS AD III), dois psicólogos no Núcleo de Apoio à Saúde da 

Família (NASF), atuam em dispositivos de saúde que tem como característica comum à proposta 

de atuação territorial e comunitária. 

A participação no estudo foi livre. A pesquisa teve parecer favorável do Comitê de Ética 

em Pesquisa da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp com o CAAE: 

62737816.6.0000.5404. Os voluntários tiveram acesso a informações gerais quanto ao projeto 

e registraram seu consentimento de participação no Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. Os profissionais foram abordados para participação no estudo em seus respectivos 

locais de trabalho e/ou via contato telefônico.  

Como procedimentos de análise e tratamento dos dados das entrevistas e, seguindo a 

orientação epistemológica que se alinha com os objetivos propostos neste estudo, utilizou-se 

da técnica de Análise de Sentido (AS) com base em Spink (2004).  

 

5 PSICOLOGIA, POBREZA E PRODUÇÃO DE AFETOS: UM ESTUDO SOBRE O SENTIDO DE 

POBREZA PARA PSICÓLOGOS 

 

Nessa sessão serão sinalizados os sentidos sobre pobreza e atuação profissional, 

interpretados a partir dos discursos dos psicólogos participantes do estudo. Utilizou-se a análise 

de sentido como elemento para a apreensão de como compreendem, qualificam e que tipo de 
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investimentos afetivos fazem os psicólogos que atuam no Sistema Único de Saúde (SUS) de uma 

cidade da planície litorânea do Piauí. 

Os psicólogos afirmam a trabalho nos dispositivos NASF e CAPS como dinâmico, no 

sentido de que a rotina de trabalho estabelecida sempre pode sofrer alterações, de que é 

preciso estar atendo a necessidade de reorganização dos fluxos de atendimento e de que as 

demandas que chegam ao serviço são variadas. 

Entretanto os psicólogos que atuam no NASF, quando questionados sobre sua rotina de 

trabalho enfatizam o planejamento e as reuniões de equipe para planejamento como ponto de 

partida para o exercício profissional. Ao passo que os psicólogos que atuam no CAPS II e CAPS 

AD para o mesmo questionamento relatam uma rotina mais institucionalizada de atividades 

prevista para cada profissional a cada dia da semana.  

Quanto às atividades, tecnologias, ferramentas e estratégias de trabalho adotadas pelos 

profissionais de Psicologia no NASF, CAPS e CAPS AD do município em estudo, o acolhimento, a 

escuta, o atendimento individual, os grupos, as oficinas, a visita domiciliar, a busca ativa e o 

matriciamento foram os mais mencionados. 

Quando questionados sobre como são as atividades grupais realizadas, os psicólogos 

afirmaram desenvolver grupos cujo objetivo é facilitar o processo de expressão de sentimentos, 

de autoconhecimento, de reconhecimento da autoimagem, intimidade e sexualidade, 

atividades psicoeducativas nas campanhas da agenda do Ministério da Saúde, entendendo a 

saúde mental como matéria prima do trabalho do psicólogo. 

Entretendo, também foram sinalizadas dificuldades enfrentadas no processo de 

organização, implantação e planejamento dos grupos sejam por dificuldade em implantar um 

grupo específico de saúde mental nas estratégias em que se dá apoio, resistência da equipe 

frente a determinada atividade sugerida ou ainda incompreensão por parte da equipe quanto 

a finalidade do grupo, deixando-o como responsabilidade exclusiva do profissional de Psicologia 

e não da equipe. 

Quando questionados sobre o que compreendem por pobreza, os discursos a 

relacionavam à falta ou escassez de recursos financeiros para suprir necessidades consideradas 

básicas, como a ausência de moradia e o acesso precário à alimentação. Alguns profissionais, 

entretanto, associaram pobreza não somente a fatores monetários, mas a afirmaram como a 

restrição de acesso a experiências como a educação, o lazer e a cultura.  



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

956 

Pobreza foi entendida como restrição e negação do acesso à educação. E dessa forma 

aproximado por um dos profissionais ao conceito de saúde, na medida em que para ele a 

restrição é possíveis causas da pobreza e do adoecimento. 

Mas, além da pobreza carregada pelo viés econômico e financeiro, e da pobreza como 

restrição ao desenvolvimento de capacidades os profissionais também sinalizaram acreditar em 

uma pobreza subjetiva ou espiritual que, segundo eles, diz de uma carência ou fragilidade de 

recursos subjetivos ou da adoção de comportamentos e/ou traços morais reprováveis. 

Os profissionais atribuíram as causas da pobreza à má distribuição de renda, apoiada na 

estrutura do sistema capitalista, a falta de oportunidades, destacando entre elas a falta ou 

pouco acesso à educação e atribuindo como consequência para a pouca escolarização a 

dificuldade de acesso ao mercado de trabalho. 

Nos discursos sobre o que causa a pobreza também foram feitas falas que sinalizam que 

a pobreza é compreendida a partir de uma visão moralista ao insinuar que o pobre é 

responsável por sua condição econômica em função do uso de álcool ou drogas e/ou pela 

configuração familiar que tem. 

Para os profissionais entrevistados, só é possível ter dimensão do quanto a pobreza 

atravessa a vida dos usuários atendidos através do recurso da visita domiciliar. É a partir da 

visita que os relatos da falta de renda, ou de um benefício sócio assistencial como única renda 

se materializam. É conhecendo o local de vida das pessoas que o pedido de permanência no 

serviço como garantia de uma alimentação mínima faz sentido. Diante dessa realizada os 

profissionais afirmam certa passividade, no sentido de não saber o que fazer, ser algo que foge 

a alçada do serviço. 

Nos casos de contato com usuários cujas demandas que dizem da pobreza a produção 

de relatório psicossocial e o encaminhamento foram descritos como ações realizadas. Para 

além disso, a escuta, a orientação foram destacadas como possibilidades de atuação da 

Psicologia junto à população pobre entendendo essas como possibilidades de a profissão 

contribuir para o fomento do empoderamento e da transformação social. 

O conteúdo das respostas apresentadas afirma a intervenção profissional em cenários 

de pobreza através da habilidade da escuta e da orientação, acreditando o fomento de recursos 

subjetivos e o agenciamento de processos de autonomia como suficientes para a transformação 

das condições de vida. O que possibilita afirmar que os referenciais teóricos e técnicos da para 
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atuar frente a questão social ainda está longe de abarcar a abrangência do sofrimento dos 

usuários dos serviços (DIMENSTEIN, 1998), não estando em pauta ainda o reconhecimento das 

desigualdades sociais como fruto de um processo econômico e sócio histórico e culturais. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando que a formação e atuação em Psicologia historicamente são marcadas 

pela perspectiva de atuação clínica, individualizante e liberal o interesse era compreender como 

profissionais de Psicologia vinculados aos SUS significavam a pobreza e como atuavam frente a 

essa demanda, partindo do posicionamento de que tais questões são desafio até mesmo para 

os profissionais do SUAS. 

A pobreza é fenômeno presente no dia-a-dia dos serviços, a partir dos relatos de vida e 

de privação dos usuários atendidos, mas, ela não tomada é como eixo norteador do trabalho, 

seja porque entendem pobreza como um fenômeno ligado à causas estruturais, distante e de 

difícil transformação, seja porque as ações desenvolvidas ainda são restritas à escuta, à 

orientação e a queixa do problema de saúde que se apresenta.  

Dessa forma acredita-se que se faz relevante a ampliação das discussões, ainda na 

formação de temas e conteúdo que perpassem a pobreza, de forma a permitir que os 

profissionais egressos estejam orientados para o desenvolvimento do trabalho social em saúde 

e reforça-se o papel deste trabalho em subsidiar possíveis discussões e intervenções no sentido 

de reavaliar as estratégias de ação desenvolvidas pelos serviços, sensibilizando para a pobreza 

enquanto questão que atravessa a vida dos sujeitos e que por isso exige qualificação técnica e 

teórica, para que se possa vislumbrar a atuação do Psicólogo como potência nos processos de 

transformação subjetiva mas, também social. 

 

REFERÊNCIAS 

ABESS/CEEPSS. Diretrizes Gerais para o Curso de Serviço Social. Com base no currículo mínimo 
aprovado em Assembleia Geral Extraordinária de 08 de novembro de 1996. Cadernos ABESS, 
São Paulo, v. 7, p. 58-76, nov. 1997.  

ANTUNES, R. Prefácio. In: RAICHELIS, R.; VICENTE, D.; ALBUQUERQUE, V. (org.). A nova 
morfologia do trabalho no Serviço Social. São Paulo: Cortez, 2018. p. 9‐14. 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

958 

BEHRING. E. R.; BOSCHETTI, I. Política Social: fundamentos e história. 2. ed. São Paulo: Cortez, 
2007. BOSCHETTI, I.S; TEIXEIRA, S.O. O Draconiano ajuste fiscal no Brasil e a expropriação de 
direitos da seguridade social. In. SALVADOR, E.;  

CARDOSO, I. C. C. C. et al. Proposta Básica para o projeto de formação profissional − novos 
subsídios para o debate. Cadernos ABESS. São Paulo, v. 7, p. 15−57, nov. 1997. Disponível em: 
http://www.abepss.org.br/arquivos/anexos/03-caderno-abess-n7-proposta-basica-para-o-
processo-de-formacao-201702011414494824610.pdf. Acesso em: 18 de mar. de 2022. 

CENSO DEMOGRÁFICO 2010: características da população e dos domicílios: resultados do 
universo. In: IBGE. Sidra: sistema IBGE de recuperação automática. Rio de Janeiro, 201. 

CHESNAIS, F. O capital portador de juros: acumulação, internacionalização, efeitos 
econômicos e políticos. In: CHESNAIS, F. (Org.) A finança mundializada: raízes sociais e 
políticas, configuração, consequências. São Paulo: Boitempo, 2005. p. 35-67. 

GUERRA, Y. A dimensão técnico-operativa do exercício profissional. In: SANTOS, C. M.; BACKX, 
S.; GUERRA, Y. (Orgs.). A dimensão técnico-operativa no Serviço Social: desafios 
contemporâneos. Juiz de Fora: Editora UFJF, 3ed., 2017.p. 49-76. 

IAMAMOTO, M. V. Projeto profissional, espaços ocupacionais e trabalho do assistente social 
na atualidade. In. Atribuições privativas do/a assistente social em questão. CFESS, 2009. 
Disponível em: http://www.cfess.org.br/arquivos/ atribuicoes2012-completo.pdf. Acesso em 
9 de fev. de 2022. 

IAMAMOTO, M. V. O Serviço Social na Contemporaneidade: trabalho e formação profissional. 
26 ed. São Paulo: Cortez, 2015. 

IAMAMOTO, M. V. A formação acadêmico-profissional em Serviço Social: uma experiência em 
construção na América Latina. Serviço Social & Sociedade. São Paulo, n. 134, p. 13-33,  abr.  
2019. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-
66282019000100013&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 1 maio 2022. 

IAMAMOTO, M. V. O Serviço Social brasileiro em tempos de mundialização do capital. In: 
YAZBEK, M. C.; IAMAMOTO, M. V. (Orgs).  Serviço Social na história: América Latina, África e 
Europa. São Paulo: Cortez, 2019. p. 34-61. 

JOAZEIRO, E. M. G. Supervisão acadêmica e de campo: relação entre saberes. Teresina: 
EDUFPI, 2018. 

MENDES. A.; CARNUT, L. Capital, Estado, Crise e a Saúde Pública brasileira. SER Social, v. 22, n. 
46, p. 9-32, 27 jan. 2020. Disponível em 
https://periodicos.unb.br/index.php/SER_Social/article/view/25260. Acesso em 06 de fev. 
2022  

MENDES, A. A saúde pública brasileira no contexto da crise do Estado ou do capitalismo? 
Saúde e Sociedade, São Paulo, v.24, supl.1, p.66-81, 2015. Disponível em: 
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-
12902015000500066&script=sci_abstract&tlng=pt . Acesso em: 15 fev. 2022. 

https://periodicos.unb.br/index.php/SER_Social/article/view/25260


 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

959 

RAICHELIS, R et al . Revista Serviço Social & Sociedade: 40 anos contribuindo para o 
pensamento crítico do Serviço Social brasileiro. Serv. Soc. Soc., São Paulo,  n. 136, p. 497-517,  
Dec.  2019.  Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-
66282019000300497&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 30  abr  2022. 

SALVADOR, E. Fundo público no Brasil: financiamento e destino dos recursos da seguridade 
social (2000 a 2007). Tese de doutorado. Brasília: UnB, 2008. 

YAZBEK, M. C. Serviço Social, Questão Social e Políticas Sociais em tempos de degradação do 
trabalho humano, sob o domínio do capital financeiro. Serviço Social Em Revista., Londrina, v. 
21, n.1, P. 183‐194, jul./dez. 2018. Disponível em 
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/ssrevista/article/view/35215/24769 Acesso em 20 
de abr de 2022.  

YAZBEK, M. C. O desafio da defesa das Políticas Públicas para o Serviço Social. Argum. Vitória 
(ES), v. 8, n.1, p. 6-13, jan./abr. 2016. Disponível em: 
<http://periodicos.ufes.br/argumentum/article/view/12139> Acesso em: 13 de abr. de 2022. 

YAZBEK, M. C.; BRAVO, M. I.; RAICHELIS, R. 40 anos da Virada do Serviço Social: história, 
significados. Serviço Social & Sociedade. São Paulo, n. 136, p. 407-415, dez de 2019. 
Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-
66282019000300407&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 13 de abr de 2022.  

YAZBEK, M. C; RAICHELIS, R; SANT'ANA, R. Questão social, trabalho e crise em tempos de 
pandemia. Serv. Soc. Soc. São Paulo, n. 138, p. 207-213, agosto de 2020. Disponível em 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-
66282020000200207&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 30 de abr de 2022. 

  

http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/ssrevista/article/view/35215/24769
http://periodicos.ufes.br/argumentum/article/view/12139


 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

960 

 

 

 


