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APRESENTAÇÃO 

A assistência social tem o imperativo papel de intervir na realidade 
visando contribuir para o enfrentamento das desigualdades sociais, 
segregações e exclusão. Sua finalidade está na promoção de justiça e 
na garantia de direitos no âmago de uma sociedade injusta. Imersa 
nessa contradição, a política pública de assistência social no Brasil 
vem galgando conquistas ao longo de sua evolução histórica, com a 
importante contribuição dos setores acadêmicos e dos próprios tra-
balhadores e profissionais dedicados quanto à elaboração, o com-
partilhamento, a consolidação, a qualificação e o aprimoramento do 
Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Em Belo Horizonte, 
tais etapas têm sido perseguidas por profissionais empenhados na 
construção de uma política realmente robusta, capaz de promover 
ofertas que contribuam para dignificar o usuário da assistência social, 
elevando-o ao patamar de cidadão detentor e promotor de direitos. 

O SUAS materializa-se principalmente a partir dos seus recursos 
humanos, sendo a habilidade de seus profissionais o grande instru-
mento de transformação social. Nesse sentido, um avanço recente 
da política na capital mineira foi a realização de um concurso pú-
blico, no ano de 2012, que efetivou novos analistas de políticas pú-
blicas, psicólogos e assistentes sociais, garantindo a continuidade 
dos serviços destinados à população em situação de risco social. Tal 
progresso impulsionou também a demanda por capacitação conti-
nuada, capaz de articular a experiência teórica à prática dos servi-
ços, programas, projetos e ações da Secretaria Municipal Adjunta 
de Assistência Social (SMAAS). Para tanto, destaca-se a promissora 
parceria entre a SMAAS e a Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG), que por meio de processos responsáveis de qualificação 
das equipes, trouxe a reflexão sobre novas formas de ver e lidar com 
fenômenos dinâmicos e complexos que atravessam, em diversos ní-
veis, o trabalho dos profissionais do SUAS-BH.

A presente publicação é, portanto, o resultado de um trabalho in-
terdisciplinar e interinstitucional, galgado na literatura e nas mais 
valiosas referências bibliográficas que se debruçam sobre os temas 
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afetos à assistência social, que abarca um importante processo de 
trocas e incorporação de novos conhecimentos teóricos e metodoló-
gicos que pretendem implementar progressos quanto à qualificação 
permanente das equipes, além de provocar inovações no âmbito dos 
atendimentos.

Marcelo Alves Mourão
Secretário Adjunto de Assistência Social 
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INTRODUÇÃO UM PASSO RUMO A NOVOS HORIZONTES

Frederico Travassos
Paula Dias Moreira Penna

O Sistema Único de Assistência Social1 (SUAS), enquanto mo-
delo de gestão da política pública de assistência social, busca afian-
çar a oferta de serviços socioassistenciais organizados a partir da 
complexidade inerente às demandas dos usuários do referido sis-
tema. Nesse sentido, o SUAS estrutura-se a partir de três níveis 
de proteção, a saber: a) Proteção Social Básica; b) Proteção Social 
Especial de Média Complexidade; c) Proteção Social Especial de 
Alta Complexidade. A primeira diz respeito às demandas correlatas 
às situações de vulnerabilidade social vivenciadas por famílias em 
determinados territórios. Já os demais níveis de proteção social, 
encontram-se voltados para situações de risco social, cujo grau de 
complexidade exige uma atenção especializada por parte das equi-
pes técnicas que compõem o SUAS.

Conforme dispõe a Política Nacional de Assistência Social (PNAS), 
os serviços socioassistenciais de média complexidade ofertam “aten-
dimentos às famílias e indivíduos com seus direitos violados, mas 
cujos vínculos familiar e comunitário não foram rompidos”. (BRA-
SIL, 2004 [2005], p. 38). Ainda segundo a PNAS, os serviços socio-
assistenciais de média complexidade “requerem maior estruturação 
técnico operacional e atenção especializada e mais individualizada, 
e, ou, de acompanhamento sistemático e monitorado [...]”. (BRA-
SIL, 2004 [2005], p. 38). Nessa direção, a PNAS preconiza a oferta 
de orientação e apoio sociofamiliar, bem como abordagem de rua, 
atendimento domiciliar e demais modalidades de intervenção perti-
nentes ao nível de complexidade em questão. 

1  Segundo o MDS, o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) é um sistema 
público, de gestão participativa e descentralizada, que organiza os serviços socioas-
sistenciais no Brasil. Ele contempla todos os entes federativos (União, Estados e mu-
nicípios) para a execução e para o financiamento da Política Nacional de Assistência 
Social (PNAS).
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Passados cinco anos, a Tipificação Nacional de Serviços Socioas-
sistenciais determina aos serviços socioassistenciais de média com-
plexidade a responsabilidade por essas garantias dispostas na PNAS. 
Dessa forma, passam a integrar os Centros de Referência Especiali-
zado de Assistência Social (CREAS) os seguintes serviços: a) Serviço 
de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos 
(PAEFI); b) Serviço Especializado em Abordagem Social; c) Serviço 
de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida So-
cioeducativa de Liberdade Assistida (LA), e de Prestação de Serviços 
à Comunidade (PSC). 

O arcabouço normativo do SUAS, erigido por meio de esforços 
oriundos do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome (MDS), bem como do Conselho Nacional de Assistência Social 
(CNAS), subsidia os entes federados no que diz respeito às diretrizes 
gerais de estruturação e aprimoramento da política pública de assis-
tência social. Urge ressaltar que os desafios e especificidades de cada 
município exigem, muitas vezes, providências dos respectivos gover-
nos locais, à luz da autonomia imanente à lógica do pacto federativo.
Em Belo Horizonte, a Secretaria Municipal Adjunta de Assistência 
Social (SMAAS) encontra-se, enquanto órgão gestor da política pú-
blica de assistência social, vinculada administrativamente à Secreta-
ria Municipal de Políticas Sociais. Essa secretaria, por sua vez, conta 
com Gerências Regionais de Assistência Social (GERASC), respec-
tivamente correlacionadas às dependências das nove administrações 
regionais de que dispõe o município. No âmbito de cada GERASC, 
encontra-se instalado um Centro de Referência Especializado de As-
sistência Social (CREAS). Como define o próprio MDS:

O CREAS é uma unidade pública estatal [...], referência para a oferta de 
trabalho social a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social, 
por violação de direitos, que demandam intervenções especializadas no 
âmbito do SUAS. Sua gestão e funcionamento compreendem um conjun-
to de aspectos, tais como: infraestrutura e recursos humanos compatíveis 
com os serviços ofertados, trabalho em rede, articulação com as demais 
unidades e serviços da rede socioassistencial, das demais políticas públicas 
e órgãos de defesa de direitos, além da organização de registros de informa-

ção e o desenvolvimento de processos de monitoramento e avaliação das 
ações realizadas. (BRASIL, 2011, p. 8).

A experiência de acompanhamento de usuários em situação de 
risco social, por parte do corpo técnico da SMAAS lotado majori-
tariamente nos CREAS, alicerça o entendimento acerca de tais vi-
cissitudes, destacando o caráter complexo e multifacetado dos di-
versos determinantes que perpassam cada caso. A singularidade do 
caso encontra-se demarcada por fatores de cunho sócio-histórico e 
subjetivo que, além de exigir uma escuta qualificada do técnico do 
SUAS, sugere que o mesmo conte com uma formação de caráter 
teórico-conceitual plural, capaz de subsidiar uma melhor compreen-
são e respectiva intervenção de foro psicossocial.

Nessa perspectiva e em consonância com o que preconiza a Norma 
Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS (NOB-RH), a 
SMAAS, juntamente com Fundação de Desenvolvimento da Pesqui-
sa (FUNDEP/UFMG), celebraram contrato cujo objeto diz respeito 
à prestação de serviços técnico-educacionais para realização de curso 
de capacitação. Trata-se de uma iniciativa ímpar, uma vez que são 
implicados no processo de qualificação dos profissionais do SUAS, 
pesquisadores de algumas das melhores Universidades2 Federais do 
país que, além de partilhar seus conhecimentos, também adquirem 
novos, dada a contribuição dos técnicos que acompanham os casos 
enquanto objeto de análise. 

Intitulada Violência, Território, Família e Adolescência, tal proposta 
de formação contou com metodologia inovadora e diferenciada, nota-
damente interdisciplinar, com abordagem dialógica de elementos pre-
sentes em situações de risco social. No que tange especificamente à in-
terdisciplinaridade, Maria Lúcia Rodrigues salienta que a mesma pode

significar uma instigante disposição para os horizontes do saber. [...] Pen-
so a interdisciplinaridade, inicialmente, como postura profissional que 
permite se pôr a transitar o “espaço da diferença” com sentido de busca, 
de desenvolvimento da pluralidade de ângulos que um determinado ob-

2  A capacitação em questão contou com a contribuição de docentes da Universidade 
Federal de Minas Gerais e da Universidade Federal de Ouro Preto.
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jeto investigado é capaz de proporcionar, que uma determinada realida-
de é capaz de gerar, que diferentes formas de abordar o real podem trazer. 
(RODRIGUES, 1998, p. 156).

Diante do exposto, a SMAAS aposta no estreitamento face ao 
universo acadêmico, de tal sorte que não seja possível a dissonância 
entre teoria e prática, num movimento de retroalimentação entre 
poder público e universidade, na medida em que são obtidos conhe-
cimentos específicos por meio da práxis profissional circunscrita à 
especificidade de cada caso.
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UM POUCO SOBRE NOSSO PERCURSO: PSICANÁLISE, MARXISMO 
E A VIDA PELO DENTRO E PELO AVESSO

Andréa Máris Campos Guerra

Reencontro a impressão de milagre dos primeiros avanços freu-
dianos: encontrar no próprio impasse de uma situação a força 
viva da intervenção. 

(Lacan, 1947)

CONTEXTO

Na experiência de capacitação de técnicos do setor público mu-
nicipal de Assistência Social em Belo Horizonte, ensaiamos a cons-
trução de uma metodologia que articula dois campos epistêmicos 
fortes, a psicanálise e o marxismo. Visamos à consolidação de uma 
práxis, amparada pela teoria e orientada pela realidade concreta e 
material, sem, no entanto, prescindir dos recursos simbólicos que 
conformam essa realidade para o sujeito falante. Pactuamos pela rea-
lização do trabalho de formação dos técnicos em torno de dois binô-
mios: violência e território; família e adolescência. Definimos, pois, 
o conteúdo da capacitação a partir desses binômios, guias chefe da 
composição final de seu desenho. 

Os temas foram trabalhados em dois módulos de cinco encontros, 
tendo como elemento propulsor da reflexão teórica casos concretos 
extraídos da experiência dos trabalhadores, discutidos entre grupos 
de trabalho. A cada tema estudado, uma escrita crítica de um texto 
teórico orientador registrava o percurso do trabalhador individual-
mente. Ao final do processo de dez encontros, os casos eram apresen-
tados pelo grupo, reinterpretados pela ampliação de sua perspectiva 
de análise e de leitura teórica. Com isso, retornávamos à prática, após 
a suspensão analítica empreendida através da teoria.

Além dos encontros com a teoria, promovemos paralelamente en-
contros com a prática, através de discussões dos impasses presentes 
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em casos das nove regionais do município, selecionados para esse 
fim. Eles aconteciam nos moldes de uma supervisão coletiva, vi-
sando, porém, a extração da espinha dorsal do caso, de forma que 
a equipe composta para conduzi-lo pudesse orientar seu plano de 
ação. Metodologicamente1 acontecia a partir do relato das referên-
cias do caso em cada equipe de média complexidade da assistência 
social envolvida no mesmo (PAEFI, Abordagem de Rua, Medidas 
Socioeducativas de Liberdade Assistida ou de Prestação de Serviço à 
Comunidade). 

Os diferentes técnicos dos diferentes serviços relatavam o caso e 
as ações em rede já empreendidas, destacando os pontos bem su-
cedidos e os pontos de impasse, nos quais não se verificava avanço 
ou mudança na situação de violação, risco ou vulnerabilidade. Os 
supervisores identificavam os pontos axiais da situação, isolando-os 
e lendo-os a partir do saber extraído da experiência de cada sujei-
to ali envolvido, com auxílio secundário da teoria. Assim, o saber 
deslocava-se do técnico ou do supervisor para o sujeito ou a família 
atravessados pelo impasse. Buscávamos, com a orientação marxista e 
com a orientação psicanalítica, promover uma leitura das dobras que 
escondiam a verdade do caso, no sentido de desdobrar os obstáculos 
e os pontos de repetição que dificultavam a abordagem, visando abrir 
condições para que a equipe, no serviço, renovasse suas estratégias de 
intervenção.

1 O termo “metodologia” empregado aqui se refere à metodologia de ensino, cons-
truída na  interface entre psicanálise e marxismo ao longo do curso de capacitação 
para os técnicos da Secretaria Municipal de Assistência Social. Não se trata de discutir 
a metodologia, ou forma de funcionamento, dos serviços socioassistenciais e sim de 
refletir acerca do caminho que construímos juntos, professores e técnicos.

Entendemos, como pressuposto, que os trabalhadores da assis-
tência social, assim como os trabalhadores em geral, estão imer-
sos em um contexto de trabalho atravessado por múltiplas deter-
minações, o que complexifica o entendimento dos impasses que 
enfrentam, havendo uma tendência a naturalizar as problemáti-
cas enfrentadas e a inseri-las em uma estrutura institucional bu-
rocrática, o que dificulta uma leitura crítica das questões enfren-
tadas em seu cotidiano. Por isto, essa proposta visa à articulação 
entre o debate teórico e a capacidade de articular, na realidade 
concreta, a construção de respostas objetivas às problemáticas 
enfrentadas, fomentando uma prática profissional que seja capaz 
de contribuir criticamente com a qualidade dos serviços presta-
dos. Essa proposta fortalece a construção e implementação de 
espaços e dispositivos metodológicos que propõem uma leitura 
reflexiva e crítica dos processos e da organização do trabalho que 
vem sendo realizados na SMAAS. 

Nesse sentido, a metodologia de ensino partiu da articulação da 
lógica dialética, aliada à interdisciplinaridade em ato e verificação 
a posteriori dos fatos da realidade de trabalho, rearticulados e lidos 
a partir do arsenal teórico interdisciplinar disponibilizado ao longo 
do processo de formação. Nosso objetivo inicial foi capacitar teórica 
e reflexivamente os trabalhadores do setor da Assistência Social da 
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, em especial da média com-
plexidade:

1. dotando-os de arsenal teórico-conceitual, 
2. aprimorando sua capacidade analítico-crítica de problemas, a 
partir de casos concretos oriundos da prática; 
3. e favorecendo a elaboração posterior de desenhos de interven-
ção nas regionais. 
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As questões que emergiram como orientação para a formação dos 
técnicos nesse processo foram: 

1. Por que a construção do caso no campo da assistência social?
2. Como usar o caso para pensar a autonomia e as soluções possí-
veis em cada situação para que o sujeito possa prescindir da insti-
tuição?
3. Metodologicamente, quais efeitos o encontro entre psicanálise e 
marxismo tem produzido na ação concreta desse campo?

Assim, partimos da: 

1. construção de casos concretos a partir da realidade objetiva; 
2. sobre eles, desenvolvemos e aplicamos conceitos teórico-opera-
tórios, tendo o caso como vértice orientador do processo; 
3. retornamos dialeticamente sobre o impasse identificado na prá-
xis com o caso; e, finalmente; 
4. o trabalhador constrói um novo espectro analítico para interpre-
tação do impasse identificado, fundamentado na análise permitida 
pela ampliação teórica e pelo deslocamento do saber, assentado 
agora no caso.

A RELAÇÃO SUPLEMENTAR ENTRE PSICANÁLISE E MARXISMO

Para empreendermos esse encontro entre psicanálise e marxismo, 
utilizamos o método dialético do marxismo e o método psicanalí-
tico como marcos lógicos de uma forma de abordagem que parte 
da realidade concreta, pensa sobre ela, desdobra-a e a ela retorna. 
Entendemos que a relação entre os dois campos é suplementar, ou 
seja, o que concerne especificamente a cada campo disciplinar torna-
se suplemento do outro, no sentido de abrir uma nova condição de 
possibilidade analítica. Dessa maneira, não concebemos, de saída, 
os dois campos como antagônicos, tal qual tradicionalmente se os 
toma. Optamos por procurar os pontos lógicos do raciocínio que 
fazem de Marx e Freud mestres da suspeita na Modernidade (RI-

COEUR, 1978), sem buscarmos a hegemonia de um campo sobre o 
outro, a exclusão entre eles ou as relações necessárias de serem esta-
belecidas entre ambos. 

Partir da perspectiva de que são campos disjuntos e suplementares 
favoreceu a invenção de uma abordagem em complexidade dinâmi-
ca da realidade, sendo possível, como veremos, isolarmos elemen-
tos descritivos e elementos analíticos para reflexão epistêmica e ação 
concreta, não redutíveis uns aos outros, mas produtores de efeitos 
uns sobre os outros na modulação dos modos de vida concernidos 
nos casos trabalhados sob a ótica dessa metodologia.

Assim, nesse percurso em espiral, incluímos as dobras que reco-
brem a realidade e escondem o que, de fato, está em jogo, seja no 
sistema capitalista, seja no sistema psíquico. A título de ilustração, 
Zizek (2010) e Iasi (2014) nos mostram essa operação de desco-
brimento, aproximando as operações postas em jogo na confecção 
e circulação da mercadoria, tal qual proposta por Marx, e na ela-
boração e interpretação dos sonhos, tal qual desenhadas por Freud 
(1900/1976). Sem a pretensão de nos estendermos no raciocínio 
empreendido pelos dois autores, destacamos aqui apenas seu ponto 
opaco, sua dobra. Vejamos.

Na produção da mercadoria, resta velada, no seu preço de merca-
do, a mais-valia expropriada da mão-de-obra trabalhadora e recebida 
como lucro pelo proprietário dos meios de produção. Pagamos por 
ela sem nos darmos conta de sua presença e sem nos implicarmos na 
manutenção do sistema que a engendra e a mantém. Assim também 
no sonho, a elaboração onírica transforma os conteúdos latentes e re-
calcados em conteúdos manifestos, passíveis de serem acessados pela 
consciência, de forma a esconderem o real desejo do sujeito, interdi-
tado pelo jogo de forças em tensão no aparelho psíquico. Assim, esse 
processo de deformação, que impede o acesso ao recalcado, mantém 
o sujeito distante e alienado de seu desejo, sem que o perceba e sem 
que possa se engajar em uma outra forma de responsabilidade por 
ele.

São duas operações lógicas de deformação que incluem os pontos 
opacos e encobertos que garantem a manutenção do status quo, do 
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funcionamento automático do sistema, seja ele econômico ou psí-
quico. Ao incluirmos essas dobras e ao desdobrarmo-las, evidencia-
mos o engodo, a princípio invisível, que sustenta o pacto civilizatório 
hoje na aliança entre capital e ciência, e engajamos sujeito, serviço e 
cultura nesse processo. Como? Se mantemos invisíveis as determina-
ções do sistema, temos como consequência a ideia de que não temos 
nada a ver com isso, ora a culpa será sempre dos grandes e gananciosos 
capitalistas, se estamos pensando no sistema econômico, ora do meu 
vizinho ou do meu familiar, se estamos falando das formas com que 
criamos nosso sistema de satisfação psíquica. Temos a ilusão de que 
o sistema funciona per se, de maneira independente de nós. 

Na contramão dessa posição desimplicada, ao desdobrarmos os 
plissados, as pregas que resguardam as determinações nas duas 
estruturas e das quais fazemos parte, seja pela ação, seja pela 
omissão, torna-se quase impossível, a partir de então, nosso de-
sengajamento. Descobrir o que resta nas nesgas do sistema pro-
duz, como efeito, uma espécie de perda da inocência, que torna 
impossível a convivência com a ideia de isso não me diz respeito. 

Há um efeito subjetivo e político que retorna como ato no co-
tidiano e como postura ética na vida, dotados de valor simbólico, 
mas também de materialidade concreta. Produzimos (ou esperamos 
produzir) com esse método, uma tomada de posição da qual não é 
mais possível recuar, desculpar ou negar. Badiou (1996) chama de 
acontecimento esse fato ao qual passamos a dever fidelidade, transfor-
mando-nos e transformando, internamente, a estrutura que o inclui. 
Bom, como fazemos isso? Através de dois dispositivos lógicos: o mé-
todo dialético do marxismo e o método a posteriori da psicanálise. 
Comecemos pelo primeiro. 

O MÉTODO DIALÉTICO EM KARL MARX2

O método dialético está disperso ao longo da obra de K. Marx, 
tendo sido construído a posteriori. Trata-se de um método ontoló-
gico, que visa escavar a realidade que expressa um modo de ser, um 
modo de existência social. Seu ponto de partida é sempre a realidade. 
A partir dela, é realizada uma abstração, uma elevação do pensamen-
to, suspenso e dela retirado, para a ela retornar depois, construindo 
o saber a partir desse movimento dialético.

A teoria, assim, é sempre uma tendência, nunca algo fechado. Não 
há um sistema a partir do qual se vai produzir conhecimento, dirí-
amos epistemológico, a teoria visa a expressar o objeto. E o objeto 
aparece, inicialmente, como senso comum, singular, ele é apreendi-
do a partir de sua aparência fenomênica. À medida em que vai sendo 
realizado o trabalho de abstração sobre a aparência real do objeto, 
ele vai ganhando uma forma mais próxima da realidade, apesar de 
nunca chegar a ela, nunca coincidir com ela. Como a realidade é 
dinâmica, sempre irão aparecer novos elementos, recompondo sua 
leitura. Assim, não é possível pensar a produção de conhecimento 
aqui separando a teoria da prática, departamentalizando a realidade 
ou dissociando dela o sujeito.

Essa forma de apreender a realidade é multicausal e se vale dos 
conceitos como formas abstratas de se atingir o mais próximo que 
conseguimos a realidade, mesmo que os conceitos não a traduzam. 
Assim, toda forma de reducionismo, seja ao conceito, seja à deter-
minação econômica, por exemplo, forjam uma falsa noção do que 
se encontra em jogo na cena política, econômica e social concreta. 
Nessa lógica, o universal são as leis tendenciais: relações de mercado, 
sociedade e política, o jurídico, a cultura, aquilo que articula o ca-
ráter mais geral da vida. Enquanto o singular é a forma como o ser 
recebe a realidade, a vida materializada. A mediação entre o universal 
e o singular produz o particular3. O concreto pensado são os particu-

2  Esse trecho reproduz a aula ministrada pelo professor Ricardo Silvestre da Silva, so-
bre metodologia, durante o curso de capacitação dos técnicos do Setor da Assistência 
Social da Prefeitura de Belo Horizonte (2014).
3  Importante ressaltar que a psicanálise lacaniana aborda de maneira diferente a re-
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larismos daí deduzidos. A título de exemplo, o Sistema Único de As-
sistência Social (SUAS) pode ser compreendido como um particular.

Assim, interessa ao marxismo compreender o fenômeno estrutu-
ral que está em jogo nos impasses que o caso concreto apresenta. 
Entretanto, ao realizarmos a abstração necessária à sua apreensão, 
perdemos o caso em sua dinâmica própria. Isto porque, na forma 
como o apreendemos, paralisamos o impasse para, sobre ele, nos 
debruçarmos. Como, porém, a realidade é dinâmica e permanece 
se desenrolando em seus acontecimentos espirais, o caso nunca é 
completamente alcançado. Daí a exigência de retornarmos à reali-
dade, modificando-a a partir do que foi assimilado, compreendido. 
Por isso, nessa perspectiva, essência e aparência não possuem relação 
aleatória. A forma aparente do objeto tem conexão com sua essência, 
mas não se reduz a ela. Daí a teoria marxista não se reduzir a uma 
análise da forma. A teoria visa a explicar a essência do fenômeno, 
retirando a cortina (ideológica) que o mitifica. E, nesse sentido, é 
também, como vimos, um trabalho de desmistificação.

Para Marx, a ciência, a arte e a religião seriam as três formas de 
produção de conhecimento. A diferença entre a produção epistemo-
lógica e a produção ontológica seria o compromisso com a realidade, 
com a busca da verdade. A teoria, para Marx, é a reprodução do mo-
vimento real do objeto, seu acompanhamento. A tentativa de melhor 
se aproximar do que ele realmente é. E, nessa operação, descortina a 
verdade acobertada em sua forma. A teoria mais verdadeira é a que 
melhor explica o objeto, essa é a dimensão arqueológica da meto-
dologia dialética: a realidade está posta e precisamos penetrar nessa 
realidade. Diferentemente de Hegel, para quem o pensamento ante-
cede e desenha a realidade, para Marx, a realidade está posta, não é o 
efeito de nosso pensamento sobre ela. A realidade é sempre mais rica 
de determinações do que nossa capacidade de pensá-la, ela é sempre 
mais que o pensamento. 

Daí o pessimismo da razão nos levar ao otimismo da prática, da 
lação entre universal, particular e singular. Assim, se o universal poderia ser pensado 
como o código das leis simbólicas, o singular, seria o que ex-siste a ele, como, por 
exemplo, o sujeito. Nesse sentido, se os particulares podem ser tomados como partes 
do todo, o singular será sempre sua negatividade, sua exceção, seu incapturável.

ação. Irmos além da aparência fenomênica e nos aproximarmos cada 
vez mais da realidade configura o pensamento tendencial, no sentido 
da tendência à essência. Do pensamento, retornamos dialeticamente 
à realidade, à ação sobre a realidade e daí, por decorrência, podemos 
realizar a transformação social. A construção refletidamente vai pro-
duzir novas formas de apreensão e de intervenção sobre a realidade, 
por isso ela a transforma, no sentido da revolução e da emancipação 
humanas. O conhecimento, em sua apreensão do objeto, nunca é 
algo neutro, posto que o objeto não existe em si mesmo como algo 
neutro. A teoria, assim, produz um conhecimento sobre a realidade 
concreta, a desvela, conformando-se como uma projeção, uma ten-
dência. 

Para concluir, portanto, podemos dizer que as dimensões prática, 
social e histórica, ou o historicismo, a dialética e o humanismo, se-
riam, então, os três pilares do marxismo. Vejamos agora a lógica que 
articula o método em Psicanálise.

O MÉTODO PSICANALÍTICO EM SIGMUND FREUD (EM CONVERSA COM O MÉ-
TODO MARXISTA)

Freud (1933 [1932]/1976), ao longo de sua obra, aponta a neces-
sidade de a psicanálise ser tomada como uma unidade, reiterando a 
impossibilidade daquele que fala em nome dela de abrir mão de seus 
conceitos fundamentais. Décadas depois, Lacan (1964/1998) isolou 
os quatro conceitos fundamentais da Psicanálise como sendo o in-
consciente, a repetição, a transferência e a pulsão. Para Freud (1933 
[1932]/1976), 

a atividade psíquica é árdua e exigente; não pode ser manejada como um 
par de óculos que se põe para ler e se tira para sair para caminhar. Via de 
regra, a psicanálise possui um médico [psicanalista] inteiramente, ou não 
o possui em absoluto. (FREUD, 1933 [1932]/1976, p. 150). 

Dessa maneira, ele verificava, à sua época, que muitos dos que afir-
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mavam usar a psicanálise em sua prática não a admitiam como um 
todo, ao que advertia: “embora a estrutura da psicanálise esteja inaca-
bada, ela apresenta [...] uma unidade da qual elementos componen-
tes não podem ser separados ao capricho de qualquer um” (FREUD, 
1933 [1932] /1976, p. 137). O que seria, então, essa unidade?

Ainda em 1912, em seus artigos técnicos, Freud afirma que “uma 
das reivindicações que a psicanálise pode fazer em seu favor é, in-
dubitavelmente, o fato de que, em sua execução, pesquisa e trata-
mento coincidem; não obstante, após certo ponto, a técnica exigida 
por uma opõe-se à requerida pela outra” (FREUD, 1912/1976, p. 
152-153). Em outros termos, um psicanalista sempre parte do dis-
curso que o sujeito, tomado como determinado pelo inconsciente, 
apresenta. As maneiras clássicas do inconsciente se manifestar são os 
sonhos, os atos falhos e os chistes, além dos sintomas, cuja manifes-
tação evidenciam uma mensagem cifrada. 

Dessa maneira, Freud acaba por inscrever a psicanálise como 

o nome de (1) um procedimento para a investigação dos processos men-
tais que são quase inacessíveis por qualquer outro modo; (2) um método 
(baseado nessa investigação) para o tratamento de distúrbios neuróticos 
e (3) uma coleção de informações psicológicas obtidas ao longo dessas 
linhas, e que gradualmente se acumula numa nova disciplina científica. 
(FREUD, (1923[1922] /1976, p. 287). 

Em outras palavras, investigação, clínica e teoria são indissociáveis 
em seu método. Assim, numa lógica que lembra a lógica marxista, a 
psicanálise também parte da práxis, suspende pela teoria sua inter-
pretação e a ela retorna, intervindo sobre a mesma e modificando-a 
nesse ato.

O método psicanalítico é, no fundo, constituído daquilo que, pela 
experiência da análise, é transponível fora dela, sem romper o laço 
com o discurso analítico. Ao tomar o inconsciente como o que esca-
pa à universalização, ao saber já instituído, o psicanalista parte desse 
ponto de obstáculo, ciente de que qualquer produção de conheci-
mento, ao abordar o real, irá se deparar com um ponto não recupe-
rável e não todo recoberto por esse saber (PINTO, 2001). Também 

o método psicanalítico não atinge nem crê numa total apreensão da 
realidade. Sabe-se, a partir dele, que nenhum conhecimento tocará 
completamente a realidade, construindo-a ao significá-la. O que isso 
quer dizer? Isso quer dizer que, em sua produção, a psicanálise não 
cria um sistema fechado ou totalizado de conhecimento acerca da re-
alidade, mas pode desvelar, em seu percurso, o que a linguagem cifra 
acerca da experiência de corpo do ser falante. Posto que, pela via da 
linguagem, sua produção se dará sempre em torno do que é possível 
acessar simbólica ou imageticamente da realidade em si. Assim, tanto 
na prática clínica quanto na pesquisa, o objeto que é buscado é sem-
pre diferente do objeto que é encontrado, dada a intervenção sobre a 
realidade que a constrói na medida em que a explica.

A fundação desse método de abordagem da realidade e de produ-
ção de conhecimento levou Lacan a nomear de acontecimento-freu-
diano (LACAN, 1964/1998) a descoberta de Freud, que renovou a 
teoria do inconsciente desde sua época. Freud faz furo no discurso 
universal ao inaugurar o valor de uma nova escrita, já que, depois 
dela, não é possível mais abordar o sujeito da mesma forma com que 
se fazia antes. Nesse sentido, a noção de inconsciente tem o valor de 
um trauma (MILLER, 2010). Ela escreve um antes e um depois, ao 
mesmo tempo em que funda um irreparável e um inapreensível para 
sua época e para a que a sucedeu. 

E como Freud procede em seu método? Ele nos explica passo a 
passo como o faz, no texto “Pulsão e suas vicissitudes” (FREUD, 
1915/1976). Ali ele estabelece aquilo que mais se aproximaria de 
uma epistemologia da psicanálise, incluindo seu método de pesquisa 
e de produção de conhecimento. Para ele, “o verdadeiro início da 
atividade científica consiste antes na descrição dos fenômenos, pas-
sando então a seu agrupamento, sua classificação e sua correlação” 
(FREUD, 1915/1976, p. 137). Sobre essa organização descritiva, 
aplicam-se, inevitavelmente, certas ideias, que não provêm apenas 
da observação, mas também da teoria, e que são ainda indefinidas, 
pouco nítidas e pouco delimitadas no início. Elas serão os futuros 
conceitos da teoria que se tornarão cada vez mais indispensáveis à 
consolidação e coesão interna da mesma. Ainda que pareçam provir 
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do próprio material observado, são, na verdade, a ele impostas. 

Assim, rigorosamente falando, elas são da natureza das convenções – 
embora tudo dependa de não serem arbitrariamente escolhidas mas de-
terminadas por terem relações significativas com o material empírico, 
relações que se crê existir antes de podermos reconhecê-las e demonstrá-
las claramente. (FREUD, 1915/1976, p. 137). 

Como a aparência e a essência do objeto para o marxismo, tam-
bém para a psicanálise, a relação entre conceito e fenômeno não é 
aleatória.

Nesse ponto, Freud e Marx se aproximam ao proporem, ambos, 
uma posição de suspeita positiva em relação à realidade observada. 
Ao lado de Nietzsche, compõem o trio denominado por Ricoeur 
(1978) de “mestres da suspeita” moderna, por criticarem o império 
da razão suficiente, suspeitando da capacidade racional do homem 
em dar conta da existência e da realização humanas efetivas. Marx o 
faz ao constatar, em sua análise sociológica, que o projeto moderno 
ao visar, com ardor, a autonomia e emancipação do homem, aca-
bou por produzir uma sociedade desumana, dominada pela lógica da 
economia capitalista. Freud, por seu turno, o evidenciar o domínio 
das pulsões e a determinação inconsciente, retira o homem racional 
da condição de ser senhor em sua própria morada, produzindo um 
golpe narcísico contundente na crença moderna da liberdade e da 
autodeterminação.

Nessa posição de suspeita, ambos supõem que a realidade não se 
dá a ver diretamente, mas exige um trabalho de pensamento, uma 
interpretação, de tradução, embasada na teoria e na experiência com 
a realidade, que inclui seus elementos não visíveis e não verificáveis 
empiricamente. Dessa combinação nasce um novo instrumento de 
leitura, que amplia o espectro da realidade observada. Ainda para 
Freud (1915/1976, p. 137), “só depois de uma investigação mais 
completa do campo de observação, somos capazes de formular seus 
conceitos científicos básicos com exatidão progressivamente maior, 
modificando-os de forma a se tornarem úteis e coerentes numa vasta 
área”. O avanço do conhecimento, porém, segundo ele, não tole-

ra qualquer rigidez e mesmo confinado em definições não supera 
completamente suas contradições, permanecendo aberto e sujeito a 
revisões.

Nesse sentido, Freud (1933[1932]/1976) se pergunta se a psica-
nálise conduziria a uma determinada Weltanschauung. Ele define a 
Weltanschauung como 

uma construção intelectual que soluciona todos os problemas de nossa 
existência, uniformemente, com base em uma hipótese superior domi-
nante, a qual, por conseguinte, não deixa nenhuma pergunta sem respos-
ta e na qual tudo o que nos interessa encontra seu lugar fixo. (FREUD, 
1933[1932]/1976, p. 193). 

Para ele também, assim como para Marx, a ciência, a filosofia e a 
religião teriam a capacidade de produzir uma Weltanschauung. 

Atingindo um grande contingente populacional, Freud considera 
que apenas a religião constituiria um sistema coeso e fechado, tal qual 
uma Weltanschauung. Ela preencheria três funções: a de satisfazer a 
sede de conhecimento do homem (ensino), a de acalmar o medo que 
o homem sente em relação aos perigos e vicissitudes (consolo), e es-
tabelecer preceitos, proibições e restrições (exigências). Freud inter-
preta o apelo do homem e sua dedicação à religião ao medo infantil 
e ao retorno à imagem mnêmica supervalorizada do pai (Deus), e 
destaca a função da magia, da superstição e do animismo por detrás 
da religião, na qualidade de seus antecedentes. 

Quanto à filosofia, Freud não se detém longamente sobre ela, sob o 
argumento de que ela alcança um número muito pequeno de pesso-
as, ao contrário da religião. De toda forma, analisa que haveria duas 
grandes tentativas de construir uma Weltanschauung: o anarquismo 
político, que redunda no niilismo (FREUD, 1933[1932]/1976, p. 
213), aproximando a doxa da episteme; e o marxismo, que desconsi-
dera a determinação do homem, responsável pela ação transforma-
dora, ao situar na macroestrutura econômica a determinação de to-
dos os fatos históricos (FREUD, 1933[1932]/1976, p. 216). Nesse 
ponto, encontramos uma ocasião de abertura e de diálogo acerca de 
nossa metodologia.
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Freud (1933[1932]/1976, p. 216) recupera três aspectos da rela-
ção do homem na vida em sociedade: (a) o controle da natureza, de 
onde derivam suas armas e de onde os homens afetam suas institui-
ções, inclusive, as econômicas; (b) a não exclusividade da determina-
ção econômica que, sem dúvida, influencia as atitudes intelectuais, 
éticas e artísticas do homem; (c) a evidência de que, cada indivíduo, 
povo ou nação, conduziu-se de forma diferente, diante da mesma 
determinação econômica, valendo-se de suas condições para reali-
zarem seus impulsos pulsionais originários, em busca de satisfação, 
de maneiras variadas. Assim, cabe destacar a disposição freudiana de 
acolher a determinação econômica na condução geral da vida socie-
tária, mas também a de incluir as disposições humanas herdadas e as 
transformações culturais nesse rol – o que poderíamos aproximar dos 
efeitos de superestrutura cultural em Marx.

Nessa conversa, Freud (1933[1932]/1976) pergunta se o marxis-
mo teórico não correria o risco de se tornar uma Weltanschauung, tal 
qual a religião, constituindo “uma sinistra semelhança com aquilo 
contra o que está lutando” (FREUD, 1933[1932]/1976, p. 218). 
Isto ao desconsiderar os impulsos pulsionais primitivos da natureza 
humana. Como restringir o desejo de satisfação? Para onde verter a 
agressividade inerente ao homem? A mudança econômica afetaria 
como e em que medida a natureza humana? Como compensar as res-
trições e sofrimentos que, inevitavelmente, também existem em um 
regime comunista? Analisando a experiência bolchevique ele diz que 
seria imprescindível a ela, para se manter, usar da coerção, da proibi-
ção ao livre pensamento e à livre expressão, e do emprego da força, 
chegando ao ponto do derramamento de sangue. Em 1933, ele diz 
que, infelizmente, nem o ceticismo nem o fanatismo dirão como 
será o desfecho desse experimento. “O futuro no-lo dirá” (FREUD, 
1933[1932]/1976, p. 219)...

Essa previsão freudiana não visa aqui desmontar ou rebater a lógi-
ca do pensamento marxista, ao contrário, visa reforçá-la e validá-la 
no interior de uma processualidade complexa que encontra os restos 
do capitalismo globalizado nas ações reparatórias, compensatórias, 
preventivas e emancipatórias das políticas públicas. Quando reto-

mamos Freud para conversar com ele sobre o marxismo, fazemo-lo 
no sentido de buscar os aspectos suplementares à teoria marxista que 
possam compor, com ela, um quadro para leitura e intervenção sobre 
a realidade concreta. Nesse ponto, se, por um lado, a determinação 
infraestrutural do sistema capitalista deixa margem pequena para 
manobra humana, por outro, é exatamente aí, na ação humana, que 
a consolidação, resistência ou revolução pode se iniciar.

Nessa direção, se a psicanálise não consegue produzir uma Wel-
tanschauung, isso a provê de maior liberdade na produção do conhe-
cimento e a aproxima mais do método científico. O cientista, “via de 
regra, trabalha como um escultor no seu modelo de argila, o qual, 
incansável, modifica o esboço primitivo, remove, acrescenta, até che-
gar àquilo que sente ser um satisfatório grau de semelhança com o 
objeto que vê ou imagina” (FREUD, 1933[1932]/1976, p. 211). 
Assim também um psicanalista em seu ofício, indissociados método, 
pesquisa e teoria, avança no ensaio-e-erro através do qual forja a te-
oria a partir da inclusão do inconsciente. De mais a mais, no campo 
científico o permanente avanço do conhecimento, longe de destruir 
suas bases, as aperfeiçoam e modificam numa progressão permanen-
te. Assim, o progresso que se dá no trabalho científico é o mesmo que 
aferimos em uma análise, salvo que, nesta, não há a possibilidade da 
experimentação. Na verdade, portanto, a psicanálise não precisa de 
uma Weltanschauung – o que, a rigor, a impediria de avançar. 

E como temos avançado, a partir desse encontro suplementar en-
tre marxismo e psicanalise no campo das políticas públicas de Assis-
tência Social?

A CONSTRUÇÃO DO CASO

Trabalhando com uma lógica orientada pelo princípio da interdis-
ciplinaridade em ato e compondo a discussão teórica assentada nessa 
relação suplementar, acima explicitada em seus fundamentos, temos 
como ponto de partida sempre o caso, compreendido como a situa-
ção-problema geradora de impasse para a intervenção social. O caso 
pode ser um adolescente, um adulto ou um idoso, uma família, uma 
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equipe, um serviço. O que o caracteriza é a geração de um embaraço, 
de um obstáculo ao fluxo da vida que insiste em não se resolver, rein-
cidindo nos mesmos pontos e gerando visivelmente violações básicas 
aos direitos fundamentais e, muitas vezes, a recusa face à intervenção 
ou a ausência de demanda por solução. A processualidade metodo-
lógica desenvolve-se a partir da descrição do caso, caminhando em 
direção à sua construção. O ponto de partida, como sendo o instante 
de ver o caso, traz a marca da descrição da situação, a partir do relato 
do técnico e da equipe composta em torno do impasse. 

Como na captura de uma cena em movimento, é necessário isolar-
mos alguns elementos a partir desse relato, a saber:

1. a cena do caso, que envolve a descrição do espaço territorial, in-
cluindo os espaços formais e institucionais, assim como os espaços 
informais e de ocupação, simbólica e afetiva, dos sujeitos; os pon-
tos de itinerância e os de fixação; a maneira como se desenvolvem 
seus recursos de sobrevivência; os laços de vizinhança; as potências 
locais; as fronteiras visíveis e invisíveis de acessibilidade e circula-
ção; e a criatividade e originalidade dos sujeitos em responder às 
imposições concretas do ambiente, no meio em que estabelecem 
seu roteiro de vida; 

2. a linha do tempo lógico e cronológico, entendida como a des-
crição do tempo linear do encontro entre sujeitos e instituições e 
a forma não linear com que as respostas vão sendo elaboradas e se 
tornam ações materiais no cotidiano dos sujeitos e das instituições 
ali envolvidas. Entendemos o tempo a partir do a posteriori ou do 
só depois através dos quais as situações se cristalizam e tendem à re-
petir-se nos pontos em que não são resolvidas, como se os sujeitos 
voltassem ao mesmo ponto, num momento posterior de vida, para 
tentar dar conta dessa inscrição de origem do mal estar. Nesse sen-
tido, a temporalidade é descrita linearmente numa linha cronoló-
gica, mas se efetua em circunvoluções espirais nas quais se verifica 
a repetição dos sujeitos, das famílias e dos serviços nessa lógica 
que arrisca tratar dos impasses, às vezes tomados como insolúveis. 

Incluem-se aqui também os processos históricos que perpetuam e 
acentuam diferenças sociais e econômicas, a favor de um sistema 
de acúmulo de bens e riquezas em detrimento da distribuição das 
mesmas e da superação dessas diferenças, manifestadas em fenô-
menos de exclusão, expropriação, desrespeito, violação; 

3. do de todos e do de cada um4. Os casos, mesmo nascidos do 
impasse com um sujeito, aqui muitas vezes o adolescente, é impos-
sível de ser relatado sem a inclusão de todos os envolvidos: família 
estendida, rede solidária e rede formal de serviços. Porém, aparece 
sempre na forma como cada um recebe os impactos do mundo, 
amparados por seu arsenal simbólico, sua condição histórica e eco-
nômica, enfim, suas condições subjetivas e objetivas de vida. Por-
tanto, mesmo havendo a descrição das situações coletivas de vida, 
de violação e mesmo de enfrentamento com os personagens en-
volvidos nas situações relatadas, mostrou-se impossível não tomar 
a forma como cada um respondia ao que era vivido de maneira 
singular e única, cada qual a seu modo. Aqui tratamos o universal 
das políticas públicas, organizado pelos particulares dos serviços 
intersetoriais concretos, extraindo a forma singular de resposta dos 
sujeitos, que não se deixa capturar pelo sistema, mas, ao contrário, 
resta disjunta do mesmo, exigindo sua transformação interna; 

4. da vivência em equipe, entendida como a configuração que a 
rede toma a cada caso, conformando um coletivo de trabalho que 
se desfaz após a intervenção, tomando forma somente durante o 
tempo necessário à operação prática emergida da situação concre-
ta do impasse. Inclui a forma de pensar da equipe, seu conteúdo, 
seus valores e seus eixos de leitura do mundo, a forma com que o 
caso escreveu seu texto para tal equipe, a forma e o conteúdo da 
ação que ela implementa e, sobretudo, a crítica interna ao siste-
ma público de atenção, assim como a surpresa com o caso, como 
potência de abertura e transformação interna, possíveis de se im-

4  Essa expressão foi adotada por equipe de regional da Prefeitura de Belo Horizonte 
ao trazer, na supervisão, o impasse referente a uma família assistida.
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plementarem como o novo, e não o de novo, dentro do próprio 
sistema. Inclui também a crítica à técnica protocolar e mecânica, 
esvaziada de sentido, que poderia ser oferecida de maneira prêt-à-
porter para todos num pacote de serviços disponibilizados pelo sis-
tema. Aqui, porém, consideramos a maneira como cada um pode 
e deve receber e se responsabilizar pelo usufruto dessa oferta.

Como se vê, a construção do caso, muito diferente de seu simples 
relato, é um trabalho de alto artesanato (VIGANÓ, 2012). Como 
intervenção no social, no cotidiano veloz, atravessado pelas numero-
sas obrigações burocráticas, introduz um tempo para reflexão, para 
respirarmos e repensarmos o caso, retornando ao mesmo com novas 
ferramentas e novas ideias, permitidas pelo desalojamento do saber 
técnico em prol do saber-fazer com que o caso cria seu itinerário de 
vida. Viganó adverte que o atendimento proposto na instituição não 
deve esvaziar a possibilidade do sujeito se colocar algumas pergun-
tas: “O que eu faço aqui? O que torna a minha vida insuportável? 
O que posso fazer para encontrar uma solução?” (VIGANÓ, 2012, 
p. 119). Em vez de nos perguntarmos o que podemos fazer por ele, 
a pergunta deve ser feita de outro modo: o que ele pode fazer para 
sair de tal ou tal situação com nosso suporte. Isso significa que temos 
que suportar, no sentido mais radical da palavra, as ações do sujeito 
e chamá-lo à sua responsabilidade a cada vez, a cada ato (FIGUEI-
REDO, 2004). 

Por outro lado, não podemos desconsiderar os determinantes eco-
nômicos que o alocam na posição de exclusão em que se encon-
tram, ideologicamente sustentada por um discurso que, socialmente, 
sustenta essa segregação. Assim, não podemos ter a ilusão de que o 
sujeito ou a família sozinhos devem carregar o peso histórico dos 
processos econômicos que produziram a miséria e a desigualdade em 
que se encontram. Portanto, nossa intervenção, em diferentes pla-
nos, deve agregar ações sobre os sujeitos socialmente excluídos, que 
se encontram em situação de risco e vulnerabilidade, mas também 
deve atingir as próprias equipes e seus preconceitos, a rede da assis-
tência social, os parceiros intersetoriais, a gestão e o planejamento, a 

construção das políticas sociais e o discurso midiático, em maior ou 
menor grau. 

Pensar nesses diferentes níveis de ação não significa termos que dar 
conta de todos eles ao mesmo tempo. Isso certamente nos conduziria 
à total impotência e desânimo! Ao contrário, a cada planejamento e 
a cada intervenção, devemos buscar delimitar o foco no qual mirar 
nossos esforços. Portanto, quando falamos em chamar à responsabi-
lidade os sujeitos, também estamos nos referindo à forma como cul-
turalmente respondemos à diferença social e econômica, produzida 
pelos processos históricos de exclusão. Estamos falando, portanto, 
da maneira como a cultura acolhe estética e eticamente a diferença 
econômica. 

Assim, aos três primeiros elementos isolados por Figueiredo para 
diferenciar o relato e a construção do caso no setor da Saúde Mental, 
acrescentamos mais dois, evidenciados a partir do campo da assis-
tência social: 

1. História x Caso; 
2. Supervisão x Construção; 
3. Conceitos x Distinções;
4. Efeito Equipe;
5. Efeito Estético Discursivo.

Entendamos um pouco melhor cada um deles.

1. Enquanto o relato se apresenta rico em detalhes, cenas e conteú-
dos, constituindo a história do caso, a construção visa extrair o caso 
enquanto produto que cai como efeito das intervenções do técnico 
na condução do processo de intervenção e do que é decantado de 
seu relato. Ele é processado a partir dos enunciados do próprio su-
jeito e das figuras materiais e históricas de seu contexto. A constru-
ção do caso visa, pois, a decantar a história e traçar o caso a partir do 
discurso. Só assim é possível recolher dos infindáveis detalhes de 
uma história o seu eixo central com uma direção a seguir. Enfim, 
uma história deve se fazer caso para que se possa trabalhar sobre 
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ele (FIGUEIREDO, 2004). 

2. E, diferentemente da supervisão, a construção não se encerra 
ao término da discussão do caso. Ela inclui o técnico e a equipe 
que lê o caso, conferindo-lhe uma forma que revela o mal-dito em 
seu interior. Essa construção visa colocar o sujeito em trabalho, 
registrando seus movimentos subjetivos, pontos de não-retorno, 
ao recolher as passagens subjetivas que são contadas (VIGANÓ, 
1999). Com isso, a intervenção continua na construção dos pon-
tos de virada localizados no caso. “A finalidade da construção deve 
ser justamente a de partilhar determinados elementos de cada caso 
em um trabalho conjunto” (FIGUEIREDO, 2004, p.78).

3. Por fim, não se trata de um depósito de conceitos sobre o caso, 
mas de uma distinção dos enunciados dos sujeitos que remetem à 
sua condição subjetiva e sociohistórica, conformando sua posição 
no mundo. Os conceitos, nesse sentido, são colocados em questão 
a todo tempo, estando a serviço do caso. Não se trata de confir-
mar a teoria a cada impasse, aplicando corretamente os conceitos 
na prática, mas, ao contrário, trata-se de verificar em que o caso 
se apresenta como exceção, com aquilo que não se encaixa em 
nenhuma teoria e que, por isso mesmo, se apresenta como único 
e não generalizável. Dessa forma, faz-se necessário estabelecermos 
algumas distinções entre o vivido e a realidade sociohistórica e 
inconsciente que se encontram encobertas pelo manto das estatís-
ticas e dos formulários, ocultadas pelos processos ideológicos ou 
discursivos. Buscamos, assim, “o feliz encontro entre as ferramen-
tas conceituais [...] e as contingências de uma história, produzindo 
um caso e, no melhor dos casos, um novo sujeito” (FIGUEIRE-
DO, 2004, p. 81).

4. É a construção do caso que faz existir uma equipe, ou melhor 
dizendo, o que se pode chamar de efeito-equipe (MENDES, 2014). 
A construção do caso, ao implicar os profissionais, faz existir uma 
equipe, fazendo valer que ali há sujeitos concernidos pelo caso. 

Num primeiro momento, a construção se assemelha a uma com-
posição. É, porém, num segundo momento, que o mais impor-
tante acontece, a decantação dos elementos estruturais do caso, ou 
seja, aquilo que resiste à imposição do saber. O que implica em se 
supor um sujeito no usuário. Concebida dessa forma, a constru-
ção do caso pode operar um deslocamento e produzir um efeito 
de sujeito também nos técnicos, ou seja, um “concernido”, um 
“se perguntar sobre a própria conduta”. A construção, assim, gera 
uma outra equipe (MENDES, 2014). 

5. Palavras de ordem como a superação da situação de violação, o 
direito à cidadania, à autonomia, a ampliação dos vínculos podem 
produzir um efeito discursivo de captura e alienação, ali onde se 
pretende libertador e emancipatório, quando não considera as de-
terminações históricas e inconscientes presentes a cada caso. Todos 
os excessos e desvios discursivos e ideológicos, radiquem eles no 
discurso psicologizante, no discurso socializante ou no discurso 
político, tendem a produzir ações de reprodução e manutenção, 
seja do sistema capitalista, seja do sistema de satisfação sintomática 
dos sujeitos, sem colocar em xeque aquilo que eles ocultam e con-
dicionam. Nesse sentido, é importante localizarmos sempre nossa 
perspectiva de análise, nosso ponto de partida para a ação concre-
ta, como também o da avaliação dos efeitos de nossa intervenção, 
pois o discurso “não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou 
os sistemas de dominação, mas aquilo porque, pelo que se luta, o 
poder do qual queremos nos apoderar” (FOUCAULT, 1996, p. 
10). Portanto, quando um técnico da assistência social se coloca 
a trabalho, ele produz uma discursividade e evita outra, devendo 
estar atento à estética de mundo que produz, concebendo os atos 
estéticos como “configurações da experiência, que ensejam novos 
modos de sentir e induzem novas formas de subjetividade política” 
(RANCIÈRE, 2005, p. 11).
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DA RELAÇÃO SUPLEMENTAR À LÓGICA MOEBIANA: PSICANÁLISE E MARXIS-
MO NO MÉTODO

Partimos do movimento que nasce da realidade da práxis, coloca-a 
em suspenso, ainda que sem interromper seu fluxo, vai à teoria, ana-
lisa a realidade incluindo aquilo que nela se encontra oculto, amplia 
seu campo de leitura e análise a partir dos enunciados históricos e 
subjetivos dispostos na cena isolada e, do saber dos sujeitos e do que 
a teoria explicita, retorna à prática agora modificada. E, nesse movi-
mento constante, incluímos aquilo que a cena objetiva não compor-
ta em si mesma, mas que a determina; aquilo que denominamos de 
causalidade.

Essa causalidade é tomada como ponto exterior e anterior ao caso, 
configurando-se como a mostração, o desmascaramento de seus ele-
mentos de determinação. Nosso método, assim, desvela, no trabalho 
de leitura do impasse os processos singulares, individuais, coletivos, 
institucionais, políticos, culturais e econômicos dispostos na cena do 
caso. Assim:

1. um casal itinerante e morador de rua pode revelar um elo perdi-
do entre a ancestralidade dos pais nordestinos que fogem para São 
Paulo em busca da sorte grande e a contemporaneidade da falta de 
oportunidades na maior cidade do país, o que leva o jovem casal 
a uma vida andarilha em busca de nova sorte, longe da capital 
paulista; ou 

2. uma adolescente que se prostitui hoje pode estar escrevendo a 
história silenciada da mãe abusada sexualmente pelo pai e expulsa 
de casa pela própria mãe, acusada de traição; ou ainda

3. um avô analfabeto, pai de uma ex-presidiária semianalfabeta, 
pode desejar que as netas, sob sua guarda, sejam abrigadas, des-
tituído seu pátrio poder em favor do Estado, para receberem a 
educação que ele não tivera a chance de usufruir.

A causalidade, como se pode notar, não equivale à intencionalida-

de de uma noese, racional, cognitiva, como ponto a ser recuperado 
no tecido discursivo do caso, mas antes como o ponto perdido no elo 
civilizatório, entre natureza e cultura, e que, por isso mesmo, anima 
os corpos, agita as relações sociais, estabelece o circuito econômico, 
marca a cultura e coloca em jogo forças simbólicas e objetivas para 
resolução dos conflitos daí decorrentes (GUERRA, 2014). O giro 
lógico, aqui, é o de tomar a causa, não como finalidade a ser alcan-
çada (télos), mas como ponto de perda (Merhlust) a ser considerado e 
incluído na leitura dinâmica do caso – e não necessariamente com-
pensado ou restaurado ou restituído. Por vezes, o rasgo mal compor-
ta um cerzido, dada a fragilidade da trama de seu tecido... E que, por 
ser irrecuperável, motiva as ações desde sua exterioridade.

Ao trabalharmos com campos disciplinares distintos, psicanálise 
e marxismo, sem visar sua redução, sua complementaridade ou a 
hegemonia de um sobre o outro, como afirmamos no início desse 
texto, realizamos, a cada passo, uma torção que se suporta daquilo 
que cada campo não alcança. Daí, uma modificação em seu interior 
se opera, recaindo sobre o campo vizinho de maneira suplementar. 
É a partir da perda que a torção realiza em cada plano, subjetivo e 
político, que eles passam a operar articulados e reconfigurados em 
torno do tratamento simbólico e analítico conferido a essa perda e ao 
que resta como efeito histórico a ela correlato. A construção do caso, 
assim, visa colocar em relação os condicionantes econômicos, sociais 
e geográficos, não visíveis no cotidiano, ao lado dos condicionantes 
inconscientes e subjetivos, capturados discursivamente. E, modifi-
cando, com esse ato, os dois planos, pode engajar sujeito e civilização 
em uma nova resposta, tornada operativa na prática da assistência 
social (GUERRA et al, 2014).

Como se nota, a operacionalidade desse modelo de trabalho se 
assenta sobre o que cunhamos uma interdisciplinaridade em ato 
(GUERRA, 2013). Ela é entendida enquanto incidência de uma dis-
ciplina sobre a outra a partir do ponto de encontro que nasce da im-
possibilidade de qualquer saber recobrir toda a verdade, seja de uma 
realidade social, de uma família, de um sujeito ou de qualquer outro 
objeto. Como tomamos o caso como elemento central da forma de 
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abordagem do impasse e, consequentemente, da teoria e da inter-
venção, invertemos a relação de saber habitualmente disposta nos 
dispositivos universitários e políticos. O saber desloca-se do técnico 
ou do professor para radicar-se na experiência que se configura na 
cena do cotidiano do trabalho. Assim, alguns conceitos podem servir 
à ampliação da leitura do caso, porém apenas prestarão esse auxílio se 
forem dispostos a partir do roteiro de vida que ali se apresenta. 

Nesse sentido, as ações podem ser pensadas em diferentes verten-
tes e esferas de intervenção. Pensando na forma de intervenção e 
nos efeitos buscados, fazemos a seguinte proposição para pensar as 
frentes de trabalho na assistência social:

1ª. Quanto ao modelo:
1. Ação protetiva;
2. Ação reparadora ou restauradora;
3. Ação promotora;
4. Ação transformadora.

2ª. Quanto às esferas de ação:
1. Ação local;
2. Ação institucional;
3. Ação política;
4. Ação conjuntural (executiva/legislativa, judiciária);
5. Ação cultural.

3ª. Quanto às esferas concretas de intervenção (entendendo que, 
quanto mais acima, mais rígida e mais difícil, processual e his-
tórica no tempo, será a mudança):
1. No caso;
2. No serviço (equipe);
3. Na rede;
4. Na gestão;
5. Na política pública;
6. Na legislação,
7. Na cultura.

Lembrando que estamos envolvendo sempre a dimensão subje-
tiva e política, assim como a superestrutura e a infraestrutura nesse 
processo, sabendo da necessária mudança da lógica capitalista para 
alterar a base organizadora do processo de exclusão social.

Para concluir, podemos dizer que o saber construído através desse 
método é extraído dos pontos de repetição histórica e individual que 
assinalam os elos perdidos de uma discursividade viva que se apre-
senta nos roteiros das vidas tomadas em trabalho. E retorna na lei-
tura da maneira inventiva com que os sujeitos e os técnicos resistem 
a essa repetição. Dessa interface teórica entre campos disciplinares 
distintos e dessa interface prática entre atores com discursos e cultu-
ras distintos nasce o novo. 

A localização e a abordagem da interface diferem de uma abordagem 
meramente interdisciplinar ou multidisciplinar. Em nossa proposta, 
uma vez reconhecida como crucial a vizinhança entre duas disciplinas 
científicas – cada uma com objeto de estudo e metodologia que lhes são 
próprios – tal vizinhança levaria à implicação entre as disciplinas, abrin-
do espaço para um novo objeto de estudos. [...] Essa é a nossa ambição. 
(GARCIA, 2011, p. 23).
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VIOLÊNCIA E 
TERRITÓRIO

GARANTIA DE DIREITOS E VIOLÊNCIA: BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE 
O FINANCIAMENTO E OS RECURSOS HUMANOS DOS CREAS1

Cláudia Chaves Rodrigues

1. APRESENTAÇÃO

O campo das políticas sociais no Brasil, nos últimos anos, vem 
passando por modificações importantes. A Constituição Federal de 
1988 e a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) de 1993 podem 
ser citadas como impulsionadoras da política de assistência social. 
Ancorada em uma linguagem de direitos, articulada a outras polí-
ticas sociais, seu arranjo institucional é desenhado a partir de um 
sistema cooperativo, democrático e participativo – o Sistema Único 
de Assistência Social (SUAS). 

Para contribuir no enfrentamento do desafio que se coloca às equi-
pes técnicas dos Centros de Referência Especializados em Assistência 
Social (CREAS), face à complexidade do atendimento especializado, 
apresentamos um breve cenário sobre a categoria violência e sua in-
terface com o SUAS. 

E não se trata apenas de lançar o olhar sobre a violência física e le-
tal, a que enxergamos e que surge imediatamente como identificável, 
mas de como esta violência se torna simbólica, e produz uma violên-
cia oculta, enraizada nos sistemas político e econômico. Abordamos 
também a descentralização e a territorialização como estratégias de 
alcance da proteção social de assistência social.

Direitos violados em agrupamentos familiares, objeto de atenção 
dos CREAS, advêm dos mais diferentes contextos, como socioeco-
nômico, político, histórico e cultural. Afeta as relações familiares e 
sociais, gera conflitos, tensões e rupturas que podem ocasionar situ-
ações de violação de direitos, demandando, assim, uma resposta da 

1  Texto produzido a partir da formação intitulada “Violência, Juventude, Família e 
Território”, voltada aos trabalhadores da Secretaria Municipal Adjunta de Assistência 
Social (SMAAS) de Belo Horizonte em parceria com a Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG) e com a Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP).
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política publica frente a esse fenômeno.
Utilizando os dados do Censo SUAS 2013, analisamos a coopera-

ção entre os entes federados e as capacidades técnico administrativas 
dos CREAS, a partir de dois aspectos: o cofinanciamento e a compo-
sição das equipes de referência desse equipamento. A relevância dessa 
análise assenta-se no fato de que o CREAS se configura enquanto 
um elemento estratégico no modelo sistêmico de atenção socioas-
sistencial proposto pelo SUAS  e como parte integrante da resposta 
das políticas públicas frente aos desafios da violência e da violação de 
direitos.   

2. UM OLHAR SOBRE A VIOLÊNCIA 

O dicionário define violência: “do latim violentia, substantivo fe-
minino; qualidade de violento; ato violento; ato de violentar; cons-
trangimento físico ou moral; uso da força; coação” (FERREIRA, 
1986).  Violência é substantivo feminino, uma ação ou efeito de 
empregar força física ou intimidação moral. O conceito universal é o 
exercício, injusto ou discricionário, de força ou poder. Significa tam-
bém força súbita que se faz sentir com intensidade; fúria, veemên-
cia. É constrangimento físico ou moral exercido sobre alguém, para 
obrigá-lo a submeter-se à vontade de outrem por coação. É também 
cerceamento da justiça e do direito; coação, opressão, tirania. Na 
gênese de todas as situações de violência o que se destaca é a vertica-
lização, a assimetria que se estabelece nas relações de poder. 

Para compreender melhor a violência, para além dos limites dos 
dicionários e em relação à realidade brasileira, Iasi (2014) considera 
que há no Brasil certo mito da cordialidade inata.  É como se o Brasil 
não fizesse parte do mundo e a violência simbólica que se disfarça em 
tolerância passa a ser natural aos nossos olhos. Nas palavras do autor:

Violência aqui não é negada como um componente da realidade (seria 
um esforço em vão), mas enquadrada, como gostaria de analisar laca-
niamente Žižek, numa cadeia de significantes que resultam na imagem 
simbólica de um povo pacífico e ordeiro, cuja própria miséria expressa 

como samba, a contravenção como malandragem, a escravidão como 
encontro, o racismo como miscigenação, a antropofagia como um ato 
violento de amor e respeito para com o outro (IASI , 2014, p.171).

Ressalta-se ainda a contradição interna presente na nossa socieda-
de que por um lado se iguala nos festejos carnavalescos, e por outro 
segrega se mostrando como uma sociedade classista, machista, ho-
mofóbica, autoritária, violenta, vestida, calada e desigual. Aceitamos 
e apoiamos a violência contra pobres, negros, marginais e bandidos 
em seu aspecto subjetivo e objetivo (IASI, 2014). 

Para o autor a violência simbólica que se torna natural aos nossos 
olhos, amplifica a violência real. O mais importante não é a forma 
como ela se apresenta, posto que é efeito, mas o que a determina e 
que não é evidente  e como a representamos socialmente. A violência 
que enxergamos, a que surge imediatamente como identificável, é 
ela própria produto de uma violência oculta, que está enraizada nas 
bases do sistema político e econômico. 

E se a violência também é simbólica como alerta Iasi (2014), não 
se trata de abolir o real e colocar no lugar os jogos de linguagem, e 
sim de enfatizar a disputa pela constituição de um determinado real 
como uma luta de classes no campo da linguagem.

Safatle, Ginzburg e Soares (2014), ao discutirem a violência como 
herança no Brasil contemporâneo traçam um quadro sobre as prá-
ticas policiais no Brasil, que são amparadas pela sociedade e por um 
conjunto de regras e leis hegemônicas, pela lógica da invisibilidade 
das periferias e pela legitimação da violência. 

Do ponto de vista conservador e do senso comum, ‘pobres e ban-
didos têm que morrer’. Há uma destruição de direitos civis e insti-
tucionais dos pobres e genocídios em favelas, principalmente contra 
jovens negros, que parecem não dizer respeito a ninguém.   E dessa 
forma somos afetados pelo medo que justifica nossa ação. Em função 
do medo não há lugar seguro para ir – o mundo é hostil. 

Neste interim, falar de afeto torna tudo mais difícil, pois adentra 
no terreno da cultura, da construção e da criação da sociabilidade. 
A violência não se explica unicamente pelo viés economicista, mas 
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como algo da constituição subjetiva, da busca pelo reconhecimento 
e valorização numa construção imaginária de si, na busca por visibi-
lidade, especialmente para os jovens. (SAFATLE et al, 2014).

 É certo que não existem sociedades com grau zero de violência. 
O que há é uma dinâmica própria de cada lugar e que precisa ser 
revista a partir do modelo de violência reconhecido pela sociedade e 
normatizado pelo Estado. A democracia aceita a ideia de violência, 
como direito de resistência, na urgência de certas ações, mas não 
precisamos ser violentos cotidianamente. 

Muitos são os estudiosos do tema da violência2. Este não é um 
estudo sobre violência. Buscamos aqui enxergar a violência em sua 
relação dinâmica com a assistência social, política pública voltada ao 
bem estar e a seguridade social. A natureza protetiva do SUAS, atra-
vés dos CREAS, exige garantia de direitos e estreita interface com o 
campo jurídico no enfrentamento da violência. 

3. O CONTEXTO DA VIOLÊNCIA NO BRASIL: EVIDÊNCIAS DO FENÔMENO

A complexidade da sociedade brasileira, o processo histórico con-
traditório do progresso material, da modernização individualizante 
do capitalismo tardio, da organização estamental-hierárquica, da ex-
clusão social e do sentimento aparente de pertencimento nos for-
mam e conformam produzindo assim um amplo espectro em relação 
à violência (SOARES; GUINDANI, 2007). O caráter singular da 
formação histórica brasileira, em especial o passado colonial podem 
ajudar a compreender os principais problemas do Estado, onde o 
patrimonialismo foi característica marcante do seu desenvolvimento 
através dos tempos (FAORO, 1993). A violência sempre esteve pre-
sente. Os elementos conservadores se sobrepunham aos progressistas, 
num contínuo amortecimento do princípio democrático, compon-
do uma estrutura social onde não havia mobilidade, e a cooptação 
de interesses era mecanismo estrutural de Estado. Não prevaleceu a 

2  Trabalhos clássicos de Habermas, Hanna Arendt, Maquiavel, Marx e Engels, bem 
como Zaluar (1999 e 2007), Sapori (2007), Mello (1998) Minayo (1994, 2010), 
Soares (2000, 2006), FBSP (2009, 2010, 2011) Caldeira (2001).

justiça social e a desigualdade é regra de sobrevivência da elite, forma 
pela qual a sociedade se assenta e se reproduz. 

No Brasil, de acordo com Soares e Guindani (2007), quanto mais 
se conhece a violência doméstica, principalmente contra mulheres e 
crianças, verifica-se sua intensidade, constância e surpreende-se com 
sua autoria. O dado mais surpreendente diz respeito à autoria: em 
mais de 60% dos casos observados, nas pesquisas e nos levantamen-
tos realizados no país, percebe-se que violentador é conhecido da 
vítima. 

O trafico de armas e drogas também se destaca nos grandes centros 
urbanos. Instalam-se nas favelas, vilas e periferias numa configura-
ção territorial, recrutando jovens vulneráveis e fragilizados na sua 
autoestima e pela crise social. A contravenção infiltra-se como estilo 
cultural e meio econômico de vida. O Brasil vive hoje, uma tragé-
dia, cuja gravidade não deve ser subestimada, com níveis elevados de 
violência. As instituições da justiça criminal e da segurança pública 
têm desempenhado papéis contraditórios, frequentemente negati-
vos, contribuindo com o agravamento da crise. (SOARES; GUIN-
DANI, 2007). Os estudos sobre violência no Brasil apontam forte 
concentração no processo de vitimização letal:

Pesquisadores têm constatado, nos últimos 15 anos, indícios indiscutí-
veis de que os que morrem são, em sua maioria, pobres e negros. O Bra-
sil, como se sabe, é o país das desigualdades. Aqui, a pirâmide da renda 
nacional aparece invertida: os que menos têm acesso à renda e à escolari-
dade, à saúde de qualidade, à habitação, ao transporte e à infraestrutura 
urbana são os que mais se expõem aos riscos de tornarem-se vítimas de 
homicídios dolosos ou outras formas da criminalidade letal (SOARES & 
GUINDANI, 2007, p.8).

A democracia brasileira não foi capaz de mudar as instituições po-
liciais e as políticas de segurança pública. A polícia tradicional reflete 
os nossos valores sociais e a, ainda, frágil democracia brasileira. Com 
a exclusão das não elites do poder, o Estado assume sua face repres-
siva e violenta contra as demandas sociais por justiça, das camadas 
populares (SOUZA; BATTIBUGLI, 2014).
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E a quem caberia reduzir as desigualdades por meio das políticas 
públicas e do acesso aos benefícios de cidadania e desenvolvimento? 
E ofertar proteção social através de uma rede de instituições con-
forme previsto nas legislações constitucionais e infraconstitucionais, 
nos tratados e convenções internacionais? Ao Estado, àquele mesmo 
que dada as suas contradições internas está implicado diretamente 
no processo de vitimização letal e não letal através das polícias, dos 
cárceres, do sistema penitenciário e socioeducativo, que têm sido, 
sistematicamente, violadores de direitos, de brutalidades graves e de 
crimes letais.

A questão atual, portanto, não é mais perguntar sobre o processo 
de legitimação do poder do Estado, mas sim sobre a constituição de 
uma cultura democrática, plural e cosmopolita, que garanta direitos, 
que nunca está dada e sempre requer processos de construção.   

4. GARANTIA DE DIREITOS E POSSIBILIDADES DE RESPOSTA: 
CREAS E TERRITÓRIO 

A assistência social como política pública de proteção social signi-
fica garantir a todos, que dela necessitam, e sem contribuição prévia 
a provisão dessa proteção, que, por sua vez, exige dos operadores da 
política a capacidade de maior aproximação possível do cotidiano da 
vida das pessoas e da iminência de riscos e vulnerabilidades (BRA-
SIL, 2004).

A consideração do território nas políticas públicas vem mostrar 
a complexidade, os limites, as potencialidades e as contradições em 
que podem estar imbuídos, pois além de uma perspectiva político-
administrativa também estão em jogo aspectos do processo históri-
co-cultural, de formação de cada sociedade. 

O CREAS, de acordo com a Lei Orgânica da Assistência Social 
(LOAS) de 1993 (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011) é a unidade 
pública estatal de abrangência municipal ou regional que tem como 
papel construir-se em lócus de referência, nos territórios, da oferta de 
trabalho social especializado no SUAS. 

A implantação, funcionamento e oferta de Serviços são respon-

sabilidades do poder local, ou no caso dos CREAS Regionais, que 
atendem um grupo de municípios de pequeno porte, do estado onde 
se localizam os municípios envolvidos, conforme pactuação de res-
ponsabilidades federativas (BRASIL, 2011b).

A administração do CREAS é primazia do Estado, e os serviços 
ofertados não podem ser interrompidos por qualquer motivo, dada 
a especificidade das circunstâncias e a gravidade das situações viven-
ciadas pelos usuários. A complexidade que envolve os atendimentos 
a famílias e indivíduos, em situação de risco pessoal ou social, cujos 
direitos tenham sido violados ou ameaçados, isto é, quando houver 
situações de violação de direitos, abuso ou exploração sexual, aban-
dono, rompimento e fragilização dos vínculos ou afastamento do 
convívio familiar, colocam para a atuação profissional um desafio 
questionável quanto à especialização do atendimento (tão genérico 
em violações e público) e sua viabilidade.

5. CAPACIDADE INSTITUCIONAL: UMA ANÁLISE EMPÍRICA DOS CREAS A PAR-
TIR DO CENSO SUAS 2013

O censo SUAS é uma iniciativa do Ministério de Desenvolvimen-
to Social e Combate à Fome (MDS), e constitui-se numa ferramen-
ta de levantamento de dados coletados por meio de um formulário 
eletrônico. Tem por objetivo propiciar a observação e execução das 
ações e apontar aperfeiçoamentos necessários com base em avaliações 
e pactuações realizadas entre os três entes da federação. 

Teve início no ano de 2007, e a partir de 2009, a coleta foi amplia-
da para os CREAS. Hoje abarca as Unidades Públicas da Assistência 
Social (CRAS, CREAS e Centro POP), Órgãos Gestores, Conselhos 
Municipais e Estaduais, Entidades Privadas de Assistência Social e 
Unidades de Acolhimento (públicas ou privadas).  

Para efeito desta análise, os portes dos municípios serão agregados 
em duas categorias; pequeno porte I/II/médio porte e grande porte/
metrópole/DF. Essa caracterização se justifica porque a NOB RH 
SUAS (2006) determina que os quantitativos das equipes sejam con-
siderados utilizando esses agrupamentos. 
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A primeira categoria contendo os municípios de pequeno porte I 
e II e de médio porte totaliza 1776 CREAS, representando 79% do 
total. A segunda categoria compreende os municípios de grande por-
te e as metrópoles, que juntos somam 473 CREAS, o que representa 
um percentual de 21%. No Brasil de acordo com o Censo SUAS 
2013, existem hoje 2249 CREAS em funcionamento.

5.1. FINANCIAMENTO DOS CREAS

No âmbito do financiamento dos CREAS, a LOAS (1993) previu 
sua estruturação tendo por base os fundos de assistência social, nacio-
nal, dos estados, Distrito Federal e municípios. A gestão é atribuída 
aos órgãos responsáveis pela política na respectiva esfera (BRASIL, 
2011a), coroando o pacto federativo ao estabelecer responsabilidades 
e atribuições aos três entes federados. 

A LOAS (1993) detalha que o cofinanciamento dos CREAS são 
de responsabilidade da União, Estados e Municípios, através de con-
tribuições previstas no artigo 195 da Constituição Federal, além 
daquelas que compõem os fundos de Assistência Social. A análise 
do financiamento dos CREAS por ente federativo tem por objetivo 
verificar em que medida o governo federal, governos estaduais e mu-
nicipais estão conseguindo coordenar esforços para obter o cofinan-
ciamento das atividades de implantação e manutenção dos CREAS. 

De acordo com o artigo 195 da CF, a assistência social será fi-
nanciada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, mediante 
recursos provenientes dos orçamentos da união, dos estados, do DF, 
dos municípios, e de contribuições sociais. Pode-se afirmar que pra-
ticamente não existe participação de outras fontes de financiamento 
nos CREAS. Uma análise mais detalhada, relativa a essa questão, 
mereceria destaque posteriormente. 

O gráfico 1 mostra os grandes financiadores dos CREAS: o gover-
no federal e os municípios, ficando para os estados um papel residu-
al nesse financiamento. É praticamente inexistente o financiamento 
de outras fontes para os CREAS, seja do governo federal ou outras 
quaisquer. 

GRÁFICO 1: DISTRIBUIÇÃO DOS CREAS POR FONTE DE FINANCIAMENTO DE ACORDO 
COM O CENSO SUAS 2013 

FONTE: ELABORADO PELA AUTORA COM BASE NO CENSO SUAS 2013.

Os dados mostram que somados os CREAS que contam com fon-
te única de financiamento, estes representam 27,7%, os que contam 
com duas fontes de financiamento 44,1% e com três fontes de finan-
ciamento 28% (como determinado pela legislação). Menos de 1% 
dos CREAS contam com quatro fontes de financiamento. 

  A maioria, 39,2% dos CREAS fica sob a dependência de re-
cursos da união e dos municípios, que em conjunto, respondem por 
financiar exclusivamente 881 dos 2.249 CREAS existentes em todo 
o país. 

Outro dado relevante é que 17,1% dos CREAS dependem exclu-
sivamente dos recursos do governo federal, ficando estados e muni-
cípios onde esses CREAS estão instalados sem contribuir com o seu 
financiamento.

A corresponsabilidade no financiamento não está sendo cumpri-
da principalmente pelos estados, como mostram os dados. A forma 
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como vem sendo operado o financiamento dos CREAS está em de-
sacordo com as normativas e os pactos federativos.  

Isto causa um desequilíbrio de aporte de recursos entre os entes 
federados, o que certamente é fator negativo na implementação de 
políticas públicas cuja principal tecnologia é o trabalhador social, 
como no caso da assistência social.  Ademais os governos estaduais 
não estão se responsabilizando quanto ao enfrentamento ante as vio-
lações de direitos.

5.3. EQUIPES DE REFERÊNCIA DOS CREAS

As equipes de referencia são aquelas responsáveis pela oferta direta 
dos serviços socioassistenciais nos CREAS. A Norma Operacional 
Básica de Recursos Humanos do SUAS (BRASIL, 2006), estabelece 
o quantitativo das equipes de referência e a capacidade de atendi-
mento dos CREAS, de acordo com o porte dos municípios. 

Para os municípios de pequeno porte a equipe de referência deve 
contar com sete profissionais (incluindo coordenador), e ter capaci-
dade de realizar 50 atendimentos/mês. As cidades com mais de 200 
mil habitantes e metrópoles devem ter equipes de referência compos-
tas por doze profissionais (incluindo coordenador) em cada CREAS, 
e capacidade para 80 atendimentos/mês. 

Os dados do Censo SUAS (2013), mostram que 28,4% dos coor-
denadores dos CREAS acumulam a função de coordenar a unidade 
com outro tipo de atividade.  Sendo 21,6% responsáveis por funções 
técnicas no próprio CREAS e 6,8% deles dividindo seu tempo com 
outra atividade desenvolvida na Secretaria Municipal de Assistência 
Social.

Não contam com coordenador 86 CREAS. Do ponto de vista es-
trutural, é possível pensar que a exigência de nível superior pode 
dificultar a nomeação, principalmente em municípios de pequeno 
porte, onde há carência de profissionais especializados e com a for-
mação necessária. Dos 86 CREAS sem coordenador, 77 são de mu-
nicípios de pequeno porte I, II e médio. Nos municípios de grande 

porte e metrópoles 09 CREAS não contam com coordenador. Inter-
pretamos este problema como residual, sem maior importância para 
a análise. 

A composição das equipes dos CREAS, de acordo com a NOB 
RH do SUAS, deve ter obrigatoriamente assistente social, psicólogo, 
advogado e profissional de nível médio e/ou superior. Para outras 
formações deve-se observar a Resolução do Conselho Nacional de 
Assistência Social/CNAS nº 17/2011, que reconhece as categorias 
de nível superior que podem compor as equipes de referência dos 
CREAS.

Considerando as determinações da norma, analisamos em que 
medida os CREAS contam com os profissionais em número e for-
mação estabelecidas, levando em consideração o porte do município. 
São analisados os municípios de pequeno porte I/ II/ médio; e na se-
quência os de grande porte/ metrópoles. As tabelas trazem também, 
como informação complementar, o percentual de profissionais de 
outras formações constantes nos quadros dos CREAS.

5.3. OS DESAFIOS PARA OS MUNICÍPIOS DE PEQUENO PORTE I E II E MÉDIO PORTE

É importante alertar que a análise aqui é feita considerando a 
presença ou não de profissionais, de acordo com as formações e o 
grau de instrução, de forma isolada. Ou seja, os quantitativos abaixo 
apontam se os CREAS contam com cada um dos profissionais de 
forma isolada e de acordo com a quantidade exigida. O que se pode 
depreender desses dados, é, se os CREAS contam ou não com um 
profissional de uma determinada formação e se o número desses pro-
fissionais está em acordo com a norma.

Observe-se que os dados ainda não permitem aferir se a equipe do 
CREAS está, no seu todo, compatível com a normativa. Os dados 
que analisamos aqui apontam apenas o número de CREAS com a 
presença desses profissionais no quantitativo exigido, o que nos dá 
a oportunidade de verificar qual o déficit (número e percentual de 
CREAS) desses profissionais.
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TABELA 1: QUANTIDADE E PERCENTUAL DE CREAS QUE CONTAM COM PROFISSIO-
NAIS EXIGIDOS PELAS EQUIPES DE REFERÊNCIA, CONSIDERANDO A FORMAÇÃO – 
MUNICÍPIOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE.

* PARA OS CASOS DAS VARIÁVEIS COORDENADOR E TAMANHO MÍNIMO DA EQUIPE, O DADO DEVE SER 
LIDO COMO DADO EXATO E NÃO COMO SEM INFORMAÇÃO. ** O TAMANHO MÍNIMO DA EQUIPE É DE 
PELO MENOS TRÊS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR OU MÉDIO, ALÉM DO COORDENADOR, ASSISTEN-
TES SOCIAL, PSICÓLOGO E ADVOGADO. 

FONTE: ELABORADO PELA AUTORA COM BASE NO CENSO SUAS 2013.

A tabela 1 mostra o número e percentual de coordenadores. Para 
que fique claro, os profissionais por formação, listados não exercem 
a função de coordenação. O documento técnico do MDS afirma 
que “nos casos em que um mesmo trabalhador foi cadastrado mais 
de uma vez em uma mesma unidade com funções diferentes, preva-
leceu o cadastro identificado com a função de coordenador” (BRA-
SIL, 2013). Nesse sentido, pode-se inferir que os profissionais aqui 
considerados por formação não estão nesta função. Por outro lado, o 
mesmo documento afirma que “caso tenham sido identificadas dife-
rentes funções (diferentes de coordenador) e, dentre elas, pelo menos 
uma vez, foi citado “técnico de nível superior”, prevaleceu essa últi-
ma.” (BRASIL, 2013, versão digital). 

ASSISTENTES SOCIAIS, PSICÓLOGOS, ADVOGADOS E PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO E/OU SUPERIOR.

Os dados mostram que 95,8% dos CREAS contam com pelo me-
nos um assistente social no exercício da função. Importante, contu-
do, registrar que o número de assistentes sociais por CREAS varia 

Equipe de referencia**
Coordenador (1)
Assistente Social (1)
Psicólogo (1)
Advogado (1) 
Outras formações (de acordo com a resolução 17)

Antropólogo
Pedagogo

1698
1701
1631 
959

1
648

95,7
95,7
91,8
54,0

0,1
36,5

4,3*
4,3
8,2
46,0

99,9
63,5

Formação/função Número de 
CREAS

% de 
CREAS

% sem 
informação

bastante e vai de 1 até 11 assistentes sociais. Nesse sentido, é válido 
frisar que 53,7% dos CREAS que contam com assistentes sociais só 
têm um profissional com essa formação, o mínimo necessário. Mais 
da metade dos CREAS trabalha com o requisito mínimo para a equi-
pe de referência no caso dos assistentes sociais. 

Para 4,2% dos CREAS não se tem informação sobre a presença 
desse profissional. Para efeito desta análise, estamos considerando os 
casos sem informação como casos nos quais faltam profissionais, em-
bora essa premissa precise ser considerada de forma cautelosa, já que 
os dados constantes na base disponibilizada pelo MDS são dúbios3.

No caso dos psicólogos, o resultado é ligeiramente inferior ao dos 
assistentes sociais. Em 91,8% dos CREAS existe pelo menos um psi-
cólogo, enquanto que para 8,2% não há informação exata. O dado 
é inferior ao que se verifica entre os assistentes sociais. O número de 
psicólogos por CREAS varia de 1 a 7, e em pelo menos 68,2% dos 
CREAS, a equipe está resumida a um integrante. Em dois terços dos 
casos as equipes apenas cumprem minimamente o requisito para a 
equipe de referencia contida na norma.

A falta de informação sobre 8,2% dos CREAS, se interpretada 
como falta de psicólogos, deixa de ser residual como no caso dos 

3  Nota técnica: A coluna “Sem informação” traz um dado impreciso. Não é possível 
afirmar categoricamente que faltam assistentes sociais nesses CREAS. Na verdade, 
neste contingente podem existir casos de três tipos: (1) registros que não foram re-
alizados (não respondido); (2)  preenchimento incompleto; e (3) registro de forma 
contraditória pelo respondente. O documento do MDS afirma que “Nos casos em 
que houve divergência de informação quanto à escolaridade e a profissão prevaleceu a 
escolaridade. Por exemplo, trabalhadores que assinalaram possuírem ensino superior 
completo/pós-graduação, porém, foram identificados como profissional de nível mé-
dio ou profissional sem formação prevalecendo a escolaridade e o campo “profissão” 
permaneceu em branco. Da mesma forma, para os trabalhadores que apresentavam 
alguma profissão de nível superior,  e a escolaridade era inferior, também prevaleceu 
a escolaridade, de tal forma que a profissão permaneceu em branco”(BRASIL, 2013). 
No banco de dados disponibilizado pelo MDS os valores relativos a esses casos estão 
todos em branco. Portanto, para efeito de análise, estamos considerando como au-
sência de profissionais. Um survey desta magnitude e de tal importância não pode ter 
erros no instrumento de coleta de dados. Fica aqui a sugestão no sentido de que, para 
os censos posteriores, a equipe técnica do MDS repare essas falhas, para oferecer aos 
cidadãos e analistas dados consistentes.
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assistentes sociais. Nesse caso, estamos falando em nada menos que 
145 CREAS sem psicólogos, o que nos parece um número expressi-
vo e que precisa ser enfrentado.

 Podemos considerar que o problema que merece especial destaque 
nos CREAS é a falta de advogados em seus quadros. Pouco mais da 
metade dos CREAS contam com pelo menos um advogado, o per-
centual é de 54%. O número de advogados por CREAS varia de 1 
a 3 profissionais e em quase metade dos CREAS que contam com 
esses profissionais o número é de apenas um, sendo o percentual de 
49,7%.

O déficit de advogados em 46% dos CREAS fala por si. É preciso 
um esforço de gestão significativo para fazer frente a esse problema. 
Minimamente, se pode dizer que é preciso incorporar os advogados 
em pelo menos 817, dos 1776 CREAS situados em municípios de 
pequeno e médio porte I e II.

Para além da equipe técnica (assistentes sociais, psicólogos e advo-
gados) a normativa determina que deva existir um número mínimo 
de trabalhadores com nível superior e/ou médio em cada CREAS. 
Para os municípios de pequeno e médio porte, esse número é de pelo 
menos 3 profissionais (superior ou médio). Como ponto de corte 
para saber se o CREAS tem esse número de profissionais de nível su-
perior ou médio, estabelecemos uma medida arbitrária, mas possível. 
Consideramos que o número satisfaz o que diz a norma quando o 
CREAS apresentar pelo menos sete profissionais de ensino superior 
ou médio. 

Neste ponto, outra questão se apresenta, pois apenas 32,7% dos 
CREAS apresentam um número igual ou superior a sete profissio-
nais de ensino médio ou superior. Portanto, quase 2/3 dos CREAS 
apresentam quantitativo insuficiente de profissionais para compor a 
equipe de referencia. Essa constatação é preocupante e exige esforços 
para dotar os CREAS de uma estrutura mínima de recursos huma-
nos necessários. 

5.4. OS DESAFIOS PARA OS MUNICÍPIOS DE GRANDE PORTE E METRÓPOLES

A tabela 2 mostra os dados da equipe de referência, para muni-
cípios de grande porte e metrópoles. A tabela traz também, o per-
centual de profissionais de outras formações constante nos quadros 
dos CREAS como antropólogo e pedagogo. As duas categorias, de 
acordo com a Resolução CNAS 17 (BRASIL, 2011) também podem 
integrar as equipes de referência dos CREAS. 

TABELA 2: QUANTIDADE E PERCENTUAL DE CREAS QUE CONTAM COM O NÚMERO DE 
PROFISSIONAIS EXIGIDOS PELAS EQUIPES DE REFERÊNCIA, CONSIDERANDO A FOR-
MAÇÃO. MUNICÍPIOS DE GRANDE PORTE E METRÓPOLES.

FONTE: ELABORADO PELA AUTORA COM BASE NO CENSO SUAS 2013. 

* PARA O CASO DA VARIÁVEL COORDENADOR, O DADO DEVE SER LIDO COMO DADO EXATO E NÃO COMO 
SEM INFORMAÇÃO. ** O TAMANHO DA EQUIPE DE REFERÊNCIA DE ACORDO COM A NORMA: SEIS PRO-
FISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR OU MÉDIO, ALÉM DO COORDENADOR, DOIS ASSISTENTES SOCIAIS, DOIS 
PSICÓLOGOS E ADVOGADO.

Os municípios de grande porte e as metrópoles apresentam per-
centual de 98,1% de CREAS que contam com coordenador. Se com-
pararmos com os demais municípios de pequeno e médio porte, nos 
quais o percentual é de 96,2% nota-se uma diferença de 1,9%. Esse 
dado, apesar de confirmar o que já foi dito, que em municípios me-
nores a mão de obra é mais escassa, não altera a análise anterior, se-
gundo a qual esse é um problema residual e sem maior importância.

ASSISTENTES SOCIAIS, PSICÓLOGOS, ADVOGADOS E PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO E/OU SUPERIOR.

Equipe de referencia**
Coordenador (1)
Assistente Social (1)
Psicólogo (1)
Advogado (1) 
Outras formações (de acordo com a resolução 17)

Antropólogo
Pedagogo

464
436
401 
267

2
247

98,1
92,2
84,7
56,4

0,4
52,2

1,9*
1,5
1,1
43,6

99,6
47,8

Formação/função Número de 
CREAS

% de 
CREAS

% sem 
informação
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Em 92,2% dos CREAS a equipe conta com pelo menos dois as-
sistentes sociais. Portanto, ao contrário do esperado, os municípios 
de grande porte e metrópoles estão em pior situação do que os de 
pequeno e médio porte, se levada em consideração a equipe de refe-
rência. Note-se que se somarmos os percentuais dos CREAS com no 
mínimo dois assistentes sociais, com os resultados sem informação, 
não teremos o valor total de 100% (92,2+1,5=93,7). Essa diferen-
ça se deve ao fato de que 6,3% dos CREAS contam apenas com 
um profissional com esta formação, o que os coloca em situação de 
inconformidade com a norma se considerarmos que a equipe de re-
ferência estabelece pelo menos dois assistentes sociais por unidade. 

A situação de inconformidade do quantitativo de assistentes sociais 
na equipe de referência nos municípios de grande porte e metrópoles 
não pode ser considerada residual, como é o caso dos municípios de 
pequeno e médio porte (já discutido anteriormente). Entre os muni-
cípios grandes e as metrópoles, temos pelo menos 7,8% (6,3+1,5) de 
equipes que não atendem ao requisito da equipe de referencia. Em 
números absolutos, isso significa nada menos que 37 CREAS fora 
dos padrões indicados pela norma.

Também no caso dos psicólogos o resultado se repete. Os municí-
pios de grande porte e metrópoles apresentam resultados menos favo-
ráveis do que os pequenos e médios. Note-se que em apenas 84,7% 
dos CREAS estão registradas presença de dois psicólogos ou mais, en-
quanto nos municípios menores 91,8% dos CREAS estão em confor-
midade com a exigência de um profissional de psicologia em seus qua-
dros. Por sua vez, em 15,3% dos CREAS dos municípios de grande 
porte e metrópoles a equipe se encontra defasada destes profissionais. 

Mais uma vez aqui, salienta-se a escassez de advogados nas equipes 
dos CREAS. Note-se que foram registradas presença de advogados 
em 56,4% dos CREAS, ficando sem informação 43,6% das unida-
des. O interessante aqui é que o padrão encontrado para psicólo-
gos e assistentes sociais não se repete. A presença de advogados em 
municípios de grande porte e metrópoles é ligeiramente maior que 
nos municípios menores, que apresentam o percentual de 54%. Esse 
dado, contudo, não muda o quadro significativamente. Assim como 

para os municípios menores, o déficit de advogados continua sendo 
um problema central que exige esforço no sentido de sua superação.

No caso das equipes de nível superior e médio, os resultados en-
contrados são bem diferentes para os municípios de grande porte e 
metrópole, se comparados com os municípios menores. Conside-
rando o tamanho mínimo da equipe em 12 profissionais, segundo 
a normativa para municípios de grande porte e metrópoles, nota-se 
que em 66,8% dos CREAS essa exigência é cumprida, ficando como 
déficit a ser enfrentado 33,2%. Em números absolutos, temos um 
déficit de 157 CREAS que precisam completar suas equipes. Para os 
municípios pequenos o que se vê, é um déficit muito maior.

Os resultados até agora, de forma sintética, mostram que para mu-
nicípios de pequeno e médio porte, o problema central está na con-
tratação de advogados, assim como na necessidade de sanar o déficit 
de psicólogos e de equipes de técnicos de nível superior e/ou médio. 
Já para os municípios de grande porte e metrópoles, o déficit de 
profissionais é relativamente parecido, com o agravante de que para 
os CREAS situados nesses municípios, também a falta de assistentes 
sociais pode ser verificada.

 Uma vez analisada a adequação às categorias de formação e quan-
titativo de profissionais exigido de acordo com a formação especifica 
das equipes do CREAS lancemos o olhar para análise que nos permi-
tirá constatar quantos CREAS estão trabalhando de fato com a equi-
pe completa e quantos deles precisam ter seus quadros reforçados.

TABELA 3: PERCENTUAL DE EQUIPES COMPLETAS E INCOMPLETAS, PELO PORTE DO 
MUNICÍPIO, E O RESULTADO GERAL DOS CREAS

FONTE: ELABORADO PELA AUTORA COM BASE NO CENSO SUAS 2013.

Equipes completas (em 
conformidade com a norma)

455 25,6 186 39,3 641 28,5

Equipes incompletas 1321 74,4 287 60,7 1608 71,5

Total 1776 100 473 100 2249 100

Nº de 
CREAS

Nº de 
CREAS

Nº de 
CREAS

Nº de 
CREAS

Nº de 
CREAS

Nº de 
CREAS

Pequeno e
médio porte

Grande porte 
metrópole

GeralConformidade das equipes



64 65

Os dados da tabela 3 demonstram que menos de um terço dos 
CREAS contam com a equipe de referência completa em número de 
profissionais e formação exigidas pela norma. Em números exatos, 
28,5% dos CREAS contam com equipes completas. Isso significa 
que apenas 641 dos 2249 CREAS cumprem a normativa no que diz 
respeito aos recursos humanos necessários.

O percentual se agrava quando são analisados em separado os 
CREAS dos municípios de pequeno e médio porte. Nesse caso ape-
nas um quarto dos CREAS conta com equipes completas. Em nú-
meros absolutos isso significa dizer, que dos 1776 CREAS destes 
municípios, apenas 445 cumprem a norma.

Por fim se analisarmos os CREAS situados em municípios de 
grande porte e metrópoles, os percentuais sugerem um resultado li-
geiramente maior. Nesses municípios 39,3% dos CREAS apresen-
tam equipes completas. 

Ainda que o porte dos municípios altere os resultados em compa-
ração ao resultado geral, o resultado exposto pode ser interpretado 
como um grave déficit de implementação da política de assistência 
social no que diz respeito às equipes de referência dos CREAS. Se 
considerarmos que o problema da violência, no que tange ao SUAS, 
deve ser enfrentado de forma multidisciplinar e que no limite são 
os CREAS que tem esta tarefa institucional, a conclusão é bastante 
negativa. Não há exagero em afirmar, que com escassez de recursos 
humanos, dificilmente os CREAS cumprirão com sua parte na mis-
são do SUAS de enfrentamento as situações de violações de direitos 
e proteção social. 

Se observarmos cuidadosamente esses dados, veremos que eles 
corroboram as análises já apresentadas anteriormente no que tange 
a formação das equipes de referência, especialmente em relação ao 
déficit de advogados e número insuficiente de técnicos de nível su-
perior e/ou médio por CREAS. Quanto aos psicólogos e assistentes 
sociais, ficou demonstrado que, embora menor, o déficit desses pro-
fissionais, ainda não foi resolvido.

Diante do exposto, uma sugestão possível é a recomendação aos 
gestores públicos dos três níveis da federação que articulem esforços 

para criar uma política de recursos humanos, cuja ação inicial, no 
nosso ponto de vista, deve ser um amplo processo de recrutamento, 
via concurso público, para fazer frente a esta realidade adversa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As considerações apresentadas neste artigo possuem caráter ex-
ploratório e visaram ampliar o debate em torno da relevância do 
financiamento publico e recursos humanos no desenho das políticas 
públicas, como o olhar mais apurado no CREAS enquanto um dos 
elementos estratégicos de enfrentamento das situações de violência 
relacionadas à violação de direitos.

Em 2011, o governo federal autorizou através da Lei nº 12.435 
o uso dos recursos do cofinanciamento federal (em até 60%), no 
pagamento dos profissionais efetivos, que integram as equipes de 
referência do SUAS. Tal concessão foi considerada um avanço na 
institucionalização do sistema, contribuindo para a qualidade e con-
tinuidade dos serviços. 

Contudo, identificamos que a corresponsabilidade no financia-
mento não está sendo cumprida principalmente pelos estados. A for-
ma como vem sendo operado o financiamento dos CREAS está em 
desacordo com as normativas e os pactos federativos ocasionando 
um desequilíbrio de aporte de recursos entre os entes federados, o 
que certamente é fator negativo na implementação de políticas pú-
blicas cuja principal tecnologia é o trabalhador social.  Ademais os 
governos estaduais não estão se responsabilizando quanto ao enfren-
tamento ante as violações de direitos.

Quanto à composição das equipes de referencia dos CREAS para 
municípios de pequeno e médio porte, o problema central está na 
contratação de advogados, assim como na necessidade de sanar o 
déficit de psicólogos e de equipes de técnicos de nível superior e/
ou médio. Já para os municípios de grande porte e metrópoles, o 
déficit de profissionais é relativamente parecido, com o agravante de 
que para os CREAS situados nestes municípios, também a falta de 
assistentes sociais pode ser verificada.



66 67

Se considerarmos que o problema da violência, no que tange ao 
SUAS, deve ser enfrentado de forma multidisciplinar e que, a pre-
sença de advogados é fundamental na composição das equipes dos 
CREAS, que tem a tarefa institucional de garantir direitos, a conclu-
são é bastante negativa. Não há exagero em afirmar, que com escassez 
de recursos humanos, dificilmente os CREAS cumprirão com sua 
parte na missão do SUAS de enfrentamento as situações de violações 
de direitos e proteção social. 

É preciso considerar que para além das formas mais evidentes de 
violência, a violência simbólica pode ser encontrada na gênese das 
violações de direitos. O real, que se apresenta no cotidiano das equi-
pes de referencia dos CREAS, vem se construindo ‘a tijoladas’ na 
medida em que, conforme aqui exposto, questões básicas como o 
financiamento e a composição das equipes de referência são descon-
sideradas, ainda que hajam esforços de muitos atores nesse sentido. 
Buscar consolidar o SUAS e reafirmar a Política de Assistência Social 
como elo importante ante ao enfrentamento da violência e violações 
de direitos não cabe somente a gestores e dirigentes, mas também a 
todos os trabalhadores que atuam nesta política.
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AGRESSIVIDADE E VIOLÊNCIA: FORMAS DE PENSAR 
O HUMANO E O INUMANO

Andréa Máris Campos Guerra
Cristiane de Freitas Cunha

INTRODUÇÃO

Numa das aulas do curso de capacitação dos técnicos da assistência 
social da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte que deu origem a 
esse livro, em final de 2014, discutíamos violência e agressividade 
sob o prisma da psicanálise. Tentávamos explicar como a violência é 
intrínseca a qualquer sistema de representação, como a linguagem é 
uma legislação (BARTHES, 2005) e como toda forma de resistência 
e invenção para tratar desse sistema de poder (LACAN, 2003; FOU-
CAULT, 1996; PÊCHEUX, 2008) deve ser bem-vinda. Agamben 
(2007) fala até mesmo no ato da profanação como o de restituição 
ao uso comum dos homens daquilo que era reservado aos deuses. 

Na ocasião, um dos alunos manifestou uma certa dificuldade em 
aceitar essa ideia, a de que somos estruturalmente violentos e agres-
sivos. Era difícil romper com a perspectiva popularizada pela mídia 
do que é a violência: policiais subindo em aglomerados com coletes 
à prova de balas e fuzis, comunidades queimando pneus ou ônibus 
ou terroristas atacando dezenas de cartunistas. Essa violência visível, 
que Zizek (2014) cunhou de subjetiva, oculta a violência objetiva, 
seja ela sistêmica ou da linguagem. Dessa maneira, acabamos por 
negá-las. E, assim, tomamos parte dos processos de alienação e de 
segregação que as engendram.

Além disso, há, no caminho da consolidação psíquica do eu, uma 
cota de agressividade destinada à separação do sujeito do Outro que 
o constitui, a partir dos cuidados básicos e da experiência comum 
com a língua mãe. Essa agressividade, longe de significar maldade ou 
bondade, implica em um ato psíquico necessário ao surgimento de 
um sujeito em um corpo. Se ela, posteriormente, se volta contra o 
outro semelhante, isso ocorre porque um eu já que pode se localizar 

VIOLÊNCIA como herança no Brasil contemporâneo. Salão de Ideias, Bienal 
do Livro. Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=0fBbeD5zuwo> 
Acesso em 13 de agosto de 2014.
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no corpo e no mundo, reconhecendo-se como rival, nesse caso.
Assim, nesse artigo, a fim de buscarmos elementos que permitam 

descortinar a questão da violência e da agressividade na experiência 
humana do ser falante, nos dedicaremos a mostrar como a violência 
é estrutural à linguagem, além de ser uma resposta à segregação. Em 
seguida, identificaremos como a agressividade também é intrínseca 
à experiência de construção do eu. E, assim, pensaremos formas de 
conduzir ações que visem a oferecer ao sujeito vias para lidar com 
essa dimensão humana, demasiadamente humana, como diria Niet-
zsche (2011).

A VIOLÊNCIA SOB OUTRO PRISMA: LINGUAGEM E DISCURSO

No senso comum, associamos habitualmente violência a ato agres-
sivo, reduzindo aquela a este. Convidamos aqui o leitor a tomar, sob 
nova perspectiva, a noção de violência. Primeiramente, discutiremos 
a violência da linguagem como efeito interno ao seu próprio sistema. 
Em seguida, tomaremos a violência como efeito da segregação. 

A compreensão dessa primeira assertiva – a de que há violência na 
linguagem -  não é complicada, e como todos a vivenciamos na qua-
lidade de seres falantes, acabamos por ser, dela, testemunhas. Todo 
sistema de representação é um exercício de poder que aprisiona, 
como a aposta de resistência e invenção de Barthes o previa. Assim,

Nossa verdadeira guerra está alhures: ela é contra os poderes, e não é um 
combate fácil: pois plural no espaço social, o poder é, simetricamente, 
perpétuo no tempo histórico: expulso, extenuado aqui, ele reaparece ali; 
nunca perece; façam uma revolução para destruí-lo, ele vai imediatamen-
te reviver, re-germinar no novo estado de coisas. A razão dessa resistência 
e dessa ubiquidade é que o poder é o parasita de um organismo trans-
social, ligado à história inteira do homem, e não somente à sua história 
política, histórica. Esse objeto em que se inscreve o poder, desde toda a 
eternidade humana é: a linguagem – ou, para ser mais preciso, sua ex-
pressão obrigatória: a língua. (BARTHES, 2005, p. 12).

Porque falamos, nos alienamos nos diferentes níveis da experiência 

humana, seja no nível político, estético, cultural ou subjetivo. O eu, 
pensado assim como construção na linguagem, será sempre um Ou-
tro. Somos estrangeiros em nossa própria morada, em nosso próprio 
eu, já dizia Freud (1917/1976). Ou Lacan (1964/1998), a seu modo, 
preferindo falar que todo eu é paranoico, na medida em que, ao nos 
constituirmos, somos necessariamente tributários da imagem intro-
jetada que o Outro nos fornece, pela linguagem e pelo afeto, acerca 
de nosso ser. Ele chamou essa operação, não por acaso de alienação. 
É dessa imagem, inscrita no corpo pelo aparelho da linguagem que 
teremos que nos separar, como veremos. Daí a operação subjetiva de 
separação, na qual perdemos parte de nosso ser para a linguagem e 
parte da linguagem para a realidade. Ponto irrecuperavelmente es-
trutural que dá forma a nosso desejo, tomado, pois, como desejo do 
Outro, dado que “nenhuma mensagem do sujeito se articula senão 
ao se constituir no Outro de forma invertida” (LACAN, 1958/2003, 
p. 175).

Pêcheux (2008) recuperou de Freud essa dimensão política de bus-
car o que subjaz oculto a todo campo discursivo e o que subjaz inde-
terminado a todo campo de sentido. Para o primeiro, “todo fato já é 
uma interpretação” (PÊCHEUX, 2008, p. 44). Assim, com Freud, 
começamos a suspeitar do que escutamos e logo do que falamos e do 
que calamos, buscando saber o que isso quer dizer, como também 
o que isso não consegue ou não pode dizer. Dessa maneira, o golpe 
narcísico perpetrado por Freud (1917/1976), de que o homem não 
é senhor de si mesmo nem em sua própria morada, se estende ao 
processo civilizatório. 

Restituir algo do trabalho específico da letra, do símbolo, do vestígio, era 
começar a abrir uma falha no bloco compacto das pedagogias, das tec-
nologias (industriais e bio-médicas), dos humanismos moralizantes ou 
ideológicos: era colocar em questão essa relação dual do biológico com 
o social (excluindo o simbólico e o significante). Era um ataque dando 
um golpe no narcisismo (individual e coletivo) da consciência humana. 
(PÊCHEUX, 2008, p. 45).

Foi nessa direção que ele, Pêcheux, associando Freud, Saussure e 
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Marx, fundou sua análise do discurso como prática sobre as materia-
lidades discursivas através de suas relações com o cotidiano. Aberta a 
via para a análise da alienação no nível discursivo, Foucault (1996) 
funda uma nova forma de conceber e operar com o discurso, isolan-
do suas operações externas e internas de exclusão e controle, bem 
como suas condições de funcionamento que visam a “rarefação [...] 
dos sujeitos que falam” (FOUCAULT, 1996, p. 37). Modifica, am-
plia e aplica muito além o princípio freudiano de suspeita em relação 
à razão, colocando em suspeita o próprio discurso como exercício 
violento de poder.

É dessa maneira, enfim, que podemos pensar a violência como 
intrínseca à experiência humana. Se somos sujeitos falantes, sujeitos 
de linguagem, somos alienados violentamente em diferentes níveis e 
por diferentes vias. Ao implicar o Outro, a alienação me exige agres-
sividade na atividade de separação, e produz a violência como coro-
lário daquilo que me ultrapassa. A linguagem e seu sistema, a língua, 
conformam o corpo a uma realidade condicionada discursivamente 
àquilo que o adestra. E isso é violento.

As formas de vivificar o corpo passam pelo sentido, numa via sim-
bólica, pela criação ex-nihilo de novas formas de ocupação do corpo 
e do mundo, numa via real, e pela multiplicação imagética, e cada 
vez mais virtual, numa via imaginária. Mais ou menos alienantes, 
engajam o sujeito em outras vias para tratar a violência.

A VIOLÊNCIA COMO RESPOSTA À SEGREGAÇÃO

Outra via que elegemos para pensar a violência é sua perspectiva 
relativa aos fenômenos de segregação. Lacan (1967/2003, p. 261) 
propõe um ponto de fuga em perspectiva que associa, no interior 
da experiência da psicanálise no mundo, a experiência que forma 
operadores para o exercício de sua prática. Assim, não dissocia teoria 
de prática, nem subjetividade de história, fundando uma abordagem 
da violência como efeito do fenômeno da segregação numa vivência 
concreta de seu tempo, a saber: a da experiência do campo de con-
centração.

Para ele, essa vivência é precursora de um novo modo de segre-
gação, “como consequência do remanejamento dos grupos sociais 
pela ciência, e, nominalmente, da universalização do que ela ali in-
troduz. Nosso futuro de mercados comuns [globalizados] encontra-
rá seu equilíbrio numa ampliação cada vez mais dura dos processos 
de segregação” (LACAN, 1967/2003, p. 263). Em outros termos, a 
aliança entre capital e ciência tem acirrado processos de segregação, 
ancorados em identificações que alocam discursivamente sujeitos a 
contextos geográficos, raciais, de gênero e econômicos, moldando 
subjetividades a serem localizadas para serem isoladas, adestradas ou 
contidas.

Ele avança na reflexão, marcando uma diferença entre o antigo 
Império, universalmente desejado e pactuado, por razões sustentadas 
no ideal da emancipação humana e da finalidade da história, para 
os imperialismos atuais. Esses suscitam a questão acerca de como 
viver junto (GUERRA et al, 2007), de como construir, a partir da 
diferença, a convivência, de como manter separadas massas fadadas 
ao mesmo espaço. A segregação tem sido a resposta. E a violência 
sua reação mais visível. Siqueira (2014) propõe como tese de sua dis-
sertação exatamente essa proposição: a violência como uma resposta 
dos adolescentes e jovens à segregação no mundo contemporâneo.

“Criança generalizada” é o nome com que Lacan (1968/2003, 
p. 367) cunhou a consequência dessa aliança que culmina na “en-
trada de um mundo inteiro no caminho da segregação” (LACAN, 
1968/2003, p. 367). A criança generalizada se desresponsabiliza por 
sua condição de sujeito no mundo, já que há sempre um outro a res-
ponder por ela. Diferentemente, porém, desse mundo no qual não 
existe gente grande, a psicanálise aposta na condição de resposta do 
sujeito. Incluindo, inclusive, o campo de indeterminação que ultra-
passa o sujeito, a psicanálise não o exime de assumir a resposta que 
construiu para si. 

A questão é que cada um, cada sujeito no processo civilizatório, 
pactua de uma maneira por sua condição de participação. Ninguém 
está imune dessa condição. No ponto em que a geografia, a econo-
mia, a cultura e a educação criam discursiva e concretamente lugares 
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de contenção, exclusão e segregação, há um sujeito que o criou e 
outro que irá ocupar esse lugar. Por esse encontro, os dois são res-
ponsáveis.

Essa possibilidade de conceber a política, não como tentativa de nor-
malização e apagamento da singularidade, mas como possibilidade para 
que o inumano – a animalidade, a diferença e a anomalia, em que o 
inconsciente faz sua marca – seja reconhecido como constituinte do ser, 
abrindo espaço tanto para manifestações subjetivas quanto sociais que 
comportem a mudança e o desejo. (GUERRA et al, 2014, p126).  

Algo do linguístico, subtraído nessa operação discursiva, está na 
construção dos espaços de segregação e de convivialidade. Assim, 
por ela, somos todos, em maior ou menor grau, responsáveis. Como 
lembra Freud (1933 [1932]), o sujeito é quem mantém o sistema, 
inclusive econômico, no qual vive. E a violência não é sua única 
resposta, ainda que seja a que mais desejemos eliminar ou não reco-
nhecer ou não assumir... 

SOMOS ISSO: O COMEÇO DA VERDADEIRA VIAGEM

Com Lacan, presenciamos o 

espetáculo cativante de um bebê, que, diante do espelho, ainda sem ter 
o controle da marcha ou sequer da postura ereta, mas totalmente estrei-
tado por um suporte humano ou artificial, supera, numa azáfama jubi-
latória, os entraves desse apoio, para sustentar sua postura numa posição 
mais ou menos inclinada e resgatar, para fixá-lo, um aspecto instantâneo 
da imagem” (LACAN, 1949, p.97).

Podemos compreender “o estádio do espelho como uma identifi-
cação, como a transformação produzida no sujeito quando ele assu-
me uma imagem” (LACAN, 1949, p.97).

A “assunção jubilatória da imagem especular” precede a maturação 
motora e a aquisição da linguagem. Nesse drama, a imagem despe-

daçada assume a forma de uma imagem ortopédica (LACAN, 1949, 
p.100). Há um artifício, uma prótese, que sustenta a ficção da nossa 
imagem e existência.

Essa imagem que nos constitui marca a relação com o Outro, es-
pecular. O eu ou o Outro, essa seria a matriz da agressividade e do 
ciúme primordial, que nos constituem. “Vi com meus olhos e co-
nheci bem uma criancinha tomada pelo ciúme: ainda não falava e 
já contemplava, pálida e com uma expressão amarga, seu irmão de 
leite” (SANTO AGOSTINHO citado por LACAN, 1949, p.117).

Quando a agressividade que nos constitui nos confronta com o 
nosso ser, com o isso, podemos nos despojar dos nossos ideais re-
formadores, filantrópicos, pedagógicos, e começarmos a “verdadeira 
viagem” (LACAN, 1949, p.103). Uma intenção agressiva pode ser 
lida nas deformações do discurso (atos falhos, lapsos), nos atrasos e 
ausências, nas recriminações, censuras, nas reações de cólera.

Os medos fantasísticos, os sonhos, (e também os acontecimentos 
de corpo da histeria e da esquizofrenia) nos confrontam com as ima-
gens do corpo despedaçado. A observação das brincadeiras das crian-
ças entre dois e cinco anos revela bonecas e corpos despedaçados. A 
relação do homem com seu corpo, desnaturalizada, também se evi-
dencia nas tatuagens, circuncisões, incisões, na moda, na fabricação 
de corpos inéditos (LE BRETON, 1991).

A mediação cultural pode introduzir uma instância apaziguadora, 
a do ideal do eu, ligada à imago do pai. Mas a agressividade pode res-
surgir nos momentos de metamorfoses libidinais: desmame, Édipo, 
puberdade, maturidade, maternidade, velhice.

Esse despedaçamento original originou o conceito freudiano de 
pulsão de morte, que por contrariar os dogmas biológicos, evolucio-
nistas, ainda permanece velado na nossa cultura. Esse homem despe-
daçado revela sua fissura nos sintomas hipocondríacos, na inibição, 
nas sequências de fracassos e crimes. E é esse ser de nada que pode 
romper o exílio e que acolhemos em uma fraternidade discreta (LA-
CAN, 1948, p.126).
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A MANCHA NO ESPELHO: A INVASÃO DO CORPO PELA PUBERDADE

Atingida pela bola no jogo da queimada, a menina menstrua. A 
imagem se turva. Não há palavras para traduzir o que se passa no cor-
po. A intenção agressiva pode recobrir a intenção de um dizer falho 
sobre a imagem imprecisa do corpo, que mais uma vez surge como 
fragmentado. Convocada a falar sobre os cortes no corpo próprio, 
ouvimos a tentativa de circunscrever a dor, de nomear o indizível. A 
alma pesa, é um segundo corpo, e mais amargo, porque não se pode 
mostrar, porque ninguém pode ver (MEIRELES, 1983).

Diante da precariedade da vida, ela bordeja a morte, para se sentir 
viva, para provocar uma resposta no Outro (LACADÉE, 2011). 

A DEMISSÃO DA FALA, A POSSIBILIDADE DA TRADUÇÃO

Podemos pensar no nosso papel diante do adolescente como o de 
funcionários de um posto de informações turísticas. De um tradutor 
ocasional. Mas os tradutores podem reduzir, podem empobrecer a 
língua, retirando dela o risco do mal entendido, os jogos de palavra, 
a graça.

Ivan procura o ambulatório com sua mãe. Há uma inadequação 
na escola, um sofrimento. Mas a leitura de uma entrevista anterior 
com o psiquiatra nos mostra apenas uma série de ditos sobre o me-
nino, entre aspas: “negligente”, “desinteressado”. E uma conclusão: 
Ritalina e Imipramina. No relato, não há nenhum vestígio subjetivo: 
nada sabemos sobre o menino, sobre a mãe, sobre os professores. 
Há apenas vestígios de um mal estar e a tentativa de apagamento do 
mesmo.

Cinco anos depois, Ivan volta. Adestrado na linguagem cientificis-
ta, ele se apresenta como hiperativo, obeso grau II. Seu nome pró-
prio aprisionado em categorias de um manual, soterrado sobre os 
diagnósticos. Ele nos fala da vontade de morrer quando os colegas 
falam do seu olho caído, da sua pele.  Ele fala da dificuldade com a 
matemática e com a história. Simultaneamente, a mãe fala com uma 
aluna sobre a reunião com a diretora da escola, quando esta diz que 

os professores de matemática e de história tem birra do Ivan.
Conversamos sobre um texto de Freud, no qual ele considera que 

os professores podem abrir ou obstruir o caminho para o conheci-
mento (FREUD, 1910). Ivan se interessa pelo texto freudiano, pela 
história do jovem Freud e seus projetos. Temos o texto no posto de 
informações turísticas, podemos até ler com Ivan. Há muitos mapas, 
muitos traçados e percursos. Vale a pena reduzir a vida do espírito à 
bioquímica cerebral? Em um trabalho de alto artesanato (VIGANÒ, 
1999) podemos tecer, sob medida, o véu que permite a cada um 
entender que a agressividade é necessária para a construção de um 
sujeito. Não ignorar, temer ou tentar erradicar a violência, mas man-
tê-la em seu lugar justo, em uma medida possível para todos.

“Acaso não sabemos que nos confins onde a fala se demite começa 
o âmbito da violência, e que ela já reina ali, mesmo sem que a provo-
quemos?” (LACAN, 1954, p.376).

POR UMA NOVA ESTÉTICA DE MUNDO

Apostar numa nova estética do mundo implica a noção de respon-
sabilidade em relação aos processos de violência e de agressividade. 
O engajamento de cada um nesse processo, incluída aí a indetermi-
nação e a animalidade do humano, nos parece ser um dos caminhos 
para a abertura de novas portas e de novas formas de linguagem para 
fazer entrar no mundo a violência, que é estrutural. Se ela é ineli-
minável da cultura, não quer dizer que não seja passível de receber 
novo tratamento. “Um mundo ‘comum’ não é simplesmente o ethos, 
a estadia comum, que resulta da sedimentação de um determinado 
número de atos entrelaçados. É sempre uma distribuição polêmica 
das maneiras de ser e das ocupações num espaço de possíveis” (RAN-
CIÈRE, 2005, p. 63). Fazer da diferença, convivência, nesse sentido, 
é um ato estético que abre nova condição de possibilidade de se pen-
sar e operar no mundo.
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TERRITÓRIO, SEGREGAÇÃO E POLÍTICAS SOCIAIS

Mariana da Costa Aranha
Paula Dias Moreira Penna

A cidade não pára 
A cidade só cresce 
O de cima sobe 
E o de baixo desce

(Chico Science e Nação Zumbi, “A Cidade”) 

1. INTRODUÇÃO

A Política Nacional de Assistência Social (2004), baseada na 
Constituição Federal de 1988 e na Lei Orgânica de Assistência Social 
(LOAS), tem como objetivo realizar políticas setoriais considerando 
as desigualdades socioterritoriais, visando ao seu enfrentamento e 
buscando a universalização dos direitos sociais. Devido à densidade 
populacional brasileira e ao processo crescente de urbanização dos 
territórios, torna-se necessário uma análise que tome como ponto 
central uma reflexão sobre a importância de se considerar o território 
e a territorialidade na execução de uma política pública social. 

Propusemo-nos a fazer aqui uma discussão baseada na relação en-o en-
tre território, segregação e políticas sociais no intuito de fomentar 
a análise dos operadores que efetivam e executam a política pública 
social. Nesse sentido, buscamos refletir sobre a constituição das cida-
des urbanas e sua relação com o capitalismo para inferir os resultados 
advindos desta aliança. Consideramos, em nível local, como ocorreu 
a formação do município de Belo Horizonte, para verificar como o 
processo de urbanização se deu nessa cidade e quais as suas peculia-
ridades. Em seguida, discutimos as questões que giram em torno do 
direito à cidade e as consequências que o processo urbano gerou para 
a garantia desses direitos. Posteriormente, analisamos alguns temas 
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atuais como os “rolezinhos”, que dizem respeito à ocupação dos es-“rolezinhos”, que dizem respeito à ocupação dos es-rolezinhos”, que dizem respeito à ocupação dos es-”, que dizem respeito à ocupação dos es-, que dizem respeito à ocupação dos es-à ocupação dos es-ção dos es-
paços urbanos, para compreender melhor os processos de segregação 
das grandes cidades. Por fim, trouxemos contribuições sobre a noção 
de território, sua importância para a execução das políticas públicas 
sociais, considerando a diretriz da descentralização político-adminis-o político-adminis-tico-adminis-
trativa da PNAS na efetivação das políticas públicas sociais. 

2. A TRANSFORMAÇÃO DAS CIDADES E A URBANIZAÇÃO

A música de Chico Science em epígrafe nos faz refletir sobre o 
modo de formação das grandes cidades no mundo capitalista, mar-
cada pelo acelerado ritmo de crescimento e pelo aumento da desi-
gualdade social. Segundo as previsões estatísticas, em 2050 a taxa de 
urbanização do mundo chegará a 65%. As cidades serão responsáveis 
pelo crescimento da população concentrada em grandes proporções 
nas áreas periféricas urbanas (SANTOS JR.; MULLER, 2010). Des-áreas periféricas urbanas (SANTOS JR.; MULLER, 2010). Des-ricas urbanas (SANTOS JR.; MULLER, 2010). Des-
sa forma, “os novos habitantes do planeta irão morar em áreas ur-“os novos habitantes do planeta irão morar em áreas ur-os novos habitantes do planeta irão morar em áreas ur-áreas ur-reas ur-
banas, mas a maioria morará em ambientes em péssimas condições” 
(SANTOS JR.; MULLER, 2010, p.8), ressaltam os estudiosos.

O espantoso ritmo de urbanização, fenômeno que ocorre em es-o, fenômeno que ocorre em es-meno que ocorre em es-
cala global, é efeito da aliança entre capitalismo e urbanização. Har-é efeito da aliança entre capitalismo e urbanização. Har-efeito da aliança entre capitalismo e urbanização. Har-ça entre capitalismo e urbanização. Har-a entre capitalismo e urbanização. Har-
vey (2013) defende a ideia de que a urbanização desempenhou um 
papel ativo na absorção de excedentes que os capitalistas produzem 
de forma incessante na busca de lucros. Um dos exemplos citados 
por este autor é a reconstrução de Paris, idealizada por Napoleão. 
“Reconstruir Paris absorveu enormes volumes de dinheiro e mão de 
obra pelos padrões da época, e, juntamente com a supressão das aspi-época, e, juntamente com a supressão das aspi-poca, e, juntamente com a supressão das aspi-
rações dos trabalhadores parisienses, foi um veículo primordial para 
a estabilização social” (HARVEY, 2013). Após esse processo, Paris 
tornou-se a “Cidade Luz”, referência de consumo e de modo de vida, 
tendo como consequência a modificação da vida urbana, que passou 
a retratar um novo estilo que contribuiu para o consumo de objetos 
que remetiam a esse momento glorioso. Os cafés, a culinária e a 
moda parisiense tornaram-se referência de estilo urbano no mundo 
inteiro (HARVEY, 2013). 

Dessa forma, a estrutura urbana passou a ser produzida e repro-
duzida sob a lógica da acumulação capitalista, conforme nos atesta a 
própria história das cidades. Dito de outro modo, podemos afirmar 
que a urbanização tornou-se um excelente negócio para o sistema 
capitalista.

3. BELO HORIZONTE: A FORMAÇÃO DE UMA CAPITAL URBANIZADA

Lançando um olhar sobre a construção da cidade de Belo Ho-ando um olhar sobre a construção da cidade de Belo Ho-
rizonte em 1897, segunda cidade planejada do Brasil, percebemos 
claramente os efeitos do capital nos modos de vida da nova cida-
de. Diante das exigências do projeto de construção, com prazo de 
execução previsto para quatro anos, vários habitantes do arraial que 
ali existia tiveram seus imóveis desapropriados e destruídos. Aqueles 
que não tinham condições financeiras para adquirir os valorizados 
imóveis e terrenos que passariam a compor o cenário da capital fo-óveis e terrenos que passariam a compor o cenário da capital fo-veis e terrenos que passariam a compor o cenário da capital fo-ário da capital fo-rio da capital fo-
ram colocados para fora da cidade. Não estava previsto no projeto 
urbanístico a alocação de grande parte dos moradores que, até  então, 
davam vida àquele lugar (DIAS, 2008).

A história de Belo Horizonte já nasce com um cenário de exclusão, 
onde se faz presente a ideia de que o direito à cidade seria daqueles 
que pudessem pagar por ela, juntamente com a ilusão de que os 
problemas sociais não iriam atormentar a nova capital. Estes seriam 
evitados, inclusive com a saída dos trabalhadores assim que as obras 
finalizassem. No entanto, dois anos antes da sua finalização, Belo 
Horizonte já contava com dois aglomerados em suas áreas urbanas 
(DIAS, 2008).

A nova população de Belo Horizonte era formada por alguns an-
tigos habitantes do arraial e por funcionários públicos que vieram 
de Ouro Preto, a antiga capital de Minas Gerais. Havia também ou-ém ou-m ou-
tros novos moradores: eram os trabalhadores e imigrantes que foram 
empregados na construção da cidade, nas colônias agrícolas que fo-ônias agrícolas que fo-nias agrícolas que fo-ícolas que fo-colas que fo-
ram criadas ao redor da área urbana e no novo centro comercial que 
ali vinha se estabelecendo. Projetada pelo engenheiro Aarão Reis, 
o planejamento da capital foi marcado por um desenho inicial que 
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previa uma cidade dividida em três áreas: uma área central (urbana), 
ao redor dela, uma área denominada suburbana, e uma terceira, a 
chamada área rural.  A área urbana (perímetro dentro da Avenida 
do Contorno) recebeu maior investimento em infraestrutura, como 
por exemplo, no transporte coletivo, no fornecimento de serviços de 
água e luz, bem como nos cuidados de saneamento básico e esgoto. 
Nessa região se concentrou a maior parte do comércio, hospitais e 
escolas. Com o crescimento da região central, principalmente após o 
crescimento industrial da cidade nas décadas de 40 e 50, tornou-se 
necessário o rompimento das barreiras da Avenida do Contorno e a 
expansão em direção aos territórios vizinhos (SOARES, 2008). 

Vale ressaltar que o desenvolvimento da cidade, que incluía o 
transporte, a criação de teatros, cinema e hospitais, não atingiu a to-
dos e deixou à margem a população da periferia, que não tinha aces-à margem a população da periferia, que não tinha aces-margem a população da periferia, que não tinha aces-
so a estes dispositivos. Sem recursos financeiros para irem da zona 
suburbana à  urbana, poucos conseguiam ter acesso aos espaços da 
cidade (DIAS, 2008).

Com o crescimento urbano, áreas mais distantes do centro da ca- áreas mais distantes do centro da ca-reas mais distantes do centro da ca-
pital se transformaram. As regiões do Barreiro e de Venda Nova são 
exemplos de locais que cresciam em um ritmo lento e que passaram 
a ter um cotidiano mais dinâmico com o avanço da metrópole. Com 
o passar do tempo, foram surgindo novos centros urbanos regionais 
para dar conta das demandas urbanas decorrentes do rápido cresci-ápido cresci-pido cresci-
mento comercial e industrial horizontino. Para ajudar na adminis-
tração pública, a prefeitura criou, em 1983, nove unidades admi-o pública, a prefeitura criou, em 1983, nove unidades admi-blica, a prefeitura criou, em 1983, nove unidades admi-
nistrativas, conhecidas como regionais. Suas áreas foram definidas 
oficialmente em 1985, porém, antes mesmo dessa oficialização, as 
regiões do Barreiro e Venda Nova já existiam. 

O crescimento de Belo Horizonte, gerou a conurbação da cidade 
com municípios vizinhos. Na década de 1960, a cidade atingiu mais 
de 1 milhão de habitantes. As áreas vazias da cidade praticamente se 
esgotaram e o crescimento populacional passou a se concentrar nos 
municípios vizinhos, como Sabará, Contagem, Betim, Ribeirão das 
Neves e Santa Luzia. Para tentar solucionar os problemas causados 
pelo crescimento desordenado, foi instituída a Região Metropolitana 

de Belo Horizonte, agregando os pequenos municípios do arredor da 
capital.

4. O DIREITO À CIDADE E AO ENTORNO

Dando um salto adiante, na contemporaneidade, somos levados 
a observar que a parceria entre capital e urbanização é marcante, 
complexa e repete o mesmo circuito do passado: retirada dos grandes 
centros daqueles que não podem pagar pela vida nestes locais e que 
são, cada vez mais levados a morar nas longínquas periferias. 

Isso nos remete às ocupações urbanas, presentes desde as origens 
de Belo Horizonte. Naquele tempo, diante das ocupações, o poder 
público não impedia que invasões de espaços públicos e privados 
acontecessem, pois era importante contar com a proximidade da mão 
de obra barata. A remoção dessas famílias se dava somente quando a 
valorização dos terrenos e a forma de ocupaçaõ do local ameaçavam 
em demasia o modelo idealizado para a nova capital e os novos pro-
jetos que foram sendo trac ̧ados para a mesma. A populac ̧ão removida 
ocupava outras á reas mais distantes e, anos depois, era novamente 
retirada (DIAS, 2008). 

Com o advento do neoliberalismo, o impacto desse sistema nos 
países em desenvolvimento afetou de forma brutal a vida nas cida-
des, a partir da década de 80, deixando suas marcas de desigualdade 
nos espaços da cidade. Segundo Maricato (2000), o choque no Brasil 
ocorreu devido a uma base estrutural e historicamente desigual, em 
que o Welfare State não passou de direitos para alguns, em que não 
aconteceu o pleno emprego e a previdência social alcançou apenas 
uma parte da sociedade. Diante dessa fragilidade do Estado social, 
somado à uma política neoliberal, o resultado desta equação foi a 
restrição da cidadania e consequente aumento da violência e desi-
gualdade social, depredação urbana e ambiental, poluição do ar e da 
água, etc. 

Na contemporaneidade, alcançamos uma situação crítica, pois a 
própria qualidade de vida nas cidades tornou-se uma mercadoria. 
“A tendência pós-modernista de incentivar a formação de nichos 
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de mercado, nos hábitos de consumo e nas expressões culturais, en-bitos de consumo e nas expressões culturais, en-
volve a experiência urbana contemporânea numa aura de liberdade 
de escolha – desde que se tenha dinheiro” (HARVEY, 2013, p.7). 
O direito à cidade - transporte, cultura, lazer- é permitido àqueles 
que têm condições para pagar por ele. Somado a isto, percebemos 
a privatização dos espaços públicos como uma tendência atual, não 
sem consequências para a qualidade de vida na cidade. Praias, pra-ências para a qualidade de vida na cidade. Praias, pra-ncias para a qualidade de vida na cidade. Praias, pra-
ças, montanhas vêm sendo privatizadas, provocando como resultado 
“um espaço empobrecido e que também se empobrece: material, so-um espaço empobrecido e que também se empobrece: material, so-ço empobrecido e que também se empobrece: material, so-o empobrecido e que também se empobrece: material, so-ém se empobrece: material, so-m se empobrece: material, so-
cial, política, cultural, e moralmente” (SANTOS, 2007, p. 65). Há 
uma tensão permanente entre o princípio da igualdade implícito no 
conceito de cidadania e a desigualdade inerente à lógica capitalista 
(SANTOS, 2007). 

Como resposta a tal situação, movimentos sociais vêm buscando 
exigir dos representantes do governo maior participação em relação à 
vida na cidade. Em 2001 foi sancionado o Estatuto da Cidade, que 
busca regular o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo. 
Estabelece a participação popular na garantia do direito de uma cida-
de sustentável, “entendido como o direito à terra urbana, à moradia, 
ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e 
aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futu-ços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futu-blicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futu-
ras gerações” (BRASIL, 2001, art. 2, inciso I) .

Embora o Estatuto das Cidades destaque o direito ao transporte, 
percebemos que a mobilidade urbana, imprescindível nos grandes 
centros urbanos, é por muitas vezes negligenciada pelas políticas 
públicas, determinando o “exílio na periferia” para aqueles que não 
têm como arcar com o transporte. Ainda assim, a cidade continua a 
pulsar, demonstrando ser um local de conflitos de interesses perma-
nentes. Diante do aumento das tarifas da passagem de ônibus, as ma-ônibus, as ma-nibus, as ma-
nifestações de junho de 2013 explodiram pelo país afora, marcando 
como um dos temas centrais a mobilidade urbana, o direito à cidade 
e a uma maior participação popular nos rumos da política. Podemos 
pensar que o movimento Occupy1, que questionava firmemente o 

1  O Occupy Wall Street é um movimento de protesto, iniciado em Nova York, contra 
a desigualdade social e econômica e contra a corrupção do governo americano. A 

sistema econômico, fez eco também no Brasil. 

5. TERRITÓRIO: UMA DIMENSÃO FORMADORA DE SUBJETIVIDADES

O empobrecimento do direito aos espaços públicos decorrentes do 
desenvolvimento urbano e das condições sociohistóricas acarretam a 
exclusão de uma parcela da sociedade. No que tange ao espaço, não 
podemos deixar de considerar como, em cada território, o avanço do 
processo de urbanização se deu. “Entre laços e linhas, retas e curvas, 
os limites da cidade ultrapassam a visão” (SOARES, 2008, p. 15). 
O geógrafo Milton Santos nos adverte que “o fato de ter vivido em 
diversos lugares permite duvidar das certezas absolutas, das combi-
nações únicas” (SANTOS, 2004, p. 52). Santos afirma a necessidade 
de “revalorizar o dado local e revalorizar o cotidiano como categoria 
não apenas filosófi ca e sociológica, mas como uma categoria geográ-ófi ca e sociológica, mas como uma categoria geográ-fica e sociológica, mas como uma categoria geográ-ógica, mas como uma categoria geográ-gica, mas como uma categoria geográ-á-
fica, territorial” (SANTOS, 2004, p. 52). É daí que partiremos nossa 
análise. Há algo de particular no que diz respeito ao território que 
influencia diretamente nas relações sociais.

O desenvolvimento da lógica capitalista resultou em uma estru-ógica capitalista resultou em uma estru-gica capitalista resultou em uma estru-
tura em que “cada homem vale pelo lugar onde está: o seu valor 
como produtor, consumidor, cidadão depende de sua localização no 
território” (SANTOS, 2007, p. 107). Milton Santos nos coloca uma 
pergunta: “será possível interpretar as classes sociais, defini-las, sem 
considerar a base territorial?” (SANTOS, 2007, p. 107). O autor 
considera que o valor do homem depende do espaço em que ele 
se localiza. Para ele, as condições geográficas são condições sociais 
e as relações econômicas que as determinam se divergem quando 
consideramos a geografia. Não só os empresários e os assalariados 
permanentes, mas também os pobres e os subempregados são recom-ém os pobres e os subempregados são recom-m os pobres e os subempregados são recom-
pensados em função da sua localização no espaço. O estudo sobre o 
território demonstra que “trata-se não tanto de explicar porque as 
pessoas migram, quanto de saber por que elas permanecem, por que 

ideia é manter uma ocupação constante em Wall Street. O movimento teve início em 
2011, ainda permanece ativo e influenciou, ao longo dos anos, uma onda de protestos 
semelhantes no mundo todo. 
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elas não migram. [...] Para muitos, ficar equivale a empobrecer-se dia 
a dia” (SANTOS, 2007, p. 109). 

Sabemos então, que o território e o espaço têm papel importante 
na formação das relações sociais e inter-humanas. Seria o territó-ó-
rio um agenciador de subjetividades? Segundo Dimenstein, Vilhe-
na e Zamora, “à desconfiança mútua e à exclusão social, a cultura 
da cidade responde redesenhando-a e traçando mapas de segrega-çando mapas de segrega-ando mapas de segrega-
ção socio-espacial, que provocam efeitos nas produções subjetivas” 
(DIMENSTEIN; VILHENA; ZAMORA, 2004, p. 7).  Nenhuma 
subjetividade pode ser construída fora de um território, ou seja, o 
espaço é “um campo de construção da vida social [...]. Cada espaço 
é, portanto, global e particular; expressa o mundo e condições pró-, portanto, global e particular; expressa o mundo e condições pró-es pró-
prias, singulares de constituição” (idem, p. 8). Ao articular territo-o” (idem, p. 8). Ao articular territo-(idem, p. 8). Ao articular territo-
rialidade com a produção de subjetividades, estamos nos referindo a 
formas de pensar, de agir e de estar no mundo a partir de uma gama 
de significações que esse território representa para os sujeitos. Ao 
mesmo tempo em que o território propicia uma identidade, como 
por exemplo nas favelas, em que os “favelados” são atravessados por 
significações imaginárias presentes na sociedade que os associam a 
marginais, criminosos e vagabundos, o território também possibilita 
um reconhecimento social dos sujeitos que pode se reatualizar e pro-
vocar novas expressões. 

6. TERRITÓRIO E SEGREGAÇÃO

O trabalho com jovens infratores nos revela a relação que eles esta-
belecem com o território, marcado notoriamente pelo sentimento de 
não pertencimento e exílio em suas comunidades. É comum que um 
jovem belorizontino morador de aglomerado urbano, nunca tenha 
conhecido os espaços públicos, além das fronteiras da sua comunida-ços públicos, além das fronteiras da sua comunida-blicos, além das fronteiras da sua comunida-ém das fronteiras da sua comunida-m das fronteiras da sua comunida-
de, tais como zoológico, parques, teatros e museus. 

Ao circularem pela cidade, os jovens se vestem de uma maneira 
comumente chamada por eles de “freio de ROTAM2”: boné, camisa 
2  ROTAM é a si�la �a�a ao �atal�ão �a Pol��ia Militar ��ama�o Ro��as Oste��a si�la �a�a ao �atal�ão �a Pol��ia Militar ��ama�o Ro��as Oste����ia Militar ��ama�o Ro��as Oste���ia Militar ��ama�o Ro��as Oste��
sivas Táti�as Metropolita�as, �uja missão é atuar �o�tra a �rimi�ali�a�e viole�ta. 

de futebol, colar de prata, sobrancelha raspada. Vestidos dessa forma, 
a polícia não titubeia, pára o carro e inevitavelmente os aborda.  Ex-ícia não titubeia, pára o carro e inevitavelmente os aborda.  Ex-ão titubeia, pára o carro e inevitavelmente os aborda.  Ex-o titubeia, pára o carro e inevitavelmente os aborda.  Ex-ára o carro e inevitavelmente os aborda.  Ex-ra o carro e inevitavelmente os aborda.  Ex-
cluídos do direito à cidade, vivendo fronteiras invisíveis que marcam 
para cada um o seu devido lugar, os jovens se fazem ver, nem que 
tenham, com isso, que pagar um preço caro, ao colocar seus corpos 
em risco, revelando assim uma posição paradoxal de exclusão inclu-o inclu-
ída, relacionada à estrutura de poder a qual estão submetidos pelo 
discurso capitalista .

Em 2014, os “rolezinhos”, ida de grupos de jovens de periferia 
aos shoppings centers, nos deram prova das fronteiras invisíveis exis-íveis exis-veis exis-
tentes em nosso país. Diante da presença inesperada desses jovens, 
sem saber exatamente o que fazer, vendedores atordoados fechavam 
as portas dos estabelecimentos, a polícia foi chamada, mas não havia 
nenhuma espécie de contravenção ou infração. O que havia era a 
própria presença desses jovens nesses espaços, que se organizaram de 
forma rápida por meio das redes sociais.

Analisando os “rolezinhos”, Souza (2013) destaca o reflexo do 
apartheid brasileiro, que separa de um lado a classe média europei-édia europei-
zada daqueles percebidos como “bárbaros”: as classes populares. Essa 
divisão cria regras não escritas, e por causa disso, bastante eficientes 
para a manutenção da segregação. Embora não politicamente pla-o da segregação. Embora não politicamente pla-ção. Embora não politicamente pla-o. Embora não politicamente pla-Embora não politicamente pla-
nejados, os rolezinhos carregam uma forte conotação política, uma 
vez que estes jovens das classes populares se rebelam contra as regras 
não escritas, porém sentidas, que escancara a divisão classista no país 
(SOUZA, 2013).

7. TERRITÓRIO E POLÍTICAS PÚBLICAS

Os processos de democratização e descentralização, que tiveram 
início com a Constituição Federal de 1988, deram relevância à di-ício com a Constituição Federal de 1988, deram relevância à di-cio com a Constituição Federal de 1988, deram relevância à di-ância à di-
mensão local e favoreceram a participação popular nos processos de-ão local e favoreceram a participação popular nos processos de-
cisórios no âmbito das políticas públicas. A territorialidade é uma 
variável relevante a ser considerada no enfrentamento das desigual-ável relevante a ser considerada no enfrentamento das desigual-vel relevante a ser considerada no enfrentamento das desigual-
dades sociais. A possibilidade da construção de políticas públicas 
pautadas pelo reconhecimento do território é um elemento poten-ório é um elemento poten-rio é um elemento poten-é um elemento poten-um elemento poten-



90 91

cialmente inovador. Para isso, é preciso que a política social não es-é preciso que a política social não es-preciso que a política social não es-ítica social não es-ão es-
teja descolada da política urbana local. O estudo do território deve 
pautar-se na sua dimensão social, econômica e urbana. 

Não há uma concepção única sobre a noção de território e terri-ão há uma concepção única sobre a noção de território e terri-o há uma concepção única sobre a noção de território e terri-uma concepção única sobre a noção de território e terri-o única sobre a noção de território e terri-nica sobre a noção de território e terri-o de território e terri-rio e terri-
torialidade, já que o termo é empregado em uma multiplicidade de 
disciplinas. Muitas vezes ele é concebido enquanto “espaço imbuído 
da dimensão da soberania e poder do Estado, traduzindo-se no es-
tabelecimento de limites geopolíticos e na dimensão da proprieda-íticos e na dimensão da proprieda-ticos e na dimensão da proprieda-
de” (BRASIL, 2004, p. 48). Porém, a noção de território se estende. 
Milton Santos (citado por BRASIL, 2004) afirma que o conceito de 
território é relevante para a análise social apenas em uma relação in-ório é relevante para a análise social apenas em uma relação in-rio é relevante para a análise social apenas em uma relação in-é relevante para a análise social apenas em uma relação in-relevante para a análise social apenas em uma relação in-álise social apenas em uma relação in-lise social apenas em uma relação in-o in-
dissociável com os atores sociais que dele se utilizam. Em seu sentido 
mais tradicional, o território remete a ideia dos “limites políticos e 
administrativos para as intervenções públicas” (BRASIL, 2004, p. 
52). 

A aproximação do território no campo das políticas sociais, segun-ção do território no campo das políticas sociais, segun-ório no campo das políticas sociais, segun-rio no campo das políticas sociais, segun-íticas sociais, segun-ticas sociais, segun-
do Dirce Koga, “implica em um deslocamento de rota e de escala, 
que se afasta das médias e das homogeneidades, ao mesmo tempo 
em que busca articular elementos estruturantes às expressões mani-às expressões mani-ões mani-
festadas nas particularidades e singularidades dos lugares” (KOGA, 
2013, p.5). Ela alia, assim, os fatores estruturantes e universais que 
determinam condições sociais à particularidade local nos territórios 
de intervenção da política social para romper com um conjunto ho-ção da política social para romper com um conjunto ho-ítica social para romper com um conjunto ho-tica social para romper com um conjunto ho-
mogêneo em que eram pautadas as políticas sociais. Ela salienta um 
cuidado fundamental que se deve ter: “o reconhecimento de que o 
território expressa, ao mesmo tempo, produção e reprodução das re-ório expressa, ao mesmo tempo, produção e reprodução das re-rio expressa, ao mesmo tempo, produção e reprodução das re-
lações econômicas, políticas e culturais, presentes na sociedade que 
ele abriga” (KOGA, 2013, p. 7). 

O território não é uma espécie de microespaço, ou seja, uma mi-ório não é uma espécie de microespaço, ou seja, uma mi-rio não é uma espécie de microespaço, ou seja, uma mi-ão é uma espécie de microespaço, ou seja, uma mi-o é uma espécie de microespaço, ou seja, uma mi-uma espécie de microespaço, ou seja, uma mi-écie de microespaço, ou seja, uma mi-cie de microespaço, ou seja, uma mi-ço, ou seja, uma mi-o, ou seja, uma mi-
niatura de um território mais amplo. 

Sua configuração extrapola os limites da formalidade ou da insti-ção extrapola os limites da formalidade ou da insti-
tucionalidade estabelecida pelas políticas sociais, que, normalmente, 
regem sua atuação por meio de regras administrativas. (...) A partir 
dessa institucionalidade, fica definido o acesso ou o não acesso aos 

programas e serviços existentes no território. Esse modo de operar 
aparenta garantir o acesso dos indivíduos, comprovadamente, resi-íduos, comprovadamente, resi-duos, comprovadamente, resi-
dentes, porém, corre-se o risco de criar uma “camisa de força”, que 
pode chegar ao ponto de estabelecer critérios mais excludentes do 
que includentes, ao negar o direito de cidadania. Nesse sentido, po-
de-se citar, por exemplo, o atendimento exclusivo a moradores de 
determinada área de abrangência de uma unidade de saúde, mesmo 
com a ocorrência de ociosidade, enquanto que, em outra área da ci-ência de ociosidade, enquanto que, em outra área da ci-ncia de ociosidade, enquanto que, em outra área da ci-área da ci-rea da ci-
dade, seja comum uma longa lista de espera. (KOGA, 2013, p. 37).

8. CONCLUSÃO

Após essa argumentação de Koga, fi ca aqui o questionamento so-s essa argumentação de Koga, fica aqui o questionamento so-
bre a descentralização político-administrativa prevista na PNAS e 
base na formulação e construção das políticas sociais. Essa diretriz foi 
pensada para facilitar o acesso dos usuários aos serviços socioassisten-ários aos serviços socioassisten-rios aos serviços socioassisten-ços socioassisten-os socioassisten-
ciais respeitando-se as diferenças e as características socioterritoriais 
locais, o que constitui um grande avanço. Já salientamos anterior-ço. Já salientamos anterior-salientamos anterior-
mente que o conhecimento do território é essencial na construção 
das políticas sociais. Por outro lado, seguindo a lógica de Koga, po-íticas sociais. Por outro lado, seguindo a lógica de Koga, po-ticas sociais. Por outro lado, seguindo a lógica de Koga, po-ógica de Koga, po-gica de Koga, po-
demos supor que essa descentralização pode, na medida em que bus-
ca universalizar os direitos sociais, ir em sentido oposto ao fomento 
ao direito à cidade e aos espaços públicos, uma vez que as pessoas 
acabam permanecendo e acessando sempre os mesmos locais. Esta-
riam os direitos sociais deslocados do direito à cidade e aos espaços 
públicos que a formam? As políticas públicas de base territorial es-blicos que a formam? As políticas públicas de base territorial es-íticas públicas de base territorial es-ticas públicas de base territorial es-úblicas de base territorial es-blicas de base territorial es-
tariam indo em direção da inclusão ou de um reforço à segregação? 

Não buscaremos responder a essas questões e as deixaremos como 
ponto de ancoragem para uma reflexão a posteriori.  O importante é 
estarmos sempre atentos ao fato de que a política pública é definida a 
partir de seus critérios, regras e condicionalidades, mas isso não pode 
fazer com que os cidadãos tornem-se “sujeitos desterritorializados” 
(KOGA, 2013, p. 40) limitando seu território a um comprovante de 
endereço fixo. Isso seria desconsiderar a vivência pessoal e singular 
tão relevantes para o trabalho social. A ausência do “território de 
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vivências” (KOGA, 2013, p. 41) ainda é um terreno desconhecido 
pelas políticas públicas. Ainda há uma tendência em trabalhar “sob 
a égide da cidade legal, que exclui e privilegia, ao mesmo tempo. 
A cidade ilegal ou real continua distante dos diagnósticos, planos e 
ações” (KOGA, 2013, p. 40). 

Em suma, estaremos juntos com Koga novamente quando reafir-
mamos a importância de se considerar uma aproximação desse “ter-ância de se considerar uma aproximação desse “ter-ncia de se considerar uma aproximação desse “ter-ter-
ritório de vivências” à execução das políticas sociais, pois é a partir 
de sua compreensão que se pode estabelecer o real lugar do território 
aliado às conjecturas sociais brasileiras. É essa a nossa aposta.
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“ENTRE O SORVETE E O NAMORO”: ADOLESCÊNCIA, 
UMA DELICADA TRANSIÇÃO

Cristiane de Freitas Cunha
Mariana da Costa Aranha
Paula Dias Moreira Penna

DEFINIÇÕES, DELIMITAÇÕES

Iniciamos este artigo relembrando a escolha de Philippe Lacadée1 
(2011) em definir a adolescência através do olhar poético de Rimbaud. 
O poeta apreende essa fase da vida numa frase: eu apressado em encontrar 
o lugar e a fórmula. Atravessado pelo doloroso mistério de saber o que 
é para si mesmo e buscando uma nova maneira de ser, longe do círculo 
familiar, o adolescente pode tomar a fuga ou errância como formas de 
descobrir este novo lugar. A pressa em encontrar a essência da vida pode 
levá-lo a correr riscos. 

Segundo Lacadée, no começo do século XIX, o adolescente é descrito 
como um vagabundo nato, apaixonado por viagens, errante, um ser 
perigoso que a sociedade da época busca controlar e disciplinar através 
dos internatos. Tal imagem influenciou estudos posteriores. Surgem as 
noções de “crise da adolescência” (STANLEY HALL, 1904) e de “nor-
malidade” (ABERASTURY; KNOBEL, 1981), enfatizando o perigo 
que este momento comporta. Contrapondo tal noção de crise, Lacadée 
(2011) nomeia a adolescência como “a mais delicada das transições”, 
numa tentativa de explicitar a fragilidade do sujeito, despido do seu 
corpo de criança, diante do desafio de situar-se no mundo adulto.

Em seu trabalho intitulado Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade, 
Freud (1905) nos ensina que o encontro com a puberdade deixa marcas 
no psiquismo, exigindo do púbere novas configurações: é preciso apren-
der uma nova forma de lidar com a própria sexualidade, pois o corpo 
1  Philippe Lacadée é autor do livro O despertar e o exílio: ensinamentos psicanalíticos 
da mais delicada das transições, a adolescência (2011). Stanley Hall publicou em 1904, 
o livro intitulado Adolescência, sua psicologia e suas relações com a fisiologia, antropolo-
gia, sociologia, sexo, crime, religião e educação, no qual se refere ao período de crise e 
turbulência. Arminda Aberastury e Maurício Knobel, em 1981, publicaram o livro 
Adolescência normal.
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agora está pronto para o encontro com o outro sexo. Desse encontro, 
não há nenhum saber a priori, pois diferentemente dos animais, marca-
da pela linguagem, a sexualidade humana ultrapassa o campo biológico 
e exige de cada um a construção de um saber próprio. Resta ainda a 
separação da autoridade dos pais, que permite ao púbere lançar um 
olhar para a janela do mundo. Há, portanto, delicadeza, pressa, busca e 
poesia, não sem metamorfose, arrombamento e perfuração simultânea 
de um túnel pelos seus dois lados, em que se conjugam ternura e sensu-
alidade (FREUD, 1905/2006). 

A perfuração de cada lado cria um intervalo, “entre dois”, expressão 
cara a Le Breton (2013) quando se refere à adolescência. Para descrever 
o adolescente, Le Breton utiliza a imagem do barqueiro, que faz solitá-
rio a travessia de um rio, como alguém que conduz a si mesmo em uma 
fronteira, sempre clandestina. Ouvimos de um trabalhador da Secreta-
ria de Assistência Social da Prefeitura de Belo Horizonte, na ocasião de 
uma supervisão, a fala de uma adolescente que vivia entre a casa e a rua, 
sobre sua adolescência: a indecisão entre o sorvete e o namoro. Essa fala 
nos remete ao lugar no qual Le Breton situa a adolescência: entre dois. 

A antropologia nos oferece uma importante chave de leitura sobre 
os ritos, que nos permite avançar numa reflexão acerca da adolescência. 
Nas sociedades primitivas e ainda hoje, entre os aborígenes, os ritos 
de passagem marcam o fim da infância e o início da vida adulta. A 
invasão do corpo pela puberdade é apaziguada pelo saber da comu-
nidade. Inscrições no corpo efetuadas pelos adultos levam a criança a 
enfrentar o medo, a dor e a se tornar adulto. O reconhecimento social 
é inequívoco, não há dubiedade em relação aos gêneros (LE BRETON, 
2013). Ancorado por um saber coletivo, o púbere encontra um lugar de 
pertencimento no tecido social, que lhe possibilita alicerçar o seu valor 
individual.

Na sociedade atual, é o próprio púbere que inscreve marcas sobre seu 
corpo numa tentativa de simbolizar esta delicada transição. Porém, o 
rito é solitário, não é reconhecido socialmente. Nas sociedades moder-
nas a transmissão simbólica de balizas que poderiam orientar o jovem 
quanto ao seu lugar no mundo ocorre de maneira frágil (LE BRETON, 
2007). Não observamos o estatuto de um reconhecimento social da 
passagem à vida adulta nas festas de debutantes, no ingresso à univer-

sidade, na permissão formal para dirigir. A adolescência, clandestina, 
tem suas bordas imprecisas, cada vez mais dilatadas. Quando começa, 
quando termina – a resposta é sempre singular. 

Assim, se a puberdade é para todos, a resposta que cada um vai cons-
truir para este impasse é singular, demarcando uma diferença entre pu-
berdade e adolescência. A puberdade é marcada pela invasão corporal, 
pela metamorfose do corpo biológico.  A adolescência, por sua vez, é a 
própria resposta a isso, sempre múltipla e singular (STEVENS, 2004). 
É a resposta de cada sujeito frente redespertar pulsional próprio da pu-
berdade. Para alguns, a formação de grupos, para outros, a busca pelo 
saber. Há ainda aqueles que buscam, com seus atos, uma tentativa de 
inscrição no próprio corpo ou no tecido social. 

A sustentação construída até o momento entre o real, simbólico e 
imaginário é abalada pelas perfuratrizes que simultaneamente escavam 
o túnel. Diante da irrupção do real da puberdade, há um despedaça-
mento da imagem, como uma fratura do espelho, e o simbólico se 
mostra insuficiente para recobrir o real (LIMA, 2009). Simplesmente 
faltam palavras para dizer da experiência que a puberdade impõe. As 
palavras não correspondem às coisas, não se encontram nas enciclo-
pédias nenhuma palavra que possa significar esse momento. A peça O 
Despertar da Primavera nos remete a esse drama, repetido ao longo das 
gerações. Escrita em 1891, ilustra de maneira viva a perturbação de um 
jovem frente ao despertar da sexualidade:

Eu já revirei a enciclopédia, do A até o Z. Palavras, só palavras e mais 
palavras! Mas nem uma única e simples explicação do que realmente 
acontece. Essa sensação é estranha – de vergonha. Pra que serve uma en-
ciclopédia que responde tudo, menos a pergunta mais importante sobre 
a vida? (WEDENKIND, 1891, p 14). 

Esse ser de fronteira, exilado da infância, deve reinventar sua língua, 
a partir de um novo lugar, onde ele não se veja mais como a criança 
que foi, capturada pelo desejo do Outro. Na pressa de encontrar a vida 
verdadeira, diante deste redemoinho onde é agora despertado, o ato se 
precipita.

Moritz: Não é uma brincadeira muito estranha essa que pregam na gen-
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te? Todas essas coisas acontecendo. Eu nunca senti nada assim antes — 
esse tipo de desejo, essa excitação insuportável. É insuportável? Por que 
não me deixam passar por tudo isso dormindo e acordar quando já ti-
vesse acabado? Agora é assumir a responsabilidade por ter nascido. Você 
já pensou, Melchior, como é que a gente veio parar nesse redemoinho? 
(WEDEKIND, 1891, p.12).

Marcas no corpo, a deformação corporal pela anorexia ou pela 
obesidade, as fugas, a errância, o uso intenso de drogas, o isolamen-
to, o fracasso no campo do saber. Condutas de risco que paradoxal-
mente, colocam à prova o valor da vida, que não é dado previamente 
na nossa cultura. Le Breton (2007) assinala um corpo a corpo com 
a morte nas condutas de risco com a finalidade de extrair daí um 
significado sobre a existência. Interpelando a própria morte, tal qual 
um oráculo, os jovens arriscam a pele, na expectativa de criar uma 
pele nova, de criarem uma nova identidade, diferente da criança que 
foram um dia (LE BRETON, 2007).

Na Europa, um intrigante fenômeno atual: jovens sem tradição 
religiosa se inserem no Estado Islâmico. Podemos pensar na tenta-
tiva de se inscrever em um sistema no qual a autoridade, os papéis, 
as bordas são rígidos. Atestar o valor da vida, mesmo às custas da 
morte, simbólica (nesse caso, há a perda do nome próprio) ou real. 
O filme Na Natureza Selvagem2, por sua vez, relata o percurso de um 
jovem que se despoja do seu nome, dos seus laços e se aventura pelo 
interior dos EUA. Ele busca a vida sem o Outro, uma vida verda-
deira. A morte contingencial provoca antes uma mudança subjetiva: 
ele morre com seu nome, com o nome da sua família, atestando a 
importância do Outro em sua vida.

A própria adolescência pode ser eclipsada nessa precipitação. No 
livro Inferno (MELO, 2010), vemos o menino Reizinho subindo o 
morro com sua pipa, pensando como é ruim brincar com a pipa. Ele 
brinca imaginando que o sofá é um carro e que ele transporta o pai, 

2  Baseado em fatos reais, o filme biográfico Na Natureza Selvagem (2007), escrito e 
dirigido por Sean Penn, conta a história de um jovem, de família tradicional da Cali-
fórnia, que decide abandonar sua vida e seus estudos para viajar sem rumo certo pelos 
Estados Unidos em busca de liberdade. 

que ele nunca viu. Descobrimos que ele trabalha como olheiro no 
tráfico; o menino que brinca com a pipa vigia o morro. Se a polícia 
sobe, a pipa desce. Reizinho dorme, a polícia invade o morro e con-
sequentemente, o traficante o castiga com um tiro na mão. Norma 
sem avesso. O menino perde o posto de observação. Perde o gosto 
pela brincadeira de imaginar o pai. Diante da sua demanda incessan-
te para conhecer o pai, a mãe o leva ao centro da cidade e mostra o 
homem bêbado, em farrapos e profere: esse nada é seu pai. 

Sem posto, sem o pai que havia forjado, Reizinho se precipita na 
vertigem do crack. E a saída e demanda que ele inventa é a de um 
novo lugar no tráfico. O corpo recém-invadido pela puberdade por-
ta armas, adereços. Os objetos convocam o olhar das mulheres; elas 
também meninas precipitadas na vertigem do consumo. Nessa tran-
sição sem ideais norteadores, o brilho dos outdoors é uma bússola 
para a construção da imagem e constituição de grupos. Grupos de 
semelhantes, cada um com seu universo particular, velado pelas mes-
mas marcas.

Mas se esse corpo púbere e armado captura o olhar das mulheres 
do entorno, captura também o olhar de horror e repulsa dos mora-
dores do asfalto. As nomeações cristalizam o medo latente. Elas nos 
asseguram que eles não são como nós. Delinquentes, sem nomes 
próprios, invisíveis do outro lado dos vidros blindados e escuros.

BREVE PERCURSO

Le Breton, no seu livro Une brève histoire de l’adolescence (2013), 
nos fala do despertar da adolescência ao longo da história. Como já 
foi dito, nas sociedades primitivas, podemos pensar que os ritos de 
passagem ocupavam um lugar correlato ao que a adolescência tenta 
ocupar hoje: o da resposta à puberdade, a demarcação da entrada na 
vida adulta. Depois, observa-se a imersão da criança no trabalho agrí-
cola e posteriormente, industrial, em detrimento da escolarização. 
Soterrada por jornadas de trabalho de até 14 horas diárias, a partir 
dos 6 anos de idade, a infância não tinha tempo para metamorfoses 
e despertares. O estatuto de adulto, capaz de jornadas ainda maiores 
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e mais extenuantes, era um imperativo.
No final do século XVIII, a invenção da adolescência acompanha 

a emergência da família moderna no seio das classes privilegiadas. 
No final do século XIX e, sobretudo, no século XX, a difusão da 
escolarização, a urbanização, a possibilidade de conviver entre os pa-
res, propicia a eclosão da adolescência, como sentimento e cultura. 
E isso desperta no mundo adulto, o temor, a vigilância, o desejo de 
controlar essa crise.

Nessa vertente, o interesse da Ciência pelo enigma da adolescên-
cia, reitera a sua vinculação com o patológico e com o violento. Uma 
obra de 1904, de Stanley Hall, é um bom exemplo: Adolescência, sua 
psicologia e suas relações com a fisiologia, antropologia, sociologia, sexo, 
crime, religião e educação.

O ADOLESCENTE E A FAMÍLIA

Segundo Le Breton (2013), na adolescência os privilégios e re-
ferências da infância se tornam recordações. E tem início o corpo 
a corpo com o mundo. O adolescente tenta se manter a uma boa 
distância do Outro. O quarto, a tela do computador ou do celular, 
seu corpo, são fortalezas contra a invasão do Outro.

Em uma construção do caso com os técnicos da Secretaria Muni-
cipal Adjunta de Assistência Social da Prefeitura de Belo Horizonte, 
vemos dois adolescentes, cada um deles filho de um pai (um pai 
desconhecido e o outro vizinho) que dormiam com a mãe e com 
a avó. As duas, usuárias de crack e álcool, roubavam os objetos dos 
adolescentes, que efetuavam uma reposição com pequenos furtos. O 
pai vizinho, pedreiro, ergue uma parede, protegendo os adolescentes 
da invasão no seio da família. Imagem concreta de uma separação 
que deveria ter se delineado no campo simbólico.

Hoje, observamos mutações familiares, que criam novos modelos, 
novos conceitos e, consequentes, novos impasses. A família resulta de 
um pacto de afeto, provisório. O adolescente partilha a vida dos pais, 
sem relações definidas de autoridade. Uma fala constante dos pais 
é “ele quer”. Ele, ela, criança ou adolescente. O capricho, o desejo 

tomam o vulto de um destino. A criança obesa, já com hipertensão e 
diabetes, se cala ao lado da mãe que afirma para o médico sua impo-
tência diante do desejo do filho: ele só come miojo!

A família nuclear, pequena, abandona as tradições do clã. Os no-
mes são escolhidos de acordo com as novelas e séries, não são mais 
os dos antepassados. Pela repetição do nome, se identifica o ancestral 
televisivo. E da janela do seu quarto, das telas digitais, o adolescente 
procura a vida verdadeira, muito além do seio da família. Busca os 
pares ou se isola; inventa e se apropria de uma linguagem nova, fabri-
ca seu estilo. Os pais comumente se sentem descartados e incapazes 
de reconhecer o filho como adolescente.

Uma mãe acolhida no Laboratório Janela da Escuta3 mostra um 
pedaço de papel no qual copiou mensagens do filho em uma rede 
social e pede uma tradução para o que lê como um idioma estran-
geiro, incompreensível. Mas o adolescente deseja não a compreensão 
(sempre impossível e falha), mas o reconhecimento. O pai e a mãe 
se veem confrontados com suas próprias questões pessoais e familia-
res e, muitas vezes, se angustiam. Alguns se demitem, abandonam o 
adolescente na sua delicada transição, ou se tornam amigos do filho, 
em uma relação especular.

Acolher quem acompanha o adolescente, quem vive com ele é um 
desdobramento do acolhimento do próprio adolescente. Sem juntar 
ou misturar, o acolhimento por um profissional que reconhece e res-
peita o adolescente e o familiar pode favorecer a separação necessária, 
a invenção de um novo laço.

RISCO 

As condutas de risco podem ser pensadas como uma prova dolorosa 
do sentido da vida. Recusa do saber e abandono da escola, relações se-
xuais desprotegidas, esportes radicais, anorexia, consumo excessivo de 

3  O Laboratório Janela da Escuta é vinculado ao Centro Interdisciplinar de Estudos 
sobre a Criança (CIEN) do Campo Freudiano e ao Núcleo de Saúde do Adolescente 
do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais. O laboratório 
acolhe e atende adolescentes e familiares em uma perspectiva interdisciplinar.
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drogas, fugas e até mesmo a tentativa de suicídio podem se inscrever 
como perguntas desesperadas sobre o sentido e o valor da vida, para si 
e para o Outro. Quando não há o olhar, o suporte do Outro, a preci-
pitação no vazio é um risco maior. Assim nos aponta uma adolescente, 
atendida no Laboratório Janela da Escuta, que mostra os braços e per-
nas com cortes e fala que ninguém os vê, que ninguém a vê, mesmo que 
ela obstinadamente exponha suas cicatrizes, com o short curto e a cami-
seta. Ela fala da tentativa de tornar visível a dor da alma, o mal de viver.

As condutas de risco são ritos íntimos de contrabando que visam fa-
bricar sentido para viver. Fronteiras sempre clandestinas, contrabando, 
são conceitos trazidos por Le Breton (2013) que atestam a “estrangeiri-
dade” do adolescente. O autor nomeia essas condutas de atos de passa-
gem, pois denotam uma tentativa de ascender do outro lado, com uma 
diferente imagem de si.

Antes de se viciar, e depois que Miltão o dispensou do trabalho, sentia-se 
tão arrasado, mas antes de tudo isso, sempre, havia algo esburacado no 
seu peito, num buraco enorme, vários, e ausências, uma tristeza difusa, 
acordava no meio da noite, com pernas e braços doloridos das surras que 
levava da mãe, e para vencer a insônia, imaginava seu corpo franzino sen-
do atropelado por um carro na avenida Brasil. Crash. Morto no asfalto. 
No velório. A mãe chorando, desesperada. ... Com as drogas, parte disso 
acabou, Reizinho passou a experimentar uma nova sensação, quentura 
no peito, tudo se encaixava dentro dele, crack, com harmonia, “chave na 
fechadura”, era aquilo mesmo que tinham dito, chave certa, fechadura 
certa, porta aberta. Crack. (MELO, 2010, p. 57)

O TRABALHO COM OS ADOLESCENTES, COM AS FAMÍLIAS, NA CIDADE: INVEN-
ÇÕES COTIDIANAS

Para trabalhar com adolescentes, o acolhimento é um ponto de 
partida. Acolhimento do adolescente, da sua fala. Acolhimento da 
família, um a um. Acolhimento da demanda, que abre um trabalho 
de elaboração: de quem é a demanda? Como responder - ou não - a 
ela? Como produzir uma demanda quando ela não existe? E, so-
bretudo, como não demandar? Como não ocupar esse lugar fadado 
ao fracasso? Demandar a adesão ao tratamento, o cumprimento da 

medida socioeducativa, a frequência escolar…
Não nos revestirmos do equívoco de compreender e saber o que 

é bom para o adolescente. Consentimos em deixar nossos saberes e 
ideais de lado, para que surja o saber do adolescente, especialista dele 
mesmo. Apostar no saber do jovem, incompleto e transitório, como 
todo saber. Investirmo-nos do papel do homem mascarado, da sua 
coragem ao convidar o jovem Melchior: “Eu quero te apresentar o 
ser humano. Um mundo de possibilidades. Outros horizontes. Eu 
quero te apresentar as coisas interessantes que o mundo tem para 
oferecer” (WEDEKIND, 1891, p.60). 

Da coragem para nos convidarmos para ouvir o adolescente de um 
modo ainda inédito para ele: 

O convite para se sentar ao lado do adolescente para estabelecer uma 
relação de confiança e fazer uma oferta de tradução para o que já foi no-
meado como desvio, delinquência, pode resgatar o gosto pelas palavras 
tão próximas do corpo” (LACADÉE, 2011, p 162).

A adolescência engendra também uma potência criativa, momen-
to em que o jovem tenta encontrar aquilo que do seu íntimo pode 
se traduzir, à sua maneira. É o tempo da invenção, que clama por 
alguém que o testemunhe nesta delicada travessia. Disso não pode-
mos recuar: oferecer ao jovem um ponto de onde se ancorar para que 
possa construir uma nova relação consigo e com o mundo.
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A ASSISTÊNCIA SOCIAL E SUA INTERFACE COM A FAMÍLIA 
NA CENA CONTEMPORÂNEA

Ricardo Silvestre da Silva

A primeira divisão do trabalho é a que se fez entre o homem e a 
mulher para procriação dos filhos. O primeiro antagonismo de 
classes que apareceu na história coincide com o desenvolvimento 
do antagonismo entre o homem e a mulher na monogamia; e a 
primeira opressão de classes, com a opressão do sexo feminino pelo 
masculino. 

(ENGELS, 2002,p.78)

INTRODUÇÃO

A reflexão sobre a família na cena contemporânea tona-se uma 
necessidade e ao mesmo tempo um grande desafio, pois ao mesmo 
tempo em que o mercado responsabiliza-a por sua reprodução, ela-
borando um discurso que reforça valores morais incompatíveis com 
a universalidade das relações sociais, a culpabiliza por suas mazelas, 
particularmente as famílias empobrecidas economicamente.

Por isto, o debate e a construção objetiva da assistência social, en-
quanto política pública, deve continuamente voltar-se para o atendi-
mento das necessidades das famílias e indivíduos acolhidos por esta 
política, devendo levar em consideração as suas necessidades, contex-
to e singularidades. Este não é um processo livre de tensionamentos e 
deve ser continuamente revistado, para conseguirmos preencher este 
espaço com as demandas oriundas das famílias usuárias dos serviços 
sociais públicos e avançar na consolidação de direitos.

Para isto, necessitamos descontruir o paradigma de “estrutura fa-
miliar burguesa ideal”, formulado durante séculos os séculos XVIII 
e XIX e, que chega em nosso tempo atravessado por inúmeras de-
terminações que fizeram ruir aquele padrão familiar moral e rígido, 
produzindo “novas” estruturas familiares de fato, mas com um pa-
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drão econômico e cultural que remete a velhas formas que já não 
mais expressam a realidade vivida objetivamente.

As profundas transformações societárias em todos os setores da 
vida social, ocorridas particularmente no percurso da primeira me-
tade do século XX, em relação ao período anterior, alterou profun-
damente também a constituição da família contemporânea, pois, 
conforme aponta Kehl (2003).

na segunda metade do século XX a família “hierárquica”, organizada em 
torno do poder patriarcal, começou a ceder lugar a um modelo de famí-
lia onde o poder é distribuído de forma mais igualitária: entre o homem 
e a mulher, mas também, aos poucos, entre pais e filhos. Se o pátrio 
poder foi abalado, é de se supor que algum deslocamento tenha ocorrido 
do lado das mulheres – a começar pelo ingresso no mercado de trabalho, 
com a consequente emancipação financeira daquelas que durante tantas 
décadas foram tão dependentes do “chefe da família” quanto as crianças 
geradas pelo casal. (KEHL, 2003, p.3).

Assim, o ponto de partida para se pensar a família na cena con-
temporânea deve ser ela própria e seus nexos com as transformações 
ocorridas no mundo do trabalho, que acabam impactando sobre a 
dinâmica familiar e o padrão de proteção social pública via política 
social, que em grande medida se articula com esta dimensão econô-
mica.

Deste modo, pretendemos aqui contextualizar a família na cena 
contemporânea tendo como referência aquilo que se denominou fa-
mília nuclear burguesa, para a partir daí, articulá-la com as transfor-
mações econômicas ocorridas nas últimas décadas e os impactos no 
âmbito familiar.

Pretendemos, então, oferecer reflexões que possibilitem qualificar 
o atendimento a partir do entendimento do lugar desta política, suas 
tensões e dilemas que devem ser enfrentados cotidianamente vislum-
brando uma postura ética e técnica firme em direção da consolidação 
de direitos sociais, através do espaço público estatal.

CONSIDERAÇÕES SOBRE A FAMÍLIA E SUA INSERÇÃO NO ÂMBITO 
DA POLÍTICA SOCIAL NO BRASIL

Para falarmos sobre a família, seu significado e estrutura na cena 
contemporânea em articulação com as políticas sociais, particular-
mente em relação aos grupos familiares que são atendidos pela as-
sistência social pública, normalmente atravessados por dramas e tra-
gédias de toda ordem, devemos em primeiro lugar compreender de 
onde e sobre quem estamos tratando.

O nosso lugar é o de interlocutores entre o Estado e a sociedade 
civil, ou seja, inseridos em uma burocracia e operadores de equipa-
mentos sociais1, que em princípio tem o objetivo de “universalizar 
direitos sociais” à segmentos populacionais excluídos plenamente ou 
parcialmente2 das possibilidades do mercado. Neste sentido devemos 
compreender então, que a voz dessas famílias torna-se muitas vezes 
o “ruído” produzido entre o Estado e o mercado pela intervenção da 
assistência social, através dos seus técnicos, em favor dos direitos des-
tes indivíduos revestidos por uma invisibilidade social que os coloca 
nas franjas inferiores da sociedade regida pela lógica da mercadoria.

Em relação a isto precisamos ressaltar duas questões, que consi-
deramos fundamentais para a continuidade do debate, sem que cor-
ramos o risco de cometer equívocos graves. A primeira é que não 
podemos cair na armadilha de culpabilizar as famílias e indivíduos 
usuários da assistência social, como sendo os responsáveis por sua 
condição de pauperização, e por conta disto, os responsáveis por su-

1  Refiro-me particularmente aqui aos equipamentos articulados ao SUAS como o 
CRAS e o CREAS, mas também ao conjunto de instituições que prestam uma va-
riedade de serviços nas mais diversas áreas, pois esta presente na assistência social a 
dimensão da intersetorialidade enquanto algo que permite a articulação entre políticas 
setoriais distintas.
2  Aqui podemos considerar uma população usuária da assistência social com dife-
rentes perfis e necessidades que vai desde a população moradora de rua e usuária de 
crack, como famílias que habitam em áreas com infraestrutura sanitária inexistente e 
precariamente inseridos no mercado de trabalho, dependentes em grande medida de 
programas de transferência de renda para se reproduzirem. Tais situações demandam 
a articulação da assistência com outros serviços públicos como a saúde, educação, 
habitação, etc., para se tentar garantir o acesso destes usuários a direitos básicos fun-
damentais.
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perar esta condição através do trabalho. A segunda é que não de-
vemos confundir protagonismo social destas famílias sem levar em 
consideração as condições econômicas objetivas em que as mesmas 
se encontram, pois isto não expressaria de fato o significado desta 
política e colocaria nos ombros da família algo que está inscrito na 
sociabilidade estrutural.

Dessa forma, situamos o significado desta política e de seus servi-
ços e, demarcamos o caráter de classe presente neste processo para 
que a partir daí possamos compreender como deve ocorrer a interfa-
ce da assistência social pública com as famílias usuárias dos seus ser-
viços: como espaço que deve prioritariamente fortalecer e consolidar 
direitos sociais destinados às famílias pauperizadas economicamente.

Para compreendemos o significado da família é preciso termos cla-
reza que esta possui uma dimensão histórica e, faz parte do desenvol-
vimento humano enquanto algo que se particulariza. Isto significa 
que a mesma se altera ao longo deste processo a partir das necessi-
dades de proteção, reprodução, relações econômicas e sociabilidade 
entre os indivíduos, sendo a instituição da família monogâmica re-
conhecida e legitimamente aceita como aquela do tipo ideal, resulta-
do de um longo processo do desenvolvimento humano e, tendo no 
surgimento da propriedade e do Estado processos determinantes3.

Assim sendo, a conhecida família patriarcal não é essencialmente 
um produto da sociedade burguesa, mas é aprisionada por sua lógica 
a partir do século XIX que passa a reproduzir valores da classe domi-
nante e colocar-se como uma referência cultural e política sobre as 
classes subalternizadas, transformando a “família nuclear burguesa4” 
no modelo a ser copiado pelo conjunto da sociedade.

Nesta perspectiva, essa estrutura familiar aparece, portanto, como 
algo rígido e insuperável oferecendo margem para a institucionaliza-

3  Esta discussão encontra-se em Engels (2002). Neste texto, o autor oferece uma 
grande contribuição a este debate, pois realiza uma minuciosa análise sobre a consti-
tuição e desenvolvimento da família enquanto uma instituição tipicamente humana, 
destacando a propriedade como sendo determinante para o giro da organização fami-
liar em direção a um tipo de organização monogâmica e patriarcal.
4  Basicamente um tipo de família constituído a partir da união matrimonial entre um 
homem e uma mulher e, os filhos resultantes deste matrimônio.

ção de discursos e práticas conservadoras, homofóbicas, moralistas 
e incapazes de compreender a família como um processo em movi-
mento de constantes (re) arranjos. Por isto, recorrentemente somos 
“surpreendidos” com interpretações que equivocadamente atribuem 
à família uma desestruturação quando esta não se enquadra ao tipo 
idealizado proposto / imposto, pois como afirma Szymanski (2000), 
“pode-se supor que, ao se aceitar o modelo de família burguesa como 
norma e não como um modelo construído historicamente, aceita-se 
implicitamente seus valores, regras, crenças e padrões emocionais” 
(SZYMANSKI, 2000, p.24).

Como tudo na sociedade burguesa, a família contemporânea que 
se institucionalizou possui uma relação estreita com as relações eco-
nômicas dominantes, tornando-se a imagem e semelhança da classe 
hegemonicamente dominante. Isto se torna um desafio quando pen-
samos as mediações que atravessam as famílias, pois se o trabalho as-
salariado a partir da concepção burguesa é o organizador da vida so-
cial, isto impactará a concepção sobre as famílias empobrecidas que 
estarão em desvantagem em relação à sua reprodução. Serão conce-
bidas a partir de uma análise genérica onde todos têm oportunidades 
iguais perante o mercado, tornando-se tal pressuposto extremamente 
desarticulado com a realidade econômica concreta destas famílias, 
sua inserção no processo produtivo e de acesso às suas necessidades 
por esta via.

Não é nosso objetivo aqui realizar uma discussão sobre os funda-
mentos históricos da transição de um tipo de família matriarcal e 
não monogâmica, para uma do tipo patriarcal e monogâmica, mas 
demarcar que este processo a partir da sociedade burguesa torna-se 
extremamente funcional à sua lógica econômica, fundada da produ-
ção e acumulação da riqueza social, bem como na institucionalização 
da propriedade privada como sendo fundamental nesta dinâmica so-
cietária.

Por isto, as profundas transformações produzidas pelo processo 
revolucionário burguês impactam também a organização familiar e a 
transforma, levando-nos a pensar que a partir deste processo torna-
se necessário o controle moral e cultural da família, por um lado, 
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e a progressiva institucionalização das demandas das famílias em-
pobrecidas como resultado do desenvolvimento econômico. Este 
processo, portanto produz um “jeito certo de se viver em família” 
(SZYMANSKI, 1994, p.25), que a aprisiona em uma lógica regida 
pelo consumo e comportamentos esperados, sem se levar em consi-
deração a multiplicidade de determinações existentes nesse sistema e 
produzindo neste cenário uma grande distância entre a família pre-
tendida e a real.

A compreensão de que a família é uma instituição em constante 
movimento, que se organiza e refaz constantemente ao longo da his-
tória, dificulta a tentativa de querer coloca-la e uma forma definida 
e rígida. Devemos compreender, particularmente na cena contem-
porânea, que a família moderna se organiza de diversas formas e, 
estabelece complexas relações circunscritas tanto pela constituição 
singular dos indivíduos que a compõem, como a dinâmica sócio-
política e econômico-cultural em que está inserida e, portanto, tais 
particularidades devem ser abarcadas no processo de organização das 
políticas sociais.

Neste processo, estão presentes uma diversidade de questões e pro-
blemáticas como a divisão sexual do trabalho, a construção social dos 
papéis materno e paterno, relações de ordem econômica e a inserção 
gradativa da mulher no mercado de trabalho, bem como a interface 
deste com a família, a questão do território e seus determinantes, 
etc. Este conjunto de determinações afeta a existência verdadeira da 
estrutura familiar e, por isto, torna-se uma inversão pensar a família 
como algo que se “desestrutura”, pois ao contrário ela está inserida 
em uma estrutura que em grande medida determina a forma como 
está irá existir5.

Portanto, o movimento mais geral de produção e reprodução so-
cial, onde se encontra, por exemplo, o mercado e o Estado, não ocor-
re descolado da família, ou seja, a família enquanto parte das relações 
sociais faz parte deste processo e recebe suas determinações, sendo 
5  Neste sentido, torna-se mais adequado pensar que a família enquanto organização 
está inserida em determinada estrutura ou contexto desigual, violento, preconceituo-
so, carente, etc. Deste modo, desconstruímos a ideia de que existe uma família deses-
truturada, mas que é social e historicamente determinada.

que mesmo tempo contribui em grande medida com a reprodução 
geral das relações sociais, mas é determinada por estas, pois

Nas modernas sociedades de classes, observa-se, porém, o “desenvol-
vimento” crescente da reprodução em relação a outras esferas da vida 
social. À medida que a sociedade se complexifica, passa a haver uma 
crescente especialização institucional – cada dimensão da sociedade tem 
as suas instituições próprias. Do mesmo modo, a reprodução passa a 
ser organizada por instituições específicas, e a família pode se concebida 
como instituição fundada na e para a reprodução cotidiana e geracional 
dos seres humanos. É preciso observar, porém, que, ao mesmo tempo 
em que há esta delimitação mais precisa das esferas e das instituições, há, 
simultaneamente, o estabelecimento de novas relações entre elas. A re-
produção não se “descola” da economia e da política para uma existência 
autônoma, mas para estabelecer novas relações com a economia, com a 
política, com o Estado. (BILAC, 2000, p.32).

Portanto, da perspectiva dominante uma função importante da 
família em nossa sociedade, organizada pela lógica da mercadoria é 
uma vez incorporada por esta dinâmica em sua realidade concreta 
cotidiana, passar a reproduzir os fundamentos desta sociabilidade 
que tem no consumo um dos seus pilares fundamentais. A ques-
tão que devemos ressaltar aqui é que este processo é mediado pelo 
mercado e, por isto não ocorre de uma maneira homogênea e nem 
radicalmente livre, sendo necessários mecanismos civilizatórios le-
gitimamente reconhecidos que façam a articulação das famílias em-
pobrecidas com o processo mais geral de produção e distribuição da 
mercadoria. Neste sentido, podemos citar dois mecanismos que es-
tão entre estas famílias e o mercado: a política social, particularmente 
a assistência social, e, o direito penal6. Deste modo, 

6  O direito penal de uma forma mais geral destina-se a todos os indivíduos sociais e, 
estão sujeitos às determinações jurídicas sendo passíveis de enquadramento quando 
há alguma tipificação penal. Contudo, refiro-me a função particular do direito penal, 
em relação às classes empobrecidas que em grande medida promove um processo 
de judicialização e criminalização da pobreza, servindo como um marco regulatório 
entre os indivíduos pobres e o mercado. Evidente que no ideário dominante, que é 
incorporado pelo conjunto da sociedade, este processo aparece mistificado e descola-
do da determinação econômica recaindo sobre os ombros dos pobres a culpa por sua 
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o trabalho, o Estado não estariam presentes da mesma forma nem te-
riam o mesmo poder de interferência na organização da reprodução nos 
diferentes grupos e camadas sociais. Buscar entender estas cadeias seria 
uma tarefa anterior à de se tentar estabelecer qualquer relação mais geral 
entre a reprodução das classes e a reprodução nas classes sociais. (BILAC, 
2000, p.33).

Não se pretende aqui realizar uma digressão sobre as políticas so-
ciais7, mas a partir da compreensão do significado histórico da famí-
lia e que esta possui determinações postas na realidade social, proble-
matizar algumas questões e desafios da relação entre a política social 
e a família contemporânea, particularmente a partir da constituição 
do SUAS – Sistema Único de Assistência Social8. Nesta direção, a 
questão fundamental que está posta neste debate são as funções que 
as políticas destinadas às famílias pobres devem cumprir. Vejamos 
como este processo é fortemente tensionado.

Se por um lado, a organização e implementação de políticas e 
serviços sociais, destinados a indivíduos pertencentes às famílias 
empobrecidas tem a função de garantir um relativo ingresso destes 
ao “mundo do consumo” e reprodução social material, e, de forma 
complementar atua como instrumento de controle e pacificação das 
potenciais “rebeldias” produzidas pela inserção desigual no “mun-
do das mercadorias”, por outro, temos um constante tensionamento 
deste espaço, por forças políticas articuladas ao projeto de classe dos 
trabalhadores, no sentido de tensionar este lugar como potencial-
mente capaz de consolidar e ampliar direitos que vão para além da 
relação mercadológica, e, portanto estão no campo das necessidades 

condição de classe. A polêmica produzida pela jornalista Rachel Sheherazade sobre a 
“justiça com as próprias mãos” contra pobres é emblemática neste sentido. Disponí-
vel em:  http://www1.folha.uol.com.br/fsp/corrida/201444-3-top-polemicas.shtml, 
acesso em 20/01/15.
7  Existe uma vasta bibliografia que pode ser consultada sobre este debate no sentido 
de contribuir com as reflexões nesta área em distintas direções. Para uma contextuali-
zação mais geral sobre os fundamentos da política social ver Faleiros (2000) e Berhing 
e Boschetti (2007) e para uma discussão sobre a política social no contexto do neoli-
beralismo ver Berhing (2003) e Anderson (1995).
8  Ver BRASIL, 2005.

humanas9. Talvez este seja o grande desafio ético, teórico, metodoló-
gico e, em grande medida político, colocado no campo da assistência 
social e no atendimento mais geral às famílias pobres.

Nesta direção, em nossa perspectiva a política social quando orga-
niza serviços destinados às famílias deve ser capaz de incorporar as 
diversas configurações e modos de existir destas famílias, confron-
tando-se em alguma medida com o padrão nuclear burguês como 
referência cultural e econômica para organização familiar. Este pode 
ser o caminho para o fortalecimento dos laços familiares e superação 
da estigmatização que estas famílias sofrem cotidianamente em sua 
existência. Sendo assim,

É preciso olhar a família no seu movimento. Este movimento de organi-
zação-reorganização torna visível a conversão de arranjos familiares entre 
si, bem como reforça a necessidade de se acabar com qualquer estigma 
sobre as formas familiares diferenciadas. Evitando a naturalização da fa-
mília, precisamos compreendê-la como grupo social cujos movimentos 
de organização-desorganização-reorganização mantêm estreita relação 
com o contexto sócio-cultural (CARVALHO, 2000, p.14).

Deste modo, a política de assistência social deve atuar na proteção 
da família enquanto instituição que garante aos indivíduos a sua re-
produção, fortalecendo sua função social a partir do pertencimento 
a um grupo e um coletivo, e, melhorando qualitativamente as condi-
ções de vida dos seus membros em todos os aspectos possíveis. Evi-
dente que este é um processo complexo que não pode ser enquadra-
do a partir de procedimentos metodológicos uniformes, pois ainda 
que a realidade mais geral afete todos os usuários, esta se particulariza 
no contexto singular de cada família.

O período pós Segunda Guerra é marcado pelo avanço e conso-
lidação das políticas sociais até os anos 199010, quando profundas 
9  Um interessante debate sobre a relação entre as necessidades humanas e os mínimos 
sociais pode ser encontrado em Pereira (2000).
10  Foge aos limites deste texto contextualizar este período ou fazer digressões sobre 
a emergência e crise do chamado Welfare State, mas apenas situar que neste período 
ocorrem alterações marcantes na relação entre o Estado e a sociedade civil, de modo 
que paulatinamente o Estado vai se desresponsabilizando de sua função pública de 
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transformações societárias produzem um cenário de crise generali-
zada do mundo capitalista11. A partir desse momento, ganha força 
no cenário político mundial o neoliberalismo, que produz desdo-
bramentos sobre o mundo do trabalho e a relação entre o Estado e 
a sociedade civil, impactando em alguma medida a organização dos 
serviços sociais e a relação destes com as famílias usuárias.

Cabe ressaltar sobre esta questão, que no caso brasileiro, a consti-
tuição das políticas sociais brasileiras historicamente foram marcadas 
por um profundo traço de tradicionalismo e conservadorismo políti-
co, sendo a Constituição Federal de 1988 a tentativa de um acerto de 
contas com este caldo conservador. Entretanto, enquanto este pro-
cesso confronta-se no plano internacional com uma grande crise do 
padrão “welferiano” de bem-estar e, por isto, a interferência de forças 
econômicas internacionais e também nacionais acaba ingerindo no 
desenvolvimento posterior deste processo.

O resultado mais geral deste processo será um conjunto de legis-
lações, que garantirão pelo menos no plano jurídico, direitos sociais, 
devendo estas ser constantemente tensionadas e objeto de luta por 
parte de forças articuladas aos interesses dos trabalhadores.

Sabendo que em relação à reprodução das famílias de uma ma-
neira geral, o Estado historicamente exerce uma função de tutor de 
bem-estar e o mercado de integrador (CARVALHO, 2000), perce-
bemos que ambas as possibilidades entrem em colapso a partir do 
último quartel do século passado. O Estado, porque não consegue 
mais atuar enquanto mediador do bem-estar e garantidor dos inte-
resses dominantes, sendo necessário a realização de uma “reforma” 
fiscal em favor do capital, às custas da diminuição do investimento 
organização e prestação de serviços sociais e, a transferindo ou para  mercado ou para 
a sociedade civil.
11  Devemos ter clareza que o desenvolvimento capitalista ocorreu no pós segunda 
guerra de forma diferente em distintas parte do globo. No caso da América Latina e, 
particularmente no Brasil, o que temos é um tipo de desenvolvimento econômico 
extremamente atrasado e periférico, que não incorpora um padrão de política social 
pautado na universalidade e eficiência, mas ao contrário se constrói a partir de um 
profundo conservadorismo. Sobre as particularidades do desenvolvimento brasileiro, 
ver Fernandes (1981), e sobre o conservadorismo presente na vida social no Brasil, ver 
Vieira (1981).

em políticas públicas. O mercado por sua vez é atingido por esta 
crise, que tem seu fundamento na necessidade de manutenção das 
taxas de lucro12, e por isto produz sistematicamente aumento de de-
semprego e acirramento da questão social13.

Este conjunto de determinações na cena contemporânea em al-
guma medida redefine as formas de organização e reprodução social 
dos trabalhadores e de suas famílias, como também a organização e 
o significado dos serviços sociais. Neste sentido, a questão central 
que se coloca aqui é exatamente a tensão produzida pelo aumento 
sistemático do desemprego e precarização das condições de trabalho, 
a partir da crise dos anos 1990 e, concomitantemente o aprofunda-
mento da focalização e precarização dos serviços públicos de comba-
te à pobreza.

Por isto, ocorre um processo de despolitização da vida social, pois 
nem o Estado e o mercado conseguem mais cumprir suas funções 
outrora pactuadas, recaindo sobre a família a responsabilização por 
encontrar o caminho para garantir sua inserção no mundo do con-
sumo, pois se a inserção na sociabilidade via assalariamento torna-se 
cada vez mais precária e as políticas de proteção social fundamentam 
basicamente em programas de transferência de renda14, existe uma 
relação estreita entre a organização do atendimento às famílias po-
bres e a precarização do trabalho.

Neste sentido é que a assistência social será fortemente tensionada 
e terá que ser constantemente revisitada, pois se articula com este 
contexto e em alguma medida passa a articular-se com ele. É por essa 
razão que 

12  Sobre esta questão ver Marx (2001).
13  Sabendo que a questão social é a contradição entre o capital e trabalho, torna-se 
fundamental compreender seu significado histórico, para realizarmos as devidas me-
diações com o Estado e a Política Social, enquanto resposta às suas refrações. Sobre 
a discussão da questão social na cena contemporânea ver Iamamoto (2001), Netto 
(2001) e Pereira (1999). Uma discussão que se realiza em outra perspectiva teórica 
encontra-se em Castel (1998).
14  Não estamos com isto desconsiderando a “importância” deste tipo de ação no 
interior das políticas de proteção social, mas destacando que é necessário de forma 
complementar construir ações mais efetivas de combate a pobreza que se articulem 
com as determinações postas no mercado.
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A proteção à família se tornou uma estratégia a ser considerada pela 
política de assistência social, enquanto alvo privilegiado dos programas, 
de garantia de renda mínima, por exemplo, que toma a família como 
unidade de intervenção. Assim, em um contexto marcado pelo aumento 
do desemprego, no qual torna-se cada vez mais difícil a obtenção do 
trabalho assalariado, talvez, quase a única possibilidade real para os indi-
víduos proverem as suas necessidades, principalmente diante da inope-
rância ou mesmo ausência de mecanismos de proteção social que levem 
em consideração os efeitos sociais recentes dos problemas originados da 
precarização do trabalho (ALENCAR, 2004, p.63).

No contexto de crise e consequente retração do Estado, diante de 
seus compromissos públicos com a garantia de universalidade dos 
serviços sociais, ressurge um discurso – associado a uma prática po-
lítica – extremamente conservador que responsabiliza a família por 
sua reprodução material e proteção de seus membros e, ainda pior, 
de criminalização e judicialização da pobreza e das relações familiares 
quando se refere às classes empobrecidas.

Neste contexto as condições produzidas pela crise contemporânea, 
abre espaço para o retorno e fortalecimento de uma tendência exis-
tente ao longo de toda a formação social brasileira, que é a privatiza-
ção de questões que deveriam ser enfrentadas pela lógica do espaço 
público. Ou seja, as vicissitudes produzidas no contexto familiar15 
decorrentes da estrutura econômica são respondidas a partir de es-
tratégias construídas pela própria família ou pela instituição de uma 
rede “solidária16” como alternativa “público-privada” para enfrentar 
este quadro. Devemos perceber que neste processo ocorre uma rela-
tiva transferência de responsabilidade para a família de questões que 
deveriam estar no espaço público, impactando no significado social 
da política de assistência social.

15  Aqui estou me referindo a todo o tipo de questões que normalmente estão pre-
sentes no contexto cotidiano familiar e que aparecem na organização do trabalho da 
assistência social como o cuidado das crianças, dos idosos e deficientes, questões rela-
cionadas ao mundo do trabalho e renda e toda a enormidade de cuidados necessários 
no contexto familiar.
16  Sobre o debate do significado do terceiro setor e a presença da solidariedade no 
espaço público ver Montaño (2000).

Portanto, a família historicamente representa uma estratégia de 
proteção a seus membros, mas é preciso problematizar esta questão 
na cena contemporânea diante do quadro de crise e transformações 
no âmbito econômico e familiar. Em relação ao aspecto mais geral, 
a crise econômica que se coloca tem seus fundamentos na dinâmica 
de desenvolvimento do capitalismo e afeta profundamente a organi-
zação e relação do Estado com as demais dimensões da vida social.

Por conta deste contexto mais geral, o que se opera na organiza-
ção familiar altera sua organização, pois o que temos é uma redução 
do núcleo familiar, um giro em direção a existência de um número 
cada vez maior de famílias chefiadas por mulheres e um expressivo 
ingresso destas no mercado de trabalho. Nesta direção, as estratégias 
de solidariedade e amparo familiar tornam-se cada vez mais frágeis 
e incapazes de garantir proteção e integração aos indivíduos perten-
centes, e diante do vazio estatal tornam-se extremamente fragilizadas 
e vulnerabilizadas socialmente (ALENCAR, 2004).

Deste modo, o Estado não pode sair de cena e colocar no seio fami-
liar a responsabilidade por sua reprodução, pois esta é uma questão 
que possui uma dimensão pública, devendo a política de assistência 
social articular-se com estas determinações e garantir condições para 
uma resposta eficaz às necessidades e realidades das famílias inseridas 
neste quadro de profundas transformações.

Os desafios colocados neste quadro são enormes, pois percebemos 
nos últimos anos de governos neoliberais uma série de “ajustes eco-
nômicos” que de fato priorizaram um desenvolvimento econômico-
financeiro pautado no paulatino empobrecimento da classe trabalha-
dora e um processo profundo de precarização das políticas sociais, 
pois para garantir os interesses do grande capital monopolista foi 
necessário precarizar a dimensão pública dos serviços sociais, criando 
uma ilusão de desenvolvimento econômico igualitário, mas ao con-
trário disto vemos é que 

desde o início da década de 1990, o Brasil passou a seguir o receituário 
neoliberal, promovendo a inserção da economia numa ordem globali-
zada, a privatização do Estado, a redução dos gastos sociais, desenvol-



120 121

vendo, em suma, políticas econômicas com impactos negativos sobre as 
condições estruturais da produção e do mercado de trabalho” (ALEN-
CAR, 2004, p.67). 

É evidente que o quadro de desamparo público e proteção precária 
às famílias pobres no contexto atual é resultado deste processo.

Será a partir deste quadro de enormes complexidades no âmbi-
to macro social, que deveremos pensar o significado da organização 
e os desafios postos à assistência social, enquanto possibilidade de 
promover integração, proteção e socialização das famílias atendidas. 
Assim, demarcaremos algumas considerações sobre esta questão bem 
como ponderações sobre a inserção dos profissionais que atuam nos 
serviços de proteção social às famílias usuárias da assistência social.

O processo de institucionalização da assistência social como po-
lítica pública no Brasil a partir de 1988, deve ser irrefutavelmente 
considerado como um avanço das forças políticas articuladas aos in-
teresses das classes dominadas, o que não significa que não podemos 
problematizar as questões que necessitam avançar e ser tensionadas 
em direção do aprofundamento de sua dimensão pública. Será este 
movimento reflexivo juntamente com uma prática política comple-
mentar que será capaz de enfrentar a insistente presença do conser-
vadorismo e da privatização do espaço público como características 
que necessitam ser enfrentadas.

Compreendemos que a intervenção da política de assistência so-
cial, em programas de proteção social às famílias, atua no limiar en-
tre o espaço público e privado de forma complementar ao mercado. 
Contudo, conforme já apontamos a tendência é uma extrema focali-
zação da intervenção pública no trato das refrações da questão social, 
tendo em vista que 

o desemprego, o trabalho desqualificado e as remunerações insufi-
cientes estruturam o cenário potencial de precariedade de vida, é na 
família que essas condições adquirem materialidade e são transfor-
madas, delineando o modo como as situações adversas, relacionadas 
à pobreza, se inscrevem no cotidiano familiar. (ALENCAR, 2004, 
p.63).

Assim, a intervenção pública no interior do espaço “privado” da 
família deve, para além de estabelecer meras normatizações jurídicas, 
garantir que esta tenha condições de exercer sua (con)vivência fami-
liar de forma ampliada e ser núcleo de laços afetivos e proteção sendo 
portanto, esta relação com o Estado atravessada por tensionamentos 
e contradições. Nesta direção, Mioto (2004) traz uma interessante 
reflexão quando diz que a intervenção do Estado pode ser entendida 

como uma questão de invasão progressiva do controle do Estado sobre a 
vida familiar e individual, que tolhe a legitimidade e desorganiza os sis-
temas de valores radicados no interior da família. Ou como uma questão 
que tem permitido uma progressiva emancipação dos indivíduos. Pois, 
à medida que o Estado intervém enquanto protetor, ele garante os direi-
tos e faz oposição aos outros centros de poderes tradicionais (familiares, 
religiosos e comunitários), movidos por hierarquias consolidadas e uma 
solidariedade coativa (MIOTO, 2004, p.45).

Nos interessa aqui o tipo de intervenção junto às famílias pre-
sente nas políticas assistenciais, que pode tanto ser em uma direção 
de fortalecer a cidadania pautada no espaço público, como também 
reforçar moralismos e estigmas no interior das famílias e junto à re-
produção social mais geral. Acreditamos que devemos ter o compro-
misso ético-político e acumular forças políticas e intelectuais para 
consolidar a primeira possibilidade.

É neste sentido que devemos ter cuidado quando nos serviços de 
proteção social ocorre uma inversão do seu significado quando, ao 
contrário de atuarem no sentido de enfrentar as mazelas, dramas e 
tragédias vividas pelas famílias pobres, acabam penalizando ainda 
mais a família, quando a burocracia se repete e cansa os indivíduos 
com seus procedimentos, quando ocorre uma exposição desnecessá-
ria contribuindo com o fortalecimento de posturas moralistas nega-
tivas ou quando a rede de proteção socioassistencial realiza atendi-
mentos e encaminhamentos contraditórios.

Além disto, tornou-se quase uma premissa irrefutável a ideia de 
que é o mercado e a família que devem garantir as condições neces-
sárias para que os indivíduos consigam a sua reprodução, cabendo a 
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intervenção temporária do Estado quando estes mecanismos falham 
(MIOTO, 2004). É por isto que questões como a infância, juven-
tude e educação são cada vez mais entendidas como pertencentes ao 
espaço privado. Todavia o que não pode deixar de ser considerado é 
que as condições materiais concretas para que estas famílias possam 
ter condições de responder às suas funções, estão cada vez mais pre-
cárias, quer seja pelas condições concretas de organização do mundo 
do trabalho, quer seja pela opção do Estado em privilegiar o mercado 
em detrimento ao fortalecimento da dimensão universal dos serviços 
públicos.

O paradigma de proteção social, cada vez mais, transita do ponto 
das necessidades humanas para “os mínimos sociais”, em que a in-
tervenção pública deve ocorrer de forma complementar ao mercado, 
que é o responsável pelo provimento de todas as carências17. Infeliz-
mente o que observamos é que diante da profunda crise societária 
que no Brasil se arrasta e se aprofunda desde os anos 1990, a priori-
dade do Estado tem sido privilegiar as questões financeiras em detri-
mento ao fortalecimento de políticas de proteção social às famílias 
pobres sobrecarregando-as com atribuições diversas, sem oferecer as 
condições para enfrentá-las.

 Por outro lado, esta perspectiva pode ser sempre tensionada pela 
ideia de que o Estado deve ser promotor de direitos individuais, 
particularmente para os membros mais vulnerabilizados como as 
crianças e idosos e um recurso que de forma complementar a outros 
mecanismos de sociabilidade pode atuar na direção de fortalecer vín-
culos e direitos, sendo que

A intervenção do Estado não pode se restringir apenas ao processo de 
definição e garantia dos direitos individuais. Ao lado da garantia dos 
direitos individuais, deve ser colocado o processo de definição e imple-
mentação de políticas sociais, que fornecem instrumentos de sustentação 
necessários para o bem-estar das famílias. As políticas sociais teriam o pa-

17  Esta lógica extremamente fundamentada pela dinâmica da sociedade burguesa é 
uma grande falácia e acaba por reforçar e produzir carências insuperáveis neste espaço, 
criando a ilusão de que o Estado é inoperante e incapaz de resolver estas problemáti-
cas, reforçando o mercado como espaço de sociabilidade.

pel de modificar as consequências do funcionamento do mercado sobre a 
disponibilidade de recursos para as famílias, que se colocam diversamen-
te na linha da estratificação social (MIOTO, 2004, p.49).

Este contexto expressa a complexidade de relações existentes entre 
o Estado e a existência real das famílias, que estão sujeitas às múl-
tiplas determinações do real e atravessam a organização objetiva 
destas, condicionando-as, reorganizando-as e apontando estratégias 
possíveis de reprodução de seus membros, expressando a dimensão 
interventiva do espaço público sobre o âmbito privado familiar, par-
ticularmente das famílias atravessadas pela pobreza. Esta questão 
expressa uma grande dificuldade presente nesta política que é exa-
tamente o limite entre a intimidade familiar e a proteção social, pois

as famílias pobres, “desestruturadas”, são mais facilmente visitadas por 
um assistente social, para verificar suspeitas de violência, educação ina-
dequada. As famílias consideradas “normais” conseguem defender com 
mais facilidade a sua privacidade, esconder com mais sucesso as suas 
violências e buscar alternativas de soluções sem publicização (MIOTO, 
2004, p.50).

Encontrar o caminho para realizar a proteção às famílias que ne-
cessitam dos serviços públicos e, ao mesmo tempo garantir sua au-
tonomia e liberdade se torna algo a ser alcançado cotidianamente e 
particularizado pelas condições de atendimento de cada organização 
familiar.

Por isto, ressaltamos que na implementação dos serviços socioas-
sistenciais destinados às famílias usuárias, devemos reforçar aquilo 
que Pereira (1995) chamou de pluralismo coletivista, ou seja, o pro-
cesso de consolidação e efetivação dos direitos requisita a presença do 
Estado como parte deste processo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir das considerações realizadas, podemos apontar sem ne-
nhuma pretensão conclusiva algumas ponderações que podem con-
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tribuir com o cotidiano profissional dos técnicos que atuam no in-
terior da assistência social, particularmente na implementação de 
serviços de proteção social destinado às famílias e seus membros.

Para tanto devemos compreender, conforme aponta Ferreira 
(2001), que a política de assistência social é um espaço de avanços e 
recuos e atravessado por tensões diversas tanto do campo dominante 
como das forças dominadas. Por isto, a problematização referente ao 
atendimento das famílias deve do mesmo modo ser compreendida 
como saturada de determinações, que deverão estar presentes tanto 
na concepção como no desenvolvimento cotidiano dos serviços or-
ganizados por esta política.

Deste modo, o entendimento aqui expresso é que a assistência 
social deve ser organizada e gerida pelo Estado, sendo capaz de es-
tender direitos sociais aos seus usuários. Este é um campo fortemente 
tensionado por contradições e forças políticas antagônicas, mas que 
deve ser assumido como parte do processo de consolidação da cida-
dania.

Este debate expressa também a complexidade existente no campo 
da organização familiar, tornando-se um grande desafio para as  polí-
ticas públicas atuar em direção do fortalecimento dos laços afetivos e 
também de criar condições para estabelecer rupturas com o mercado.
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A FAMÍLIA NA PSICANÁLISE: CONSIDERAÇÕES PARA AS POLÍTICAS 
PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Andréa Máris Campos Guerra
Mônica Brandão e Souza

INTRODUÇÃO

O mundo mudou. Porém vem se modificando desde sempre. Isso 
não muda... Teóricos (HARVEY, 2002; LIPOVETSKY, 2007; BAU-
MAN, 1998) afirmam que o advento da tecnologia, aliada à ciência 
e ao capitalismo globalizado, instrumentalizou o mundo e fundou 
novas modalizações de laço social e novas condições de subjetiva-
ção, marcadas pelo consumismo. Assinalam também que a medicina 
interferindo diretamente na fertilidade, inventa uma parentalidade 
inédita e impensada em outros tempos (BROUSSE, 2010; ROU-
DINESCO, 2003). Em um jornal da capital suíça – poderia ser em 
qualquer outro do mundo –, a manchete anuncia uma família de 
cinco filhos com uma mãe e dois pais. Na capital mineira, no Brasil, 
um casal de duas mulheres registra criança adotada, mas quer ter o 
pai reconhecido.

O que é a família? Em que ela resiste como núcleo, mais ou menos 
alargado, a cada época, a cada tempo histórico? Novas condições 
materiais estariam a fundar novas formas de composição familiar? 
Como as diferentes culturas acolhem e fundam a parentalidade? 
Quais ideais são erigidos em torno dessa noção e como eles inter-
ferem na forma como abordamos e trabalhamos com a família? Se, 
com Engels (1884/2002) aprendemos que ela, historicamente, pos-
sui uma forma, variando com a estrutura social e econômica, qual 
seria hoje sua lógica de funcionamento? Aliás, em tempos de mo-
dernidade líquida (BAUMAN, 2003), teria a família na atualidade 
alguma função?

No intuito, não de responder a todas essas questões, mas de tentar 
cernir, com a psicanálise, o que seria o núcleo minimal do que po-
demos estabelecer como laço familiar, discutiremos, primeiro com 
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Freud e depois com Lacan, três hipóteses. A primeira refere-se ao 
que se transmite pela família, de geração a geração, como essencial à 
manutenção da tradição, assim como à produção do que há de novo 
na cultura. A segunda trata da estrutura simbólica que repousa sobre 
os papéis sociais e que localiza nos agentes parentais o desejo que 
garante alguma transmissão. Finalmente, discutiremos o que resiste 
à transmissão e aparece como insistência, repetição, ali onde nem 
a história, nem a linguagem, nem o sujeito dão conta da realida-
de, sendo por ela ultrapassados. Passaremos, então, a uma discussão 
acerca da política de assistência social pública no Brasil, cuja centrali-
dade é a família, para trazer algumas considerações da psicanálise em 
relação à prática do técnico social nesse setor público.

HIPÓTESE 1: A TRANSMISSÃO NA CULTURA PASSA PELA FAMÍLIA

Para iniciarmos nossa investigação, cabe indagarmos acerca do que 
configuraria uma família. Seriam as relações orgânicas, biológicas, a 
partir das quais a filiação se origina? Dificilmente hoje termos essa 
garantia. Quando a maternidade, sempre certa, coloca-se como in-
certeza ao lado da paternidade, o Direito carece entrar para resolver 
de quem uma criança é filho. A inseminação artificial e as barrigas de 
aluguel criaram essa nova realidade. Uma filiação passa a se fundar 
num contrato, não na biologia do parentesco. 

Poderíamos retrucar que, então, trata-se do afeto, do amor, que 
está em jogo nas relações entre pais e filhos. Não fora assim que Sa-
lomão descobrira a mãe verdadeira da criança que era disputada por 
duas mães? Ao decidir cortar a criança ao meio e dar cada metade 
para uma delas, a sabedoria milenar de Salomão produz a verdade. 
A mãe verdadeira cede à outra e abre mão de seu filho para não vê-
lo morto. O que dizer, entretanto, hoje, das mães que se demitem 
de sua função? Que não “adotam” seus próprios filhos legítimos e 
certos, abandonando-os à própria sorte – muitas vezes com as avós, 
outras nas ruas – para seguirem seu rumo?

Construímos noções como “parentalidade” e “novas configurações 
familiares”, mudamos as leis do Direito de Família e, ainda assim, 

algo resiste a se liquefazer no território da intimidade familiar. Kehl 
(2003) denomina de tentacular a forma criativa com que esses núcle-
os vêm se configurando em novas formas de agenciamento. E coloca 
em questão o discurso midiático, chancelado por pseudociências, de 
que a culpa da degradação social e moral da civilização radica na 
família. 

Paira um discurso institucional que responsabiliza a dissolução da família pelo 
quadro de degradação social em que vivemos. Os enunciadores desses discursos 
podem ser juristas, pedagogos, religiosos, psicólogos. A imprensa é seu veícu-
lo privilegiado: a cada ano, muitas vezes por ano, jornais e revistas entrevis-
tam “profissionais da área” para enfatizar a relação entre a dissolução da família 
tal como a conhecíamos até a primeira metade do século XX e a delinqüência 
juvenil, a violência, as drogadições, a desorientação dos jovens, etc. Como se 
acreditassem que a família é o núcleo de transmissão de poder que pode e deve 
arcar, sozinha, com todo o edifício da moralidade e da ordem nacionais. Como 
se a crise social que afeta o todo o país não tivesse nenhuma relação com a 
degradação dos espaços públicos que vem ocorrendo sistematicamente no Bra-
sil, afetando particularmente as camadas mais pobres, há quase quarenta anos. 
(KEHL, 2003, p. 01).

Seja a família rural do século passado, seja a antiga família nuclear 
trabalhadora, não houve até hoje um protótipo que conferisse forma 
à pluralidade de possibilidades de invenção da família. O que parece 
restar como ordenador comum aos diferentes modelos idealizados de 
família são as relações simbólicas sobre as quais o papel primordial na 
transmissão da cultura se organiza (MILLER, 2007, p. 30). 

Ao crescer o indivíduo liberta-se da autoridade dos pais, o que constitui 
um dos mais necessários, ainda que mais dolorosos, resultados do cur-
so do desenvolvimento. [...] Na verdade, todo o progresso da sociedade 
repousa sobre a oposição entre as gerações sucessivas” (FREUD, 1909 
[1908]/1976, p. 243). 

Na contemporaneidade, a revolução dos costumes e da tecnolo-
gia médica colocam em xeque a noção de família. Intrigados, per-
guntamos a que, hoje, uma família responde. Se ela teria nascido, 
enquanto núcleo reduzido, monogâmico e burguês para garantir a 
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transmissão da propriedade ao inaugurar um modo de afeto proto-
colar entre pares heterossexuais; na dinâmica capitalista de terceira 
geração, a que serve a família? 

O capital circula de maneira diferente, assentado não no acúmulo, 
mas no proveito, não na produção, mas no consumo (SAFATLE, 
2005; ZIZEK, 1999). 

O espraiamento dessa lógica – que se dá a partir das mudanças estruturais de-
senvolvidas no século XVIII na Europa ocidental, especialmente com a Revo-
lução Industrial – acelera-se a partir da segunda metade do século XX, quando 
o universo do consumo passou a ganhar centralidade tanto como motor do 
desenvolvimento econômico quanto através da expansão do consumismo como 
elemento de mediação de novas relações e processos que se estabelecem no pla-
no cultural das sociedades modernas. [...] Numa palavra, o campo da atividade 
consumista deixa de ser espaço da atividade econômica para se constituir en-
quanto campo de produção de significados e formas simbólicas. (RETONDAR, 
2008, p. 01). 

No contexto dessa transição, que afeta diretamente a noção histó-
rica e cultural de família, bem como seu modelo idealizado, Freud 
se pergunta, pelo avesso, o que aconteceria se abolíssemos a famí-
lia. Discutindo o destino contrário àquele para o qual parece cami-
nhar a civilização, Freud (1976/1930 [1929]) se perguntava o que 
aconteceria no comunismo, suspendida a relação com a propriedade 
privada, quanto ao destino da agressividade. Para ele, a agressivida-
de é um componente estrutural do humano, tendo existido desde 
sempre, antes e durante o capitalismo, encontrando formas mais ou 
menos abrandadas de tratamento pela cultura. Sem o direito indi-
vidual sobre a riqueza material ainda resta a vida sexual, com seus 
afetos e suas hostilidades. “Permitindo a liberdade completa da vida 
sexual, e assim abolindo a família, célula germinal da civilização, não 
podemos é verdade, prever com facilidade quais os novos caminhos 
que o desenvolvimento da civilização vai tomar” (FREUD, 1930 
[1929]/1976, p. 136).

Mas podemos problematizar seu estado atual. A família “estabe-
lece entre as gerações uma continuidade psíquica cuja causalidade é 
da ordem mental” (MILLER, 2007, p. 31). Da relação orgânica da 

procriação natural ao desenvolvimento singular das relações sociais, 
a família é a tensão que aí se instala. Entre natureza e cultura, articula 
a presença humana e a perpetuação da espécie. Portanto, se ela está 
intimamente associada ao modelo econômico no qual se insere (EN-
GELS, 1884/2002), como ponto de base e de articulação da lógica 
do capitalismo tardio, o que se transmite e o que resiste à transmissão 
no interior da família?

Para Freud, família é coisa do inconsciente (MILLER, 2007). Atra-
vés das relações familiares, transmitem-se valores e modelos sociais. 
Por intermédio dela, a criança incorpora as restrições morais à vida 
pulsional que orienta sua satisfação. Para Freud, temos um agente 
censor em nosso psiquismo – denominado por ele de superego – que 
é o responsável pela orientação interna de nossos ideais, pela auto-
observação e por nossa consciência. Mas é interessante notar que essa 
transmissão não é direta, ela atravessa as gerações, produzindo-se de 
maneira transgeracional. 

Assim, o superego de uma criança é, com efeito, construído segundo o 
modelo não de seus pais, mas do superego de seus pais; os conteúdos que 
ele encerra são os mesmos, e torna-se veículo da tradição e de todos os 
duradouros julgamentos de valores que dessa forma se transmitiram de 
geração em geração (FREUD, 1933/1976 [1932], p. 87). 

Lacan chega a falar que o saber do inconsciente é o que o húmus 
humano inventa para sua perenidade de uma geração a outra (LA-
CAN, 1973/2003, p. 314).

Tomar a família também como coisa do inconsciente auxilia-nos 
no cotidiano de nossa prática. Assim, conseguimos entender o de-
saparecimento de uma mãe de dez filhos, um de cada pai, nas ruas; 
ou a demissão voluntária de uma mãe presidiária ao abrir mão da 
guarda das filhas para seu pai; ambas encurtando o tempo geracional, 
“curtocircuitando” as diferenças entre mães e filhos, e horizontali-
zando relações verticais de transmissão. A conformação do tempo 
e do espaço se acopla na rotina dos corpos servis e domesticados. 
Mas a dimensão da satisfação, que chamamos “pulsional”, não está 
toda contida na dimensão representacional, assim como a realida-



132 133

de dinâmica não se congela para sobre ela fazermos abstrações e a 
entendermos historicamente. A realidade viva não se codifica, nem 
se apreende totalmente. Nessa relação natureza-cultura, a família se 
constitui como o ponto em que a natureza se culturaliza e também 
o ponto em que a cultura encontra seu limite na pulsão (entre o so-
mático e o psíquico).

O que articula essa disjunção, superando-a (ou não) dialeticamen-
te são os complexos familiares, tomados como ponto inconsciente de 
articulação. O complexo “liga de forma fixa um conjunto de reações 
que pode concernir a todas as funções orgânicas, desde a emoção até 
a conduta adaptada ao objeto. O que define o complexo é que ele re-
produz uma certa realidade do ambiente” (LACAN, 1938/2003, p. 
33). E o faz de maneira dupla: a) sua forma representa a realidade no 
que ela tem de particular em cada etapa de superação do complexo; 
e b) sua atividade repete na vivência a realidade assim fixada, toda 
vez que se produz certas experiências que exigiriam uma objetivação 
superior dessa realidade (LACAN, 1938/2003, pp. 33-34).

Assim, entre o objetivo e o subjetivo, entre o instintivo e o dese-
jante, entre a natureza e a cultura, resta o disjunto, o que não se casa 
com o casamento, o que não se naturaliza com a maternidade e com 
a paternidade, o que não faz afeto familiar. Em outros termos, resta 
o ponto civilizatório não tratado pela família, o que permite às fu-
turas gerações brechas inventivas, aberturas ao novo, como veremos 
na discussão da última hipótese. Não se trata de adestrar, conter, 
aprisionar ou medicar esse ponto. Tal é o caso do jovem de 17 anos 
que abusa de primo de 7 anos, recebendo do juiz condenação para 
cumprimento de liberdade assistida e exigência de que a família se 
mude de endereço... O jovem leva seu corpo e suas questões para 
onde quer que vá... A família segue com ele…

A família tentacular contemporânea, menos endogâmica e mais arejada que a 
família estável no padrão oitocentista, traz em seu desenho irregular as marcas 
de sonhos frustrados, projetos abandonados e retomados, esperanças de felici-
dade das quais os filhos, se tiverem sorte, continuam a ser portadores [...] Ideal 
que, se não for superado, pode funcionar como impedimento à legitimação da 
experiência viva dessas famílias misturadas, engraçadas, esquisitas, improvisadas 

e mantidas com afeto, esperança e desilusão, na medida do possível. (KEHL, 
2003, p. 03).

É por isso que destacamos, nessa primeira hipótese, o ponto irre-
dutível de transmissão que concerne e demarca o território familiar. 
Porém, sem deixar de considerar o fato de toda família ter um segre-
do, um intransmissível, que se articula à mais íntima realidade e à 
mais pública relação entre os corpos e a linguagem (no capitalismo).

HIPÓTESE 2: A TRANSMISSÃO NÃO É ANÔNIMA

Freud (1924/1976) estabeleceu, através da transformação do mito 
sofocliano de Édipo em um complexo, uma nova forma de abor-
dagem das relações familiares. Ele isola a função paterna, a função 
materna e o lugar da criança, instituindo uma figura de mediação 
entre os três, o falo. Essa introdução não é um mero artifício concei-
tual. Na medida em que somos seres de linguagem, não abordamos 
o mundo pelo instinto. Diferentemente do animal, operamos com 
a realidade através de um código, composto pelos elementos da lin-
guagem. 

Para Saussure (1916/2006), a linguagem é composta de dois sis-
temas: a fala e a língua. A fala é um ato individual de vontade e 
inteligência, no qual existem: a) as combinações pelas quais o fa-
lante realiza o código da língua e b) o mecanismo psicofísico que 
lhe permite exteriorizar essas combinações. A língua, ao contrário, 
é o produto que o indivíduo registra passivamente. “A língua é um 
sistema de signos que exprimem ideias” (SAUSSURE, 1916/2006, 
p. 24). Assim, a língua é um objeto definido no conjunto heteróclito 
dos fatos da linguagem. É a parte social da linguagem, exterior ao 
indivíduo, existindo a partir de uma espécie de contrato estabeleci-
do entre os membros de uma comunidade. Sua unidade básica é o 
“signo linguístico”, que reinterpretado por Lacan, é a associação na 
qual uma ideia, um sentido – chamado significado – vem associar-se 
a uma imagem acústica – denominada significante. Por conseguinte, 
ao desenho de uma árvore – significado – associamos a palavra “ár-
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vore” – significante.
Ao contrário do que pensava Saussure (1916/2006), entretanto, 

essa ligação entre um significante e um significado não se dá auto-
mática e universalmente da mesma maneira para todos os sujeitos. 
Sobre o código comum e universal da língua, cada sujeito se repre-
senta e representa o mundo tomando os elementos que se tornaram 
significativos para ele a partir de sua história pessoal e afetiva, bem 
como daquilo que o traumatizou, que ele não conseguiu represen-
tar ou a que não conseguiu atribuir um sentido. “Qual a relação 
do sujeito com o significante? Lidamos apenas, no nível da cadeia 
inconsciente, com signos. É uma cadeia de signos” (LACAN, 1960-
61/1992, p. 241).

E para que entender tudo isso? Pois bem, no interior de uma famí-
lia, desenvolvem-se relações significativas, como vimos, através das 
quais se transmitem os valores da cultura, tanto quanto se inscrevem 
os sujeitos no mundo. As primeiras relações de cuidado são marcadas 
pelo desejo inconsciente dos pais de maneira diferenciada em rela-
ção a cada filho. E o desejo nasce, exatamente, neste ponto em que 
surge uma pergunta, aquilo que, na falta, movimenta o sujeito. “De 
que se trata no momento da pergunta? – senão do recuo do sujeito 
com relação ao uso do próprio significante e de sua incapacidade de 
captar o que quer dizer” (LACAN, 1960-61/1992, p. 237). E a falta, 
por sua vez, é articulada simbolicamente pelo falo, que a nomeia e 
circunscreve, “símbolo no lugar onde se produz a falta de signifi-
cante” (LACAN, 1960-61/1992, p. 234). Trata-se do falo em sua 
vertente simbolizada, no ponto em que o desejo se articula ao Outro 
e ao significante. É dessa maneira que a linguagem media as relações 
familiares, por um lado.

Daí Lacan poder afirmar, depois de Freud, que “a função de resí-
duo exercida (e, ao mesmo tempo, mantida) pela família conjugal 
na evolução das sociedades destaca a irredutibilidade de uma trans-
missão [...], implicando a relação com um desejo que não seja anô-
nimo” (LACAN, 1969/2003, p. 369). Na impossibilidade de tudo 
se transmitir na cultura, a família recolhe o resíduo intraduzível, seu 
impossível e suas pontes de possibilidade. Donde essa necessidade 

implicar a função materna e a função paterna. 
Ela implica a mãe, pela via da elaboração de uma função desejante 

que aloca a criança, seu objeto numa linhagem, inconsciente, a par-
tir de um “interesse particularizado, nem que seja por intermédio 
de suas próprias faltas” (LACAN, 1969/2003, p. 369). E o pai, na 
qualidade de vetor de orientação do desejo a partir de uma marca 
que constitui um limite, um ponto de partida (ainda que não de 
chegada). “Seu nome é o vetor de uma encarnação da Lei no desejo” 
(LACAN, 1969/2003, p. 369). Há, no ensino de Lacan, duas ver-
tentes do pai: a do ideal e a do gozo. O pai que opera nesse ponto 
de interdição, entre gozo e desejo, dizendo não à relação incestuosa 
entre mãe e filho; e o pai do gozo, homem que toma uma mulher 
como causa de seu desejo e, por seu pecado, consente com o desejo, 
diz sim ao desejo (LACAN, 1974-75/1975-76).

 Na relação familiar que então se estabelece, o sintoma “se 
define, nesse contexto, como representante da verdade” (LACAN, 
1969/2003, p. 369). Lugar que a criança pode vir a ocupar, revelan-
do o que há de sintomático na estrutura familiar. A criança, então, 
como elemento simbólico, porta o valor de denúncia e resistência 
desse núcleo constituído e, ao mesmo tempo, de sua inserção no 
conjunto social, econômico e cultural. Nesse caso, temos uma crian-
ça concernida pelo desejo dos pais.

Porém, se não há mediação, a criança fica sujeita às mais diferentes 
formas de captura fantasísticas. Isso é o que muitas vezes testemu-
nhamos na prática da assistência social. Uma mãe que se demite e 
um pai que não exerce sua função, deixando a criança como que 
despregada do Outro, à deriva. Ela se torna objeto da sociedade, sob 
a forma do uso e do gozo que lhe convenha (ser morto, ser abusa-
do, ser eliminável, ser drogado, ser medicalizado, ser abrigado, ser 
acautelado... salvaguardadas as diferenças entre as intencionalidades 
éticas dessas ações).

Nessa mesma linha, Miller (2007) afirma que a família se instala 
no inconsciente, pois ela se configura como o lugar no qual a criança 
experimentou o perigo, no qual teve a experiência de algo que lhe 
foi subtraído quando, como objeto, as substituições se realizaram em 
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seu entorno. O objeto pode ser definido como “um resto irredutível 
à simbolização no lugar do Outro” (LACAN, 1961-62/ 2005, p. 
359). Ele se articula ao falo simbólico, na medida em que o falo será 
a marca da ausência de um significante que nomeia e localiza o sujei-
to no campo do Outro, enquanto o objeto, especificamente o objeto 
a, será o “princípio que me faz desejar, que me torna desejoso de uma 
falta - falta que não é uma falta do sujeito, mas uma carência impos-
ta ao gozo situado no nível do Outro” (LACAN, 1961-62/2005, 
p. 359). Trata-se de uma espécie de lacuna que separa, no nível da 
satisfação, o desejo do lugar do gozo. Enquanto o primeiro abre a 
condição da satisfação, o segundo convida à repetição do mal-estar.

Assim, o tocante ao objeto, nesse outro lado, a família se constitui 
como lugar do traumático, do atravessamento pulsional que rasga 
o tecido da linguagem. Nessa outra perspectiva, a família será mar-
cada pelo que não se escreve, seus segredos, seus traumas, e nessa 
dimensão, o destino épico de um sujeito acontece. Por isso, há que 
haver um desejo particularizado e não anônimo para que a família 
constitua o legado simbólico que vai ancorar a existência de uma 
criança. Querô, jovem protagonista do filme de Plínio Marcos de 
mesmo nome, encarna figurativamente o destino de um sujeito não 
atravessado pelo desejo orientado do Outro parental. Filho de uma 
prostituta que se mata com querosene e de um pai não identificado, 
qualquer um poderia tê-lo sido, vaga na periferia de Santos até en-
contrar a morte, depois de tentar se salvar pelo amor.

A família como lugar do Outro da língua, que precisa encontrar 
uma forma de ser traduzido, e nunca o será completamente, marca o 
limite do simbólico. Por conseguinte, quando lidamos com famílias 
em situações de risco e vulnerabilidade, é preciso cautela para não 
alocarmos à sua condição social e econômica uma impossibilidade, 
que é de estrutura. “A família é um mito que dá forma épica àquilo 
que opera a partir da estrutura, e as estórias de família são sempre 
o conto que diz como o gozo que o sujeito merecia, que ele tinha 
direito, lhe foi subtraído” (MILLER, 2007). 

Na família, o gozo é interditado e um gozo substituto é proposto: gozar 

da castração, quer dizer, gozar do roubo da castração. Quando o pacien-
te fala da família, ele fala do reencontro com o gozo, da perda do gozo, 
daquele que o substitui; foi assim que pudemos pensar na fórmula de 
cada sujeito a partir de suas relações de família. Essas fórmulas traduzem, 
com efeito, o modo pelo qual o gozo foi perdido e como um outro veio 
substituí-lo. (MILLER, 2007, p. 4).

É disso que se trata no complexo de Édipo, estruturado por Lacan 
como metáfora paterna. No ponto em que a necessidade é substi-
tuída pelo significante radica a relação com o desejo, que é sempre 
desejo do Outro, pois será ele que virá em socorro, abrindo o desvio 
da pulsão e abrindo a condição desejante. Aqui o complexo familiar 
cria uma estrutura que dita as linhas mestras que orientam a posição 
de um sujeito no mundo.

HIPÓTESE 3: O QUE SE TRANSMITE E O QUE RESISTE: PROGRESSO, 
PERSISTÊNCIA E CIVILIZAÇÃO

Como vimos, o que se ordena na transmissão familiar passa pela 
superação dialética dos complexos. Os complexos desempenham 
uma função (estrutural e inconsciente) de organizadores dos proces-
sos envolvidos na maturação psíquica. E ela está articulada à forma 
como lidamos com o objeto, a partir de nossa inscrição no campo do 
Outro. O objeto, enquanto tal, é, ao mesmo tempo, elemento cau-
sa da estruturação da linguagem e elemento excedente, resto desse 
processo. Freud (1905/1976) os estabeleceu como oral, anal, fálico e 
genital. E Lacan, como acabamos de ver, os organizou a partir da no-
ção da falta de objeto, nomeada como objeto a, o que resta disjunto 
entre ideal e real.

Em 1950, Lacan (1950/2003) acrescenta mais dois complexos aos 
três que já havia identificado em 1936: desmame, intrusão, édipo, e 
também, puberdade e adolescência. Essa ampliação nos permite pen-
sar que a adolescência é um tratamento conferido ao real da puber-
dade, conformando o eu ao mundo adulto. Para ele, essas crises e sua 
superação dialética seriam a estrutura responsável pela gênese do eu. 
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Aqui, psicanálise e marxismo se encontram face a uma reapropriação 
modificada da dialética hegeliana. Para Lacan (1950/1998, p. 142), 
“a dialética fornece a lei inconsciente das formações, mesmo as mais 
arcaicas, do aparelho de adaptação [...] que formula a lei geradora da 
realidade”.

Nesse processo, a superação dialética dessas cinco “crises”, pro-
duzirá o efeito sujeito, “numa forma cada vez mais alienante para as 
pulsões que ali são frustradas e cada vez menos ideal para as que ali 
encontram sua realização” (LACAN, 1950/1998, p. 142). No con-
fronto com a realidade, as pulsões - tomadas aqui como energia entre 
o somático e o psíquico, responsável pelo movimento desejante do 
sujeito - buscam vias de satisfação diretas ou indiretas, nesse caso, 
substituíveis ou desviantes. Entre o impulso que busca incondicio-
nalmente satisfação (Id), o supereu que regula inconscientemente 
suas vias, e a realidade externa, que impõe concretamente seus limi-
tes, como já vimos, o eu se constitui. 

Uma unidade comparável ao eu não pode existir no indivíduo desde o 
começo; o eu tem de ser desenvolvido. As pulsões auto-eróticas, contu-
do, ali se encontram desde o início, sendo, portanto, necessário que algo 
seja adicionado ao auto-erotismo – uma nova ação psíquica – a fim de 
provocar o narcisismo. (FREUD, 1914/1976, p. 84). 

Em outros termos, fazer do investimento na satisfação do corpo 
e no mundo um ato subjetivo, exige que um novo objeto, o eu, se 
constitua e possa, ele também ser objeto de investimento do próprio 
sujeito.

Nessa gênese, a identificação, ao lado dos investimentos libidinais 
(afetivos), é central. Freud define a identificação como “a mais remo-
ta expressão de um laço emocional com outra pessoa. Ela [a identi-
ficação] desempenha um papel na história primitiva do complexo 
de Édipo” (FREUD, 1921/1976, p. 115). A identificação opera no 
sentido de moldar o eu de um sujeito de acordo com aquele que 
foi tomado como modelo. Trata-se de um traço do objeto (pessoa, 
ideia...) que é incorporado no eu, modificando-o conforme a carac-
terística do objeto. É fácil de entendermos quando pensamos em um 

grupo de skatistas ou em jovens brasileiros do tráfico. Eles falam, se 
vestem e se comportam de maneira muito próxima.

Freud, porém, nos ensina que há três fontes para a identificação: 
a) a que constitui o primeiro laço emocional com um objeto; b) a 
segunda que, de maneira regressiva, se torna sucedâneo para um vín-
culo libidinal. Lacan, em aula de 16 de novembro de 1976 (inédita 
no Brasil), nos explica que essa primeira identificação se dirige ao 
pai e é qualificada de amor. Ela diz respeito à incorporação real do 
pai. Freud (1921/1976) a aproxima da atividade canibal de se comer 
aquele de quem desejávamos as qualidades para que, devorado, pas-
sássemos a estarmos dotados desta característica. A segunda, feita de 
participação, implica na introjeção simbólica de uma marca, extraída 
do Outro, por isso há nela participação. A incorporação real e a in-
trojeção simbólica conformam a estrutura primeira do eu.

Entretanto, seja o que for que a capacidade posterior do caráter para re-
sistir às influências das catexias objetais abandonadas possa tornar-se, os 
efeitos das primeiras identificações efetuadas na mais primitiva infância 
são gerais e duradouros. Isso nos conduz de volta à origem do ideal do 
eu; por trás dele jaz oculta a primeira e mais importante identificação de 
um indivíduo, a sua identificação com o pai em sua própria pré-história 
pessoal. Isso aparentemente não é, em primeira instância, a consequência 
ou resultado de uma catexia do objeto; trata-se de uma identificação di-
reta e imediata, e se efetua mais primitivamente do que qualquer catexia 
do objeto. Mas as escolhas objetais pertencentes ao primeiro período 
sexual e relacionadas ao pai e à mãe parecem normalmente encontrar seu 
desfecho numa identificação desse tipo, que assim reforçaria a primária. 
(FREUD, 1923/1976, pp. 43-44).

Como se nota, a família constitui um fator estruturante indispen-
sável. Seja quem for que ocupe a função paterna e a função mater-
na para uma criança, a herança da marca dessa relação primitiva é 
indelével e definitiva. Freud assinala que ela acontece no momento 
pré-edípico e, portanto, diz respeito às crises dialéticas que antece-
dem esse complexo. Ela abre a condição de existência do sujeito, 
desenhando seu estilo. Essas duas identificações, que aqui chamare-
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mos de primária, pré-edípica, e secundária, já edípica, definem uma 
existência.

Assim, temos afirmado repetidamente que o eu é formado, em grande 
parte, a partir de identificações que tomam o lugar de catexias abando-
nadas pelo isso; que a primeira dessas identificações sempre se comporta 
como uma instância especial no eu e dele se mantém a parte sob a forma 
de um supereu: enquanto que, posteriormente, à medida que fica mais 
forte, o eu pode tornar-se mais resistentes às influências de tais identifi-
cações. (FREUD, 1923/1976, p. 67).

Disposta essa estrutura, a terceira fonte se realiza a partir do traço 
unário. O traço unário diz respeito à marca primeira do surgimento 
do sujeito a partir do significante e da operação primitiva da identi-
ficação. 

No Seminário sobre A Identificação, Lacan afirma que todo significante 
é constituído pelo traço, isto é, tem o traço como suporte. Ele parte da 
noção de traço único, apresentada por Freud na teoria da identificação, 
como identificação parcial a um traço do objeto, transformando o único 
freudiano em unário. (RINALDI, 2008, p. 60). 

O traço unário, como efeito da identificação secundária, simbóli-
ca, implica na perda do objeto, no seu apagamento, introduzindo no 
sujeito uma divisão no nível da linguagem, no ponto em que algo do 
objeto se perde e ali um nome se constitui. Lacan, nos Seminários 6 
(1958-59) e 24 (1976-77) toma o nome próprio como mostra desse 
processo. Quanto mais apagado, intraduzível, mais ele se torna dis-
tintivo e funciona como pura diferença, como o um do sujeito, que 
o torna singular e não generalizável.

A terceira fonte da identificação, assim, já não depende do amor, 
do vínculo libidinal com o objeto, que pode ser indiferente ao su-
jeito. Ela toma forma face aos diferentes objetos com os quais nos 
relacionamos, mesmo que não estejam mais no campo circunscrito 
das relações marcantes de afeto. Ela pode surgir “com qualquer nova 
percepção de uma qualidade comum partilhada com alguma outra 

pessoa que não é objeto da pulsão sexual” (FREUD, 1921/1976, p. 
117). Ela é a responsável pela criação permanente de novos laços, 
para além da família, pela vida afora. 

Nesse tópico, portanto, verificamos que toda transmissão possui 
um hiato, um ponto não inscrito na linguagem e que, por isso mes-
mo, faz trauma e exige ser nomeado. Essa exigência, seja individual, 
seja cultural, é efeito do que Freud tratou como falha de tradução. Se 
uma tradução não ocorrer, no nível do aparelho psíquico, as leis da 
etapa anterior ficam vigentes, conforme as vias nela abertas. “Assim 
persiste um anacronismo: numa determinada região ainda vigoram 
os ‘fueros’, estamos em presença de sobrevivências. Uma falha na 
tradução” (FREUD, 1896/1976, p. 326). Há, pois, uma impossi-
bilidade da linguagem em apreender a experiência, em dar conta da 
realidade, constituindo traços que vão se inscrevendo na linguagem, 
bordeando ou contornando o real da experiência. Esse ponto de fal-
ta, obstáculo econômico à tradução, é o que retorna como repetição, 
exigindo elaboração e tratamento.

Assim, finalmente podemos nos perguntar como o que é chama-
do de “desarranjo” familiar acaba por ser tomado como a fonte dos 
maiores problemas sociais que enfrentamos. Ora, toda família é, em 
seu interior, um arranjo único. A questão não deveria ser reformulada 
para nos perguntarmos, a cada caso, como a lógica daquela família se 
organiza? E ainda, como o sujeito é nela inserido, discursiva e afe-
tivamente? Sempre haverá uma composição familiar e uma resposta 
subjetiva a ela. Nesse sentido, nascem as questões quanto ao Estado e 
sua presença no interior de uma família, a partir de uma política que 
nela se assenta e se estrutura. Afinal, qual o peso e a responsabilidade 
da família diante de tudo o que estudamos? De qual lugar podemos 
operar com a família? Vítima do sistema? Agente de um desarranjo 
que produz mal-estar? Meio para protegermos as crianças e adoles-
centes? Objeto de cuidados, ela própria? Estrutura que precisa ser 
reconstruída através do Estado? Estrutura que precisa ser substituída 
pelo Estado?
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FAMÍLIA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL PÚBLICA: APONTAMENTOS

Houve um tempo em que se absteve da família qualquer responsa-
bilidade sobre os seus. O Estado imperativamente afastou as crianças 
e adolescentes do convívio familiar, tomando-se como o grande ga-
rantidor do bem estar de meninos e meninas que sofrerem, por isso, 
efeitos indeléveis sobre suas vidas. O trabalho de Roberto da Silva 
(1998) em Os Filhos do Governo é um exemplo vivo e digno de quem 
pode tornar-se autor de uma nova história. Egresso da Fundação Es-
tadual do Bem Estar do Menor  (FEBEM) e do sistema penitenciário 
paulista ele desenvolveu um trabalho acadêmico tendo como objeto 
a sua própria história de vida.

Nesse trabalho ele descreve a partir do que viveu em um internato 
da FEBEM, as condições institucionais das crianças órfãs e abando-
nadas que viveram sob a tutela do Estado, durante o governo militar, 
e as impropriedades das condições de atendimento.  Durante muito 
tempo construíram-se instituições que definiram modelos racionais 
de conduta, aos quais, os indivíduos tinham o dever de identificar-se. 
Neste contexto, a subjetividade, a singularidade, era desconsiderada 
e sacrificada.

Pós-advento do Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), o 
Estado, a família e a comunidade passam a ser responsabilizados de 
outra forma no Brasil. O Estatuto, que transformou a criança e o 
adolescente em sujeitos de direitos individuais, se situa na vanguarda 
de uma tendência cultural mais geral. A afirmação radical da subjeti-
vidade individual como valor e direito está impressa nesta lei impli-
cando uma transformação política cultural que ainda está em curso.

Essa legislação brasileira abre espaço para os vários saberes, convo-
cando-os a contribuir para a produção de novas práticas, para a cria-
ção de novos tempos e novos espaços para a infância e adolescência. 
Consideramos este campo de abertura proposto fundamental para as 
questões trazidas pelo nosso tempo. Esta lei possibilita práticas criati-
vas que articulam os diversos atores do poder judiciário, do executivo 
e da sociedade civil, convocando-os a trabalhar em uma perspectiva 
nova e responsável.

Dando abertura e mobilidade, abre espaço para a criação e a inven-
ção, que pode se dar na passagem da impotência à impossibilidade. 
É diante do impossível que um sujeito pode ser tocado e chamado 
a realizar um trabalho. Os saberes dos campos jurídico, social e psi-
canalítico, dentre outros, são chamados a contribuir não se comple-
tando, mas dispondo-se de tal forma que eles possam fazer interface, 
intervalo, propiciando a produção, a criação de novas possibilidades.

Quaisquer que sejam os arranjos de vida em que ingressem, os pais 
são legalmente obrigados a prover a subsistência dos filhos até que se 
tornem adultos. Assim, o Estatuto da Criança e do Adolescente ins-
creve o lugar da criança como prioridade absoluta, sendo a proteção 
das crianças um aspecto primordial nesta legislação e nas políticas 
públicas. Esta legislação indica o quanto nossas atitudes em relação 
à criança alteraram-se radicalmente ao longo das últimas gerações. 
Valorizamos tanto as crianças porque elas se tornaram mais raras e, 
em parte, porque a decisão de ter um filho é agora muito diferente 
do que foi para as gerações anteriores.

A família que nos é apresentada, nos serviços públicos da assis-
tência social demonstra, muitas vezes, dificuldades na transmissão. 
Alguns pais se demitiram dessa função e as crianças e adolescentes 
não encontram mais um outro que diga: isso você pode fazer e isso 
você não pode fazer.

Como efeito encontramos seu espaço de proteção ocupado por 
uma inquietante violência. A violência gerada no âmbito da família é 
transmitida como se fosse uma linguagem aos mais jovens, o que não 
é sem consequências para os seus laços sociais.  Se algo se esgarçou ao 
ponto extremo da família não conseguir sustentar o princípio fun-
damental da sua transmissão – a saber, a proibição do incesto – haja 
vista o número crescente de violência sexual contra crianças, como 
tratar este ponto fora da lei, esgarçado?

A violência como uma questão social se desdobra das mais varia-
das formas, mas é no âmbito da família que ela se apresenta de forma 
mais insidiosa, produzindo efeitos na constituição subjetiva de crianças 
e adolescentes, que estão em condição peculiar de desenvolvimento. A 
violência que se faz presente no contexto da família pode ser indicada 
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pelas situações de negligência, abandono material, trajetória de rua, tra-
balho infantil, violência física, violência psicológica, violência sexual.

Sua abordagem vem sendo construída através de dispositivos jurídi-
cos (o Estatuto da Criança e do Adolescente conta com uma modali-
dade de medidas protetivas que são aplicadas aos pais) e das políticas 
públicas, através de suas ações e serviços, tendo a Assistência Social um 
papel preponderante nesse contexto. Dentre as determinações do Siste-
ma Único de Assistência Social (SUAS) que passam a vigorar a partir 
da Política Nacional de Assistência Social (PNAS), a “centralidade na 
família” (BRASIL, 2004, p 40) é uma diretriz que orienta as ações de-
senvolvidas em relação à criança, ao adolescente, à mulher, ao deficiente 
físico, ao idoso, definindo uma política tanto em relação à promoção 
social quanto em relação às intervenções em situações de violação de 
direitos (BRASIL, 2004).

Quando falamos de dispositivo nos referimos ao termo usado por 
Foucault quando começou a se ocupar com o que chamou de governa-
bilidade ou de governo dos homens.

Aquilo que procuro individualizar com este nome é, antes de tudo, um 
conjunto absolutamente heterogêneo que implica discursos, instituições, 
estruturas arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas admi-
nistrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais e filan-
trópicas, em resumo: tanto o dito como o não dito, eis os elementos do 
dispositivo. O dispositivo é a rede que se estabelece com esses elementos 
(FOUCAULT citado por AGAMBEN, 2009, p.28).

Agamben (2009), por sua vez, a partir de uma divisão existente 
entre duas classes: de um lado, a dos seres viventes e de outro os 
dispositivos em que são capturados, propõe uma nova forma de con-
ceituar o dispositivo, nomeando-o como “qualquer coisa que tenha 
de algum modo a capacidade de capturar, orientar, determinar, inter-
ceptar, modelar, controlar e assegurar os gestos, as condutas, as opi-
niões e os discursos dos seres viventes” (AGAMBEN, 2009, p.40).

Considerando não somente as prisões, as escolas e fábricas, as dis-
ciplinas e medidas jurídicas, cuja conexão com o poder é evidente, 
ele considera também, por exemplo, o cigarro, os telefones celulares e 

a linguagem, destacada por ele como o mais antigo dos dispositivos. 
Ao ilimitado crescimento dos dispositivos do nosso tempo, em razão 
do desenvolvimento capitalista, que gera uma grande acumulação e 
proliferação de dispositivos, corresponde uma igual e disseminada 
proliferação dos processos de subjetivação (AGAMBEN, 2009).

Agamben (2009) considera que na raiz de todo o dispositivo está 
um desejo humano de felicidade e que a captura e a subjetivação des-
te desejo pelo dispositivo constituem sua potência. Para esse autor na 
atual fase do capitalismo o que define os dispositivos é que eles não 
agem mais para a produção de um sujeito, mas para a sua dessubjeti-
vação. “Aquele que se deixa capturar no dispositivo telefone celular, 
qualquer que seja a intensidade do desejo que o impulsionou, não 
adquire, por isso, uma nova subjetividade, mas somente um número 
pelo qual pode ser, eventualmente, controlado” (AGAMBEN, 2009, 
p.48).

As sociedades contemporâneas se apresentam como corpos inertes 
atravessados por gigantescos processos de dessubjetivação. Quanto à 
política, ela parece aqui em eclipse, ela que propunha sujeitos e iden-
tidades reais (o movimento operário, a burguesia), vê-se como pura 
atividade de governo que visa somente sua reprodução. Nesse con-
texto político apresentam-se dois polos: aquele que aposta na des-
subjetivação e aquele que gostaria de recobri-la com máscara do bom 
cidadão democrático. A singular inquietude do poder encontra-se 
nesse momento diante de um corpo social dócil e frágil jamais cons-
tituído na história da humanidade (AGAMBEN, 2009). Sabemos 
com Lacan (1974/2003) que não é da indocilidade dos sujeitos que 
virão os perigos do futuro humano, mas da docilidade.

Como saída para esse impasse Agamben (2009) propõe a profa-
nação dos dispositivos – ou seja, a restituição do uso comum daqui-
lo que foi capturado e separado nesses, sendo preciso intervir sobre 
os processos de subjetivação, assim como sobre os dispositivos para 
levar à luz o ingovernável que é o início e o ponto de fuga de toda 
política. Para esse autor “todo dispositivo implica um processo de 
subjetivação, sem o qual o dispositivo não pode funcionar como dis-
positivo de governo, mas se reduz a um mero exercício de violência” 
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(AGAMBEN,2009, p.46).
Considerando essa argumentação de Agamben, perguntamos: 

como trabalhar no contexto de uma política pública de assistência 
social, levando em consideração os aspectos normativos delimitados 
pela legislação e pela própria política, de modo a fazer frente aos pro-
cessos de dessubjetivação presentes em nosso tempo? Como localizar 
os efeitos dos dispositivos de gestão sobre os usuários das políticas de 
assistência social? Que tipo de contribuição à psicanálise pode dar a 
esse campo?

Psicanálise e política não são a mesma coisa. No entanto, o pen-
samento psicanalítico pode servir ao pensamento político. Alain Ba-
diou (1994) afirma que a questão da subjetivação existe tanto na 
política, quanto na psicanálise, e que a experiência analítica e os con-
ceitos analíticos nos ensinam algo de novo sobre a subjetivação. O 
pensamento único, presente em nossos dias, 

é a prática da política e da convivência coletiva marcada por esse faça 
assim, faça de tal forma, senão está tudo errado. É a consideração simplória 
da técnica como absoluto, como norma, levando à propensão de utilizar 
um mandamento técnico como se fosse um mandamento ético, político, 
cultural, moral, religioso (SANTOS, 2000, p.11).

A psicanálise pode contribuir no processo de um retorno à política 
balizada por um ponto de falta, a partir da ideia de incompletude. 
Voltaremos a esse ponto um pouco mais adiante.

Castro (2003), em seu texto Política e Psicanálise, nos indica que 
política é um pensamento coletivo que produz ações para mudar 
uma realidade. E que esta ação coletiva está ligada ao conceito de 
que essa ação, ao buscar modificar a realidade, cria novos tempos e 
novos espaços.

Freud (1921/1976), por sua vez, analisou os fenômenos coletivos 
para compreender os processos individuais. O coletivo é o sujeito 
individual. Esta afirmação situa o coletivo, o individual e o sujeito e 
resume a tese básica de Freud em Psicologia de grupo e análise do eu. 
Assim, para a psicanálise, as violações no campo da família devem 
ser compreendidas à luz do interjogo dos mecanismos psíquicos nos 

quais o individual e o coletivo se entrelaçam. Qualquer prática de 
acompanhamento da família precisa levar em conta, compreender e 
respeitar as particularidades de cada família, suas condições subjeti-
vas e suas determinações.

A civilização se sustenta dos efeitos do próprio mal estar que criou, 
mantendo na família as esperanças de transmissão de seus ideais co-
letivos, impregnados de ideologias, muitas vezes, em detrimento das 
realizações subjetivas. A mesma sociedade que tem como exigência 
cultural o respeito à barreira do incesto, e que necessita da família 
para o estabelecimento de unidades sociais mais elevadas, ao mesmo 
tempo, precisa defender-se contra a absorção destes interesses por ela 
– buscando por todos os meios afrouxar os laços com a família, prin-
cipalmente dos mais jovens – laços que, na infância foram os únicos 
importantes (PORTUGAL, 2003, p.257). A família torna-se assim 
um importante ponto de referência em torno do qual o sujeito tece 
sua forma de separar-se para encontrar a boa distância na construção 
dos seus laços.

Que ideais podemos localizar no campo da política de assistência 
social e em que medida esses ideais dão espaço para as singularidades 
que estão em jogo? Em que medida nossa ação política transforma a 
realidade dos usuários, criando novos tempos e novos espaços?

Ao nos debruçarmos sobre as famílias na contemporaneidade, 
nem sempre encontramos os mesmos lugares e os mesmos perso-
nagens no cenário do que chamamos um lar. As transformações fa-
miliares anunciam novas formas de relacionamento, cabendo á psi-
canálise acompanhar essas mudanças, buscando diversificar o leque 
de suas intervenções. Garcia (2003) argumenta que a ordem sim-
bólica constituída pelos elementos básicos em torno da família não 
são mais suficientes para pensarmos a violência em nossas cidades e 
as novas formas de organização familiar. O que ele chama de ordem 
simbólica diz respeito à tradição. O mundo esvaziou-se de sentido, 
havendo uma desvalorização dos ideais. “A sustentação simbólica da 
autoridade perdeu a consistência imaginária conferida pela tradição; 
assim, homens e mulheres se veem na contingência de impor limites 
e transmitir ideais a seus filhos por sua conta e risco” (KEHL, 2003, 
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p.5). 
É preciso sustentar uma escuta atenta às transformações familiares 

e acontecimentos políticos e sociais que tangem cada uma das famí-
lias. Cabe aos técnicos que operam seu trabalho debruçarem-se sobre 
as novas construções oriundas de arranjos, rearranjos, pactos e novas 
formas de convivência.

Há sempre um ponto que fracassa, um insuportável que insiste. 
Não nos cabe aqui, frente a este ponto real que insiste, fazer reinar 
a autoridade do pai, como solução para o mal estar. Nostalgia enga-
nosa, aclamada por alguns que acreditam que houve um tempo em 
que fomos mais felizes. O mal estar na civilização, insiste, persiste, 
porque somos seres de linguagem, marcados pela falta.

Não cabe aos operadores desta política lamentar que a família es-
teja em decomposição, desorganizada ou carecendo de intervenções 
por parte de especialistas. Cabe uma aposta. Um sujeito pode sem-
pre encontrar substitutos que lhe emprestarão um desejo e com isso 
inscrição no Outro. Para isso é necessário que o lugar de encontro 
que o técnico ou educador representa ou apresenta permaneça, para 
constituir-se como o suporte da criação de significantes reparadores, 
suporte para um campo de reinvenção a ser levado a efeito. Uma 
pessoa não se resume às condições que modelaram a sua vida e pode 
fazer algo dela.

Quando os pais recebem uma medida de proteção, a possibilidade 
de construírem uma resposta nova frente ao modo de cuidar e tratar 
dos filhos se coloca como uma possibilidade. Para que isto aconte-
ça à posição dos técnicos que estão à frente do acompanhamento é 
decisiva, pois, se o técnico se coloca como “sujeito suposto poder” 
(termo cunhado por Célio Garcia), se ele se arvora a trabalhar com a 
família situando-se como aquele que sabe o que é melhor para ela ou 
como aquele que pode decidir sobre o seu destino, perdemos muito 
de nossas possibilidades de intervenção.

A subjetividade está aberta a novas inscrições, a novas marcas e é 
alguma coisa que se produz. Há sempre uma escrita por se fazer. A 
posição dos que acolhem de crianças e adolescentes violados em seus 
direitos é muito importante, tanto no sentido de fazer um contra-

ponto a um ideal institucional que possa se apresentar como única 
saída, quanto no sentido de sustentar eticamente que para além da 
história vivida existe uma história a ser construída, que pode advir, 
possibilitando que ele se responsabilize pelo seu acontecimento e tire 
consequências para a sua vida.

Escutá-las e não falar por elas, reconhecê-las enquanto um sujei-
to com um desejo a expressar, são balizadores fundamentais para 
sustentar-lhes seu estatuto de direito.

Maria, mãe de Lia recebeu uma medida protetiva por agressão 
física à filha. Ela diz: Eu tenho que sair de perto senão eu a machuco 
muito. A aplicação da medida teve como efeito barrá-la nestas agres-
sões e o acompanhamento trouxe-lhe a possibilidade de construir 
uma versão sobre sua história, sobre o encontro com o companheiro, 
pai de Lia, a gravidez, e modificar sua posição frente à filha. O que 
acontece com os pais que matam seus filhos? Não, que eu não goste de 
minha filha, afirma. Eu gosto de minha filha. Mas o que pode acontecer 
se eu não vier mais aqui?

Na construção do caso entendemos que aqui Maria começa a fazer 
uma nova subjetivação sobre o lugar de Lia, o que produz efeitos na 
sua relação com a menina. Maria retoma a sua escolarização e Lia 
começa literalmente a ensinar a mãe a escrever e a fazer o para casa.

Nas famílias esbarramos com a falta de inscrição na história, que 
vai desde a falta do nome dos pais no registro de nascimento às difi-
culdades em contar e construir o romance familiar. Dificuldades em 
lidar com as marcas do encontro com o Outro, marcas de explora-
ção, violência doméstica, negligência ou abandono, marcas herdadas 
de uma relação, muitas vezes, avassaladora com o Outro.

Inúmeras vezes, é no encontro com um técnico que se promove 
a possibilidade de cifrar algo de um desarranjo e a possibilidade da 
criação de referências novas. “Só existe criação, cada vez que avan-
çamos uma palavra fazemos surgir do nada – ex-nihilo – uma coisa 
– é nossa maneira de sermos humanos” (LACAN, 1976, p.119). A 
criação ex-nihilo é trabalhada por Lacan (1959-1960/1998) através 
do exemplo do oleiro que faz o vaso em torno do vazio. Lacan toma 
o vaso como um objeto feito para representar a existência do vazio, 
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[...] esse vazio, tal como ele se apresenta na representação, apresenta-se 
efetivamente como um nihil, como nada. E é por isso que o oleiro, assim 
como vocês para quem eu falo, cria o vaso em torno desse vazio com 
sua mão, o cria assim como o criador mítico, ex nihilo, a partir do furo. 
(LACAN, 1959-1960/1998, p.153). 

Em torno de um furo, uma brecha se abre para a dimensão do 
singular, operando para criar efeitos de sujeito.

Mãe e filho se referem um ao outro como o outro e a outra. São 
encaminhados ao acompanhamento a partir de uma denúncia de 
que a mãe batia no filho com o que tivesse nas mãos. O pai da crian-
ça a abandonou assim que soube da gravidez. Registrou o filho, mas 
nunca se fez presente. Com o início do acompanhamento, ela para 
de bater no adolescente. Não encosto mais a mão nele, já que é isso que 
ele quer... Não quero mais saber daquele outro, para mim ele morreu, eu 
tento, mas não consigo não me importar com ele.

 O filho insiste em chamá-la para a mesma cena onde era batido, 
não conseguindo situar-se subjetivamente depois que a mãe deixa de 
bater-lhe. Eu sei que ele está querendo me dizer alguma coisa, mas eu 
não sei o que é. Esta indagação se faz importante porque abre uma 
questão para que a mãe prossiga trabalhando. Para o filho ficou difí-
cil trazer suas questões para o mesmo espaço de atendimento da mãe. 
Ele consentiu em começar a se tratar em um centro de saúde.  Era 
atendido anteriormente em uma clínica, tinha um passe livre, em 
função deste tratamento e dizia que era por isso que se mantinha ali. 
Uma intervenção foi feita e ele passou a ser escutado, em um centro 
de saúde e a partir daí um novo laço se esboçou como possibilidade 
entre eles que puderam assim escrever um novo lugar para a mãe e 
o filho. A construção de uma distância entre a mãe e o filho se fazia 
aqui necessária. Essa distância é dada pelo pai (função), um terceiro 
interditor. Na falta desta interdição a criança fica a mercê da mãe, 
dos seus caprichos e se aprisiona. O pai enquanto função surge fa-
zendo uma lei para mãe. Se isso falha, se não há mediação, a criança 
fica cativa de uma relação mortífera com a mãe revelando o fracasso 
da função paterna.

Shopenhauer, citado por Freud(1921/1976), em Psicologia das 
Massas e análise do eu, escreveu uma fábula que nos ajuda a pensar 
essa questão: para fugir do frio, porcos espinhos se agrupavam, mas 
ao fazê-lo com excessiva aproximação, feriam-se com seus próprios 
espinhos. Na tentativa de evitar tal incomodo, afastavam-se uns dos 
outros, mas corriam o risco de morrer de frio. Eles tiveram então 
que fazer uma regulação desta distancia de modo que pudessem se 
esquentar sem se ferir. Nas famílias observamos movimentos seme-
lhantes: os indivíduos ora se colocam tão próximos que se perdem 
um no outro no outro, ora se distanciam demais, criando rupturas, 
de tal forma que, em algumas situações, perdem a referência da qual 
poderiam se separar.

Podemos também constatar a partir das práticas de acompanha-
mento às famílias que a circunstância da violação em uma família é 
um momento em que o familiar torna-se estranho. Tempo em que 
se denuncia que os arranjos estabelecidos para o funcionamento de 
uma dada família fracassam e uma falta de sentido aparece provo-
cando um movimento. Momento privilegiado para a intervenção. 
A criação pode advir possibilitando um pouco de liberdade, novos 
arranjos, e uma certa reorganização da realidade psíquica.

Outro aspecto importante no acompanhamento às famílias refere-
se à possibilidade de intervenção para que os jovens continuem vi-
vos. Mães que a partir do acompanhamento despertam e conseguem 
mudar de posição e proteger seus filhos do pior. Não negar, não si-
lenciar sobre o passado, ainda que tenha sido catastrófico, faz operar 
algo. A troca de palavras, a tradução, por si, pode fazer que a “infeli-
cidade catástrofe” se torne uma “infelicidade comum” – inerente ao 
mal estar de viver.

Na prática do acompanhamento não se trata de conselho, ainda 
que seja necessário fazer algumas orientações, nem tampouco de ex-
plicação, nem gratificação, trata-se de criar um espaço de fala onde 
cada um possa se confrontar com o que diz. O trabalho com o grupo 
familiar visa reconstruir uma história e esclarecer o lugar ocupado 
pelos filhos. Assim pode acontecer que um discurso encobridor da 
verdade, discurso de queixa e denuncia , localizando a falta no outro, 
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dê lugar a articulação de outro discurso e o grupo familiar é levado 
assim a descolar do que terá sido a sua imagem própria mantida até 
então, adotando novas posições subjetivas.

Possibilitar uma abertura, de modo que as velhas histórias carrega-
das de sentido possam se quebrar e libertar do cativeiro os sujeitos, 
membros de uma família, para construírem novas ligações é uma 
direção na qual apostamos. Em muitos casos, um trabalho que en-
volve um número grande de operadores da rede de proteção se faz 
presente, tornando ainda mais complexo o trabalho de intervenção, 
pois existem diferentes concepções em jogo e uma diversidade de ob-
jetivos nas instituições, podendo haver também um excesso de ofer-
tas ao grupo familiar. A rede é um dispositivo importante no campo 
das políticas públicas. O termo foi trazido ao espaço público, após 
a segunda guerra mundial, momento de reconstrução. “Só a rede é 
capaz de absorver as reestruturações que se anunciam como prová-
veis e frequentes em tempos de mudanças aceleradas. Ou melhor, só 
ela é capaz de explicar o que acontece com os organismos vivos tal 
como pensaram os biólogos” (GARCIA, 2003, p.2). Como exemplo, 
examinemos uma situação.       

Uma família é atendida pela rede de proteção há três anos. O foco 
do conflito está no uso abusivo de álcool pelo genitor e agressões 
perpetradas por ele aos familiares e que passaram a ser revidadas pela 
companheira que se nega a manter relações sexuais com ele, desde 
que o último filho nasceu. O clima de tensão afeta as crianças que 
apresentam sintomas observados pela creche e pela escola. Bia, a ge-
nitora, tem acionado desordenadamente os equipamentos públicos, 
situação que deixou dúvidas quanto aos objetivos e alcance das inter-
venções da rede. Consideram que há um excesso de ofertas, o que de-
mandou um reposicionamento da atuação da rede frente ao grupo.

Segundo o relato de alguns participantes, a prioridade do acom-
panhamento familiar é o fortalecimento da função materna através 
do apoio e orientação à genitora de modo a possibilitar-lhe uma 
mudança de posição. Por outro lado, alguns componentes da rede 
trabalhavam na direção de preservar a união do casal e diante dessa 
impossibilidade afirmavam ter se esgotado as possibilidades de in-

tervenção para preservar essa união e assegurar a convivência com 
os filhos. Aqui podemos nos perguntar se a uniformização das inter-
venções frente aos sujeitos pode trazer como consequência uma cres-
cente segregação gerando, em alguns casos, perda do pátrio poder e 
abrigamentos de crianças e adolescentes.

Não há repetente, nem egresso, nem reincidente, quando pensamos o 
atendimento a partir de uma rede de redes. Há sujeitos que não se sen-
tem bem em lugares que lhes foram atribuídos pelo sistema social, su-
jeitos em processo de desinserção [...] A eles só foi dada a linguagem da 
violência como forma de expressão. (GARCIA, 2003, p. 7).

Levantamos uma hipótese: a rede parece ter trabalhado para pre-
servar a união do casal. Será que com esta direção, sustentada em um 
projeto de ideal de união, não poderia estar colaborando para que o 
grupo familiar não encontre uma saída e a construção de um espaço, 
de uma distância necessária entre os membros, importante para o seu 
funcionamento?

Cabe ao sistema como um todo não se apresentar sempre no mesmo lugar. O 
primeiro a reincidir é a instituição na sua mesmice, no seu anacronismo, em 
seus hábitos, quando quase tudo em volta já evoluiu. (GARCIA, 2003, p. 07).

 Se os componentes de uma rede ficam no lugar de quem sabe o 
que é melhor para a família, não se farão as indagações necessárias. 
É preciso que apareça a dimensão do eu não sei, fundamental, para 
que questões apareçam, sem confundi-la com uma impotência, pois 
a impotência é não saber o que dizer, já o impossível de dizer com-
porta o reconhecimento do limite do saber. O saber que nos interessa 
está nos usuários, mesmo que a princípio ele compareça com uma 
certa opacidade.

O dispositivo de trabalho em redes permite a colocação de todos 
os profissionais em um mesmo plano, não havendo uma hierarquia, 
pois, o saber que interessa como afirmamos anteriormente, está no 
usuário. O trabalho de redes é uma “experiência local, ela é genérica 
na medida em que se forma a partir de um ponto, ela contém várias 
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entradas, mas não conhece centro ou periferia” (GARCIA, 2003, 
p.110).

Gostaríamos de tratar aqui de outro aspecto: quando nos referi-
mos ao trabalho com a família nós a estamos tomando como um 
todo ou a partir de cada um dos que compõe o grupo familiar?

   Sobre a lógica do coletivo, Lacan (1945/1998) escreveu em O 
tempo lógico e a asserção da certeza antecipada um apólogo dos três 
prisioneiros, que são chamados a passar por uma prova, na qual, um 
deles seria libertado. Para isso cada um deles deveria deduzir a cor 
do disco colocado em suas costas - preto ou branco – a partir de um 
cálculo que levasse em conta a cor do disco colocado nas costas dos 
outros prisioneiros. Ou seja, cada sujeito é tomado um por um, mas 
deve se levar em consideração os outros sujeitos para que o cálculo 
seja feito.

 A elaboração de saber de cada um incide no coletivo. O coletivo 
incide no acompanhamento da família e traz uma diferença e até 
mesmo um elemento de pressão, de precipitação, pois, como a his-
tória dos prisioneiros, deve-se fazer o cálculo coletivo, para localizar 
a presença dos sujeitos tomados um a um, o que introduz variável 
distinta no tempo de compreender. O coletivo está ligado ao sujeito, 
o cálculo faz com que o sujeito se localize em relação ao Outro. A ela-
boração de saber de cada um incide no coletivo provocando efeitos.

Se a abordagem das questões familiares se prende a interpretações 
de caráter grupal e se privilegia essa intervenção como única possí-
vel, corre-se o risco de um final do acompanhamento por uma sa-
ída identificatória, impossibilitando a singularização dos membros. 
Quando não se vai além da vertente do imaginário, leva-se a uma 
uniformidade dos membros da família perpetuando a ilusão de com-
pletude. De outro modo, ao considerarmos a família uma estrutura 
da lógica do coletivo e não como grupo, entendemos que o indivi-
dual está ligado ao coletivo e que se o coletivo está ligado ao sujeito, 
uma pessoa só pode saber de si a partir do outro. Trabalhar a família 
em uma lógica do coletivo é considerar a sua dimensão não toda, do 
um por um, das diferenças.

As funções familiares são insubstituíveis, já que a função paterna 

e os cuidados maternos são o que permitem a criança estruturar-se 
como sujeito. Frente a isso, cabe-nos aqui reafirmar que, no contexto 
da política de assistência social, somos confrontados com o fato de 
que a família sozinha não consegue, muitas vezes, sustentar estas fun-
ções, cabendo ao poder público o delicado trabalho de produzir uma 
estrutura que favoreça a construção/sustentação dessas funções, pois 
“toda formação humana, tem por essência e não por acaso de refrear 
o gozo” (LACAN, 1967, p.362.)

        Nossa sociedade prefere, ainda, muitas vezes, patologizar e 
punir ao invés de se responsabilizar e impor limites. Sobre isso, Han-
nah Arendt (1957/2000) escreve que os adultos não se sentem mais 
responsáveis pelo mundo que oferecem as crianças e aos jovens. E 
prossegue:

O que nos diz respeito, e que , não podemos portanto delegar à ciência 
específica da pedagogia, é   a relação entre adultos e crianças em geral, 
ou, para colocá-los em termos  ainda mais gerais e exatos,  nossa atitude 
face ao fato  da natalidade: o fato de que todos virmos ao mundo ao 
nascermos e de ser o mundo  constantemente  renovado mediante o nas-
cimento. A educação é o ponto em que decidimos se amamos o mundo 
o bastante para assumirmos a responsabilidade por ele e, com tal gesto, 
salvá-lo da ruína que seria inevitável não fosse à renovação e a vinda dos 
novos e dos jovens. A educação é, também,onde decidimos se amamos 
nossas crianças o bastante para não as expulsá-las de nosso mundo e 
abandoná-las a seus próprios recursos, e tampouco arrancar de suas mãos 
a oportunidade de empreender alguma coisa  nova, e imprevista para 
nós, preparando-as em vez disso com antecedência  para a tarefa de reno-
var  um mundo comum (ARENDT, 1957/2013, p. 247).

Seguindo as pistas de Agamben e Arendt temos, pois, como opera-
dores de uma política pública, a responsabilidade de intervir sobre os 
processos de subjetivação assim como sobre os dispositivos para levar 
à luz o ingovernável.   
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CONCLUSÃO PRELIMINAR

Podemos, enfim, concluir que a família implica em uma resposta 
construída em processo dialético permanente entre o íntimo e o pú-
blico, o núcleo intrafamiliar (seja qual for seu arranjo) e a civilização. 
Nesse sentido, ela se torna o retrato caricatural que reproduz a lógica 
de cada época. Na contemporaneidade, estaria a família em desar-
ranjo ou em novo arranjo que ainda não conhecemos, ainda não 
dispomos de um termo para defini-lo?

Na relação com o Estado, parece-nos que se trata de abrirmos 
mão, preliminarmente, de nossos ideais e preconceitos, passando de-
les à verificação da invenção com que cada família se arranja. Na cen-
tralidade da família nas políticas sociais e na ação do Estado (matri-
cialidade familiar), é preciso passar da família idealizada e consentir 
com a família vivida. Esse consentimento pode nos levar à assunção 
da potência criativa da família ao tratar seu segredo, seu pecado, seu 
mal-dito.

Fazer falar ou produzir uma língua nova no ponto em que a tra-
dução de uma geração a geração não se fez e deixou hiatos sem pa-
lavras, é reconduzir à responsabilidade os sujeitos envolvidos nas 
intervenções, por um lado. Por outro, uma reprodução da política 
de assistência sem a observação da repetição histórica do capital que 
conduz aos processos de exclusão social resvalaria na reprodução do 
próprio mal estar da cultura. Se o caminho é árduo e tensionado per-
manentemente pelas relações desiguais de poder, esse tensionamento 
é justamente o que, inconcluso, permite que a nossa ação se realize.
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