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Resumo: Este trabalho se baseou em experiências e observações feitas em uma instituição 

pública e visa analisar a construção de regras  e os conflitos entre diferentes moralidades. A  

pesquisa foi realizada em 2010 no Centro de Referência Especializado da Assistência 

Social (CREAS) destinado ao atendimento à população em situação de rua onde foram 

observadas reuniões para discutir e deliberar questões acerca de regras da instituição, por 

exemplo, para aceitar ou não um usuário no CREAS, punir alguém ou definir como 

proceder diante de uma demanda, dentre outros temas. Compreendemos o CREAS como 

instituição que cria regras para distribuir serviços públicos escassos e, por isso, é preciso 

definir a quem e como estes serviços serão destinados. Como é feita essa definição 

depende das noções de justiça que permeiam tais julgamentos dentro da instituição. As 

discussões de equipe do CREAS permitiram perceber os conflitos entre diferentes 

percepções acerca das regras.  

Palavras-chave: normas sociais, empreendedor moral, instituição pública, justiça local, 

população em situação de rua. 

 

1. Introdução  
 

O trabalho aqui apresentado se baseia em observações e vivências em uma 

instituição pública e visa debater questões relacionadas à construção e negociação de 

normas sociais e os conflitos entre diferentes moralidades. As informações foram obtidas a 

partir da experiência de trabalho realizado e observações feitas ao longo de 2010 no 

CREAS (Centro de Referência Especializado da Assistência Social)1 destinado ao 

atendimento à população em situação de rua em São Carlos, onde trabalhei como 

                                                        
1 A Política Nacional de Atendimento a população em situação de rua é recente e está em andamento um 

processo de estruturação de CREAS pop-rua nos municípios brasileiros. São Carlos é uma das poucas 
cidades de menor porte que apresenta um CREAS pop-rua já estruturado desde 2008. 
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educadora. Neste cargo participava de reuniões com a equipe de profissionais, a qual era 

composta por: assistente social, terapeuta ocupacional, psicólogo, 2 educadoras, chefe da 

Divisão. Este envolvimento profissional com a instituição permitiu o contato com 

informações e observações que não seriam possíveis a um pesquisador externo. 

Semanalmente eram feitas reuniões com a equipe técnica para que várias questões 

que ocorriam ao longo da semana fossem discutidas e deliberadas, tarefas fossem 

divididas, casos individuais encaminhados aos setores responsáveis da Assistência Social e 

informes eram dados para que a equipe tomasse conhecimento dos mesmos assuntos e, 

assim, homogeneizassem suas condutas. Nestas reuniões a equipe deveria tomar decisões, 

discutir casos dos atendidos, definir ações, realizar relatórios das atividades assim como 

registrar informações em ata e por vezes nos prontuários dos atendidos pela instituição.  

Os membros da equipe prezavam por tomar decisões em conjunto, principalmente 

quando o assunto se referia a casos dos atendidos pelo serviço. As discussões de caso eram 

muito interessantes para se perceber os conflitos entre diferentes percepções acerca dos 

atendidos, do papel da própria equipe e da instituição como um todo. Em geral, as 

discussões de casos giravam em torno de: aceitar ou não um novo atendido no CREAS, 

punir alguém por uma má conduta, definir como proceder diante de uma demanda de um 

dos atendidos, dar respostas a solicitações vindas de outras instâncias da Secretaria 

Municipal da Assistência Social, dentre outros temas. 

Aceitar ou não um novo atendido era um dos assuntos mais frequentes.  O trabalho 

na Assistência Social requeria que fossem feitos julgamentos baseados em regras fixadas 

pela instituição e em normas sociais negociáveis. Além das reuniões, no trabalho cotidiano 

as relações com os atendidos do CREAS também existiam julgamentos. Neles, perpassam 

representações, sentimentos e juízos de valor que classificam e julgam a população sob o 

atendimento do serviço público. No entanto, as reuniões de equipe aparecem como 

momentos privilegiados para se observar tais julgamentos pois era quando toda a equipe 

estava organizada a fim de deliberar acerca de casos individuais. 

Para compreender esses fatos vale ressaltar alguns autores que buscam analisar 

normas sociais em relação com instituições. Desde a sociologia clássica as normas sociais 

são entendidas na esfera da moralidade (Durkheim, 1983), por ela se explica a coesão 

social e também a coerção. A ausência de normas (anomia) é tida como uma questão social 
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que põe em xeque a coesão social, por isso, tamanha importância dada às normas sociais 

como objeto de estudo.  

Na linha de estudos das normatividades, Becker (1977) considera que as regras são 

guias para a ação dos indivíduos sem haja determinismo na aplicação delas. Ou seja, nem 

sempre a desobediência a uma regra implica em uma punição. Esta só ocorre quando existe 

conhecimento e interesse coletivo em punir o desviante. Este autor deixa claro que, para 

compreender aqueles que quebram as regras, é preciso compreender antes aqueles que as 

fazem e o processo pelo qual se dá a produção e distribuição das regras o que nos permite 

pensar em uma economia da moral. Ou seja, as regras não emanam do corpo social mas 

são criadas e aplicadas por atores específicos.  

A esse respeito, este autor propõe pensar instituições segundo o conceito de 

“empreendedor moral” (Becker, 1977). Segundo este autor, o empreendedor moral é aquele 

que cria regras e condições para que elas sejam cumpridas. Cabe a ele fiscalizar e aplicar a 

regra, seja ela a lei ou qualquer outra norma social.  A criação de normas pode ser feita por 

indivíduos mas concretizada  por instituições. 

Preocupado especificamente com a moralidade em uma perspectiva das 

instituições, Elster (1992) apresenta o conceito de “justiça local”, o que significa que 

diferentes setores das instituições tem princípios de alocação de recursos diferenciados. As 

instituições que lidam com alocações de bens e serviços como educação, saúde, trabalho e 

assistência social são objetos privilegiados para a análise da “justiça local”. Os  trabalhos 

de Elster (1992, 1989) são interessantes para compreender a relação entre ação racional 

que vigora em um mercado e as normas sociais. Os argumentos que invocam a justiça das 

ações podem ser racionalizações de interesses próprios, sendo assim, as normas sociais são 

usadas como instrumentos da ação racional. Mas não só, pois as instituições estão 

constantemente buscando soluções para o conflito entre racionalidade instrumental e 

normas sociais em suas aplicações da justiça local. Assim, Elster pensa na relação entre 

indivíduo e instituição considerando os embates entre racionalidade e moralidades.    

Com base nos autores relatados, então, é possível pensar a instituição incluída em 

uma economia da moralidade na qual exerce um papel de empreendedor moral em que 

juntamente com a distribuição de recursos escassos há também a produção e distribuição 

de normas sociais. Com isso, pode-se melhor compreender as discussões de equipe do 

CREAS como momentos privilegiados para observar as concepções de justiça local desta 
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instituição pública, assim como compreendê-la atuando em uma economia da moral como 

empreendedor moral.  

 Também será possível compreender a economia da moral na qual há distribuição de 

serviços públicos escassos, nesse caso, é preciso criar regras que definam a quem e como 

estes serviços serão destinados. Como é feita essa definição depende do que chamaremos 

de “julgamentos locais” feitos durante as reuniões de equipe.  Veremos que em torno da 

criação e aplicação das regras há interesses guiados por diferentes concepções de justiça 

local dos membros da equipe. A seguir, saberemos quais são antes de relatar algumas das 

regras criadas e distribuídas pela instituição ao longo de 2010. 

 

2. Conflitos morais no CREAS: as diferentes percepções de justiça local  

 

A Assistência Social preza, em sua constituição, por valores de autonomia, 

igualdade, democratização, respeito às diferenças. Diante desses ideais o CREAS foi 

formulado para ser o espaço em que a população de rua partilhassem desses valores e ali 

tivesse condições para iniciar a superação da situação de rua.  Esses ideais perpassavam 

frequentemente as discussões nas reuniões de equipe. Eram comuns questionamentos 

sobre: “Como agir sem impedir a liberdade de ir e vir de cada um?”, “O que fazer para que 

Fulano tenha mais autonomia?”, etc. 

 Por outro lado, a equipe se deparava com inúmeras situações de exercício de 

imposição de limites às atitudes dos usuários através de regras. O trabalho profissional do 

CREAS era permeado ao mesmo tempo pela “autonomia” como valor social e pelo 

controle sobre os indivíduos. 

Vivia-se uma contradição latente no cotidiano do CREAS e que  se expressava em 

algumas situações de conflito em que se colocava em xeque as regras da instituição. Estes 

conflitos tanto podiam se dar entre os atendidos, entre estes em relação à equipe técnica 

mas também entre esta equipe se observava conflito, e por fim, entre esta e instâncias da 

Secretaria Municipal da Assistência Social.  

  No interior da mesma instituição (CREAS) não há um consenso sobre as normas a 

serem aplicadas. Os critérios de julgamento variavam conforme a “percepção de justiça 

local” dos membros da equipe.  
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 Haviam duas posições diferentes dentro da mesma equipe: uma que apresentava 

uma visão que tomava como parâmetro o trabalho na área da Saúde, de atendimento ao 

indivíduo que considerava que este procura o profissional por acreditar no resultado do 

serviço prestado por ele. O profissional teria sua competência reconhecida e autonomia 

sobre sua atuação, o contato com o paciente é pontual, com um propósito bem estabelecido 

em lugar e hora marcada. O profissional tende a pensar o indivíduo desgarrado dos seus 

vínculos sociais e o trabalho profissional se basearia na realização do diagnóstico do 

problema e a prescrição da solução. Pensava-se na objetividade das relações e o trabalho 

profissional se basearia nos fatos para direcionar a orientação das condutas dos indivíduos. 

 A essa perspectiva chamaremos aqui de “visão gerencial” pois buscava a 

racionalização do serviço do CREAS, apresentava argumentos sobre profissionalismo sem 

envolvimento emocional, necessidade de estabelecer funções bem delimitadas entre a 

equipe de profissionais e respostas específicas aos usuários. Era uma visão organizacional 

hierarquizada que visava a eficiência do serviço prestado. Essa visão tendia a excluir 

qualquer demanda não prevista pela organização da instituição e encaminhá-las para outros 

setores ou instituições responsáveis. Mas dificuldade em adotar essa posição aparecia 

diante das situações de  negociação das regras da instituição.  

 Do outro lado, havia uma perspectiva, que aqui chamaremos de “visão libertária” e 

que entendia que o trabalho profissional devia prezar pela participação do coletivo, pela 

construção de consensos pelo diálogo, pela responsabilização conjunta e a compreensão 

mútua entre o profissional e o atendido. Nesta perspectiva não haveria por quê esperar que 

necessariamente todos os atendidos pelo CREAS alcançassem um resultado. A atuação do 

profissional sobre o atendido se faria por meio do diálogo, ao invés da prescrição, para que 

buscassem voluntariamente sua modificação e a superação da situação de rua. Tendia-se a 

pensar a relação entre profissionais e os atendidos pelo CREAS de forma igualitária, sem 

hierarquias, sem regras impostas e sim consensos construídos em diálogos. A dificuldade 

desta visão estava justamente em desconsiderar o poder nas relações dentro de uma 

instituição. Nela há funções e regras já fixadas anteriormente e vindas de instâncias do 

governo municipal.  

 A partir dessas duas concepções sobre o trabalho dentro da instituição se faziam  

julgamentos sobre os atendidos e a aplicação das regras. Em diferentes situações, 

interpretações duais sobre a população de rua eram expressas: seriam eles responsáveis 
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pela sua atual situação de rua ou seriam produtos das injustiças do mundo? Culpados ou 

inocentes, autônomos ou dependentes das instituições? Pessoas sem regras ou grupos com 

regras próprias? 

Os diversos membros da equipe apresentavam posições combinadas entre estas 

duas percepções, ora tendendo para um lado ou outro dependendo do assunto a ser 

debatido, mas com busca de mediações entre as interpretações. Por exemplo, em uma 

ocasião em que se debatiam os critérios de inclusão no serviço e em meio a discussões 

bastante tensas entre ambas as posições, o chefe de divisão buscando mediar os debates 

entre as visões “gerencial” e “libertária” argumentou que as relações na rua tem suas regras 

e suas hierarquias, se não fossem estabelecidas regras pela instituição aquelas que vigoram 

na rua prevaleceriam também dentro do CREAS. 

Essas concepções perpassavam as decisões da equipe sobre a criação e aplicação 

das regras. Contradições que formavam uma dinâmica na qual quanto mais se traçava 

controles mais era preciso definir momentos de liberdade. O que, por sua vez, exigiria mais 

controle e assim por diante. Essas contradições não resolvidas exigiam uma dinâmica de 

negociações das regras. Essas negociações podem ser entendidas como parte desta 

economia da moral interna à instituição. 

 

3. População de rua e CREAS: negociando as regras em uma economia da moral  

 

 Um dos principais princípios norteadores do trabalho do CREAS é a busca pela 

autonomia do indivíduo. Contraditoriamente, esta autonomia devia ser buscada dentro de 

uma instituição cheia de regras, ou seja, era uma autonomia controlada por regras. Alguns 

exemplos de regras que vigoravam em 2010: não chegar depois das 11h, sair e retornar ao 

CREAS apenas 1 vez ao dia, aqueles que pernoitavam no albergue não tomariam banho no 

CREAS, não assistir TV enquanto estivesse ocorrendo oficinas educativas, não tumultuar.  

Dependendo do tumulto poderiam ser suspensos ou até expulsos da instituição.  

As regras existiam, mas as punições não estavam bem definidas e deveriam ser 

negociadas em reuniões da equipe de profissionais. Várias dessas regras precisavam ser 

flexibilizadas para algumas pessoas, outras foram alteradas com o tempo, ou mesmo, 

foram extintas.  
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Algumas regras existiam como instrumentos racionais para a instituição cumprir 

um objetivo. Contudo, podiam permanecer mesmo quando o objetivo original que a criou 

findava e, então, uma regra sem objetivo produz uma tensão ou percepção de injustiça, por 

exemplo, a regra da entrada até às 11h tinha inicialmente o propósito de facilitar o trabalho 

da cozinha pois marmitas tinham que ser solicitadas até esse horário e eram entregues no 

CREAS às 11h30 para serem servidas às 12h. Porém, depois houve uma reformulação da 

entrega da alimentação e não era mais necessário solicitar um número de marmitas de 

acordo com o número de pessoas, pois eram entregues mesma quantidade de marmitas 

todos os dias. Contudo, a regra permaneceu.  

Havia, por exemplo, alguns atendidos que chegavam para o almoço ao meio dia por 

que trabalhavam de manhã. Além disso, quem viesse acompanhado de alguma das 

educadoras que fazia as abordagens de rua entrava no CREAS independentemente do 

horário.  

Horários em médico ou trabalho eram frequentes motivos para negociar a 

flexibilização das regras. Mesmo havendo justificativas legítimas para a flexibilização da 

regra, a possibilidade de inúmeras exceções demonstrava que a regra era frágil, pouco 

coercitiva e sem um objetivo racional evidente.  

 Outra regra que exigia inúmeras flexibilidades era a de “uma saída ao dia”. O 

objetivo dessa regra não era outro a não ser evitar a população de rua circulando pela 

cidade. Uma forma de evitar as atividades de mendicância e o uso de álcool e drogas. 

Então, era uma regra que contrariava o próprio modo de vida nas ruas e impedia a 

liberdade dos usuários de ir e vir. Em uma instituição que defendia a autonomia dos 

sujeitos e valores libertários, essa regra explicitava aos usuários a contradição entre “teoria 

e prática” da instituição. 

 Em geral, aquele que quisesse se ausentar procurava algum membro da equipe para 

pedir para sair e justificar sua saída, se obtivesse a permissão chegava mesmo a ir e voltar 

mais de uma vez ao dia. Uma estratégia para negociar esta regra e conseguir a permissão 

era procurar vários membros da equipe, assim, se não fosse conseguida a permissão de um 

deles, seguia-se a procurar por outro profissional. Muitas vezes, uma falha de informação 

entre membros da equipe fazia com que a permissão fosse dada por um profissional mesmo 

tendo sido negada por outro. Isso podia gerar certa tensão entre a equipe pois aquele que 

negou a permissão primeiramente se sentia “desmoralizado”.  
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 Assim, a partir de estratégias como essa os usuários do CREAS usavam da 

fragilidade de regras, falhas de comunicação e diferentes percepções das regras entre os 

próprios membros da equipe para conseguir flexibilizar as regras da instituição. Diante 

disso, uma regra tendiam a não ser considerada como injusta entre as partes enquanto os 

interesses eram satisfeitos e as posições de poder não fossem questionadas pela 

“desmoralização”.  

Se considerarmos a instituição como um campo de poder (Bourdieu, 1996) em que 

cada membro age segundo recursos de poder diferenciados e adquiridos ao longo das 

relações neste campo, percebe-se que os atendidos pelo CREAS à medida que se 

habituavam com as relações dentro da  instituições adquiriam disposições que os guiavam 

a se situar no jogo de poder deste campo político. Existiam então estratégias para obter 

autonomia e burlar o controle da instituição. Assim, percebe-se que as regras eram 

negociadas na interação entre o profissional e o usuário segundo predisposições  já 

adquiridas nas relações cotidianas.  

 

4. A regra do banho: CREAS negociando o controle e autonomia sobre o corpo 

 

Frequentemente as orientações da equipe aos usuários perpassavam assuntos 

relativos ao uso do próprio corpo (sexo, higiene, vícios, alimentação) e também condutas 

com os demais, ou seja, concepções do “ser educado” conforme a visão dos membros da 

equipe.  Neste sentido, várias regras explícitas e não explícitas eram criadas para moldar os 

indivíduos a padrões aceitáveis de conduta e higiene. Estes fatos remetem à analítica de  

Foucault (1989), ao considerar que a instituição, por seus dispositivos de poder, produz 

indivíduos, corpos dóceis, moldados para serem úteis socialmente. 

Da parte da população em situação de rua o banho tinha outros significados. Por 

não ser algo disponível na situação de rua, o banho é bastante valorizado. Pode-se mesmo 

pensar que o banho na situação de rua tem um significa para além da higiene corporal e  

como parte de um ritual para realizar algumas atividades ou situações, por exemplo, para ir 

a médico, para procurar emprego, visitar familiares. Por isso, o banho no CREAS só 

aconteceria eventualmente e não fazia parte da rotina cotidiana de higiene pessoal. Além da 

limpeza corporal o banho significava uma transformação na situação social do indivíduo 

marcada por uma mudança (mesmo que momentânea) no corpo.  
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Uma regra que gerou muitas controvérsias foi justamente a “regra do banho”, como 

aqui será chamada, por isso, é um bom exemplo para analisar os posicionamentos da 

equipe e a dinâmica da economia da moral existente nesta instituição. 

 Inicialmente, a regra era explícita e afirmava que quem pernoitasse no albergue lá 

tomaria o banho diário deixando o CREAS apenas para os itinerantes ou situações 

excepcionais como idas a médicos ou imprevistos. Ou seja, o banho no CREAS não fazia 

parte da rotina diária. 

 Durante um período, com o intuito de fazer com que o CREAS se aproximasse  

mais dos ideais da visão libertária, foi liberado o banho para quem e quando quisesse. Essa 

medida se baseava no princípio da autonomia e na pressuposição que os atendidos eram 

todos competentes a tomar decisões acerca de sua própria higiene, afinal, “não estamos 

lidando com crianças e sim com sujeitos autônomos”.  

 A demanda por banho, toalhas, roupas, barbeador, shampoo e mesmo roupas doadas 

se tornou grande e passou a envolver todos os membros da equipe. Diante de tantos 

atendidos por dia (cerca de 30 pessoas) não havia recursos materiais e humanos em 

quantidades disponíveis para todos os pedidos.  Os banhos exigiam um serviço de limpeza 

do banheiro frequente, o que prejudicava outros serviço pois só havia uma funcionária 

responsável pela limpeza de todo o CREAS. A equipe de profissionais passou a se 

incomodar em ser solicitada frequentemente com serviços que não eram especializados de 

cada função profissional, tendo que deixar outras tarefas para buscar toalhas, por exemplo. 

 Acerca da definição das regras do banho havia a perspectiva da “autonomia sobre o 

banho” e a do “controle do banho”. Esta última percebia uma exploração do serviço pelos 

usuários e o desperdício do trabalho profissional em assunto que não era prioritário dentro 

das funções profissionais, daí defendia-se a estipulação de regras. Chegou-se mesmo a 

justificar a criação de regras pelo argumento de que faz parte do processo de orientação 

profissional fazer com que os atendidos se acostumassem a viver sob regras, considerando 

assim que a situação de rua fosse anômica.  

Mas quais regras seriam criadas? E com quais objetivos?  

Foi estipulado que ninguém poderia tomar banho entre os horários de 11h às 13h, 

pois nesse horário havia o rodízio de almoço dos funcionários, então, não era possível 

controlar as idas aos banhos, limpeza do banheiro, etc. 
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 Com a contínua procura por banho, começaram a aparecer situações em que os 

profissionais passaram a ter que definir prioridades de quem tomaria banho primeiro, ou 

seja, novas regras começaram a surgir.  Depois de mais um tempo, voltou-se a pedir que o 

banho fosse usado apenas se fosse muito necessário e que o banho diário fosse feito no 

albergue para quem lá pernoitava. Ou seja, buscou-se o retorno da situação inicial, mas 

agora não mais baseada em uma regra fixada e sim negociada para se reestabelecer, assim, 

uma margem de controle da instituição sobre os indivíduos. O que faz pensar no espaço da 

instituição como local onde se dá a vigilância, no sentido dado por Foucault (1989).Este 

autor também contribui para se pensar a regra do banho como um dispositivo de poder que 

atua diretamente sobre os corpos daqueles que são atendidos pelo CREAS.   

A dificuldade de distribuir os recursos do CREAS de forma igualitária fez com que 

a equipe buscasse negociar a regra do banho com os atendidos. Essa regra é um bom 

exemplo para compreender a economia da moral presente na instituição. Diante de 

recursos materiais e humanos escassos, a instituição precisa estabelecer regras como 

objetivos racionais. Mas, além disso, negociar regras não tem só a função de gerenciar 

recursos materiais e humanos, mas também marcar distinção entre os profissionais e os 

atendidos.  

 

5. Considerações finais 

 

Procuramos aqui enfatizar a criação de regras dentro de uma economia da moral de 

uma instituição pública. Esta é considerada um empreendedor moral por ter função de criar 

e aplicar regras. Mas como instituição cabe ao CREAS regular recursos econômicos  

racionalmente a partir das regras. É a isso que chamamos aqui de economia da moral, uma 

produção e distribuição e também negociação das regras da instituição.  

Percebe-se que a dinâmica da economia de uma regra nem sempre aspira a 

racionalidade pois, concentra em si posições e visões de mundo diversas. Como Bourdieu 

(2001) já argumentava, uma instituição é um campo de poder em que há disputas de 

interesses e visões de mundo. Neste caso, as visões de mundo contraditórias que 

chamamos de “libertária” e “gerencial” estiveram presentes ao longo das negociações da 

regra do banho, por exemplo.  
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Além disso, as regras não são aplicadas sempre com rigor pois são frequentemente 

negociadas entre as partes. São negociadas tanto no interior da equipe de profissionais 

quanto entre estes e os atendidos. As contradições entre as visões da equipe, assim como as 

falhas de comunicação eram percebidas e norteavam as estratégias de negociação de regras 

empreendidas por parte da população de rua. Enquanto a equipe profissional negocia a 

regra do banho para manter controle sobre os recursos materiais e humanos dentro deste 

campo que é a instituição, já a população de rua negocia as regras para obter mais 

autonomia, valor defendido pelo CREAS. É essa contradição que mantém a dinâmica da 

economia da moral dentro desta instituição pública. 
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