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RESUMO 
 

Esse trabalho monográfico visa analisar os Centros de Atenção Psicossociais (CAPS), 

enquanto dispositivo estratégico de desinstitucionalização, e o trabalho do Serviço Social 

diante a este propósito. No primeiro momento é realizada uma análise sócio-histórica sobre, 

os significados do sofrimento psíquico e os modelos de tratamento a ele dirigidos, 

perpassando as críticas e transformações destes modelos, que constituíram as bases de 

reflexões e transformações da assistência à saúde mental no Brasil. É enfatizada a presença 

dos CAPS como indicador de desinstitucionalização da saúde mental, embora sejam também 

sinalizadas as fragilidades vigentes. No segundo momento, é analisado o trabalho do Serviço 

Social no contexto dos CAPS, sendo articulado os princípios do Código de Ética profissional 

às diretrizes da Reforma Psiquiátrica Brasileira. Ainda sobre o trabalho do Serviço Social, é 

apresentada a implantação do Teatro do Oprimido, como uma estratégia em sintonia com o 

Projeto Ético-político profissional e as diretrizes da Reforma Psiquiátrica.  

 

 

Palavras-chave: Serviço Social. Saúde Mental. Reforma Psiquiátrica Brasileira. CAPS. 

Teatro do Oprimido.  

.



 
 

ABSTRACT 
 

 

This monograph aims at analyzing the Psychosocial Care Centers (CAPS), as a strategic 

device for deinstitutionalization, and the work of Social Work in this regard.  

In the first moment the meanings of psychic suffering and the models of treatment addressed 

to it are analyzed socio-historically, crossing the criticisms and transformations of these 

models, which formed the basis for reflections and transformations of mental health care in 

Brazil. The presence of CAPS as an indicator of the deinstitutionalization of mental health is 

emphasized, although the current fragilities are also indicated. In the second moment, the  

professional practice in the context of the CAPS is analyzed,  

and articulates the principles of the Professional Code of Ethics with the guidelines of the 

Brazilian Psychiatric Reform. Also is presented the implantation of the Theater of the 

Oppressed, as a strategy in articulation with the Professional Ethical-Political Project and the 

guidelines of the Psychiatric Reform. 

 

 

Keywords: Social Work. Mental Health. Brazilian Psychiatric Reform. Theater of the 

Oppressed. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho monográfico resulta da vivência de estágio supervisionado em 

Serviço Social em um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), no município de Campos dos 

Goytacazes-RJ, no período de janeiro a junho de 2016 e de março a dezembro de 2017. Entre 

agosto de 2016 a fevereiro de 2017 realizamos o Programa de Mobilidade Internacional para a 

Universidade de Santiago de Compostela na Espanha, onde pudemos participar de uma 

disciplina de Serviço Social e Saúde Mental que veio a somar ao estágio supervisionado, 

trazendo contribuições a este trabalho.  

Assim, esse trabalho originou-se da experiência acumulada desse estágio 

supervisionado no qual foi possível a observação participante dos desafios do CAPS e, de 

modo especial dos desafios do trabalho do Serviço Social, que nos motivou a buscar 

literaturas sobre as temáticas envolvidas e refletir/compreender as atribuições, competências e 

contribuições do assistente social na política de saúde mental. 

Este trabalho tem por objetivo apresentar uma análise sobre os Centros de 

Atenção Psicossociais (CAPS), enquanto um dispositivo estratégico de desinstitucionalização 

na atual política de saúde mental no Brasil e sobre o trabalho do Serviço Social neste contexto 

e, portanto, diante dos mesmos propósitos. Assim, será apresentada uma análise sócio-

histórica sobre os significados do sofrimento psíquico e os modelos assistenciais adotados no 

transcorrer histórico da sociedade ocidental, no sentido de nos aproximarmos dos fatores que 

influíram para que a pessoa em sofrimento psíquico fosse excluída socialmente e também 

compreendermos as transformações e críticas à operacionalização desses modelos, que 

repercutiram na Reforma Psiquiátrica Brasileira (RPB). Como um importante dispositivo 

desta reforma, será destacado os Centros de Atenção Psicossociais (CAPS), sendo analisado 

sua expansão e suas práticas, frente à estratégia de desistitucionalização. No segundo 

momento é apresentada uma analise sobre o trabalho do Serviço Social no contexto dos 

CAPS, articulando os princípios do Código de Ética profissional e as diretrizes da Reforma 

Psiquiátrica Brasileira, quando será também apresentada a realização do Teatro do Oprimido 

como estratégia do trabalho do Serviço Social, em sintonia com o Projeto Ético-político 

profissional e as diretrizes da Reforma Psiquiátrica Brasileira. 

Para a elaboração desse trabalho, foi realizado uma pesquisa bibliográfica, da qual 

se destaca os autores, Maria Lúcia Martinelli, Rachel Gouveia Passos, Graziela Scheffer 

Machado, Eduardo Mourão Vasconcelos e Paulo Amarante. Foram revisadas as legislações 
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relacionadas ao trabalho do Serviço Social na saúde e à política de saúde mental vigente; e 

foram levantados dados relativos à desinstitucionalização da saúde mental em sites do 

Ministério da Saúde.  

Foi adotado como principal diretriz teórica-metodológica o materialismo 

histórico-dialético e a teoria social de Marx. O método dialético dispõe-se a captar o objeto, 

sua dinâmica e sua estrutura, na sua existência real, visando desvelá-lo na busca de sua 

essência, centrando-se nas categorias historicidade, totalidade e contradição. Assim, o método 

dialético promove um conhecimento sobre a realidade, ao prever o desvelar de uma série de 

determinações do objeto, não pretendendo apreender todas as determinações que envolvem a 

realidade em seus mais diversos aspectos. O método identifica o fenômeno social como um 

fato histórico e, expressão de um conjunto de aspectos articulados, possuindo diversas 

relações e fatos, que sustentam sua estrutura e gênese. Portanto, este fenômeno: “[...] opera-se 

envolvendo universalidade, singularidade e particularidade.” (NETTO, 2011, p.45) 

Desse modo, este trabalho monográfico está organizado em dois capítulos. O 

primeiro capítulo, intitulado “O sofrimento psíquico no transcorrer histórico na sociedade 

ocidental: significados e modelos assistenciais.”, se organiza em dois sub itens. No primeiro – 

“Análise sócio-histórica” – abordaremos o „lugar‟ social da pessoa em sofrimento psíquico, as 

alterações nas instituições psiquiátricas, o nascimento do Movimento da Luta Antimanicomial 

e o surgimento da Reforma Psiquiátrica Brasileira (RPB). No segundo – “CAPS como 

dispositivo estratégico de desinstitucionalização: breves apontamentos.” – realizaremos uma 

análise inicial sobre os avanços e limites referentes aos CAPS, diante aos propósitos da 

Reforma Psiquiátrica Brasileira.    

O segundo capitulo, intitulado “Atuação profissional do Serviço Social no Centro 

de Atenção Psicossocial (CAPS): desafios e possibilidade”, se organiza em dois sub itens, no 

primeiro – “A articulação entre Projeto Ético político do Serviço Social com o Movimento da 

Luta Antimanicomial no contexto do Centro de Atenção Psicossociais (CAPS) – será 

apresentada a articulação entre os princípios desse projeto e as diretrizes deste movimento, 

constituidores de uma base teórico-filosófico e metodológica para a atuação do Serviço 

Social. O segundo – “O Teatro do Oprimido como estratégia de atuação profissional do 

Assistente Social no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS)” – será abordado sobre este 

teatro e suas possibilidades de construção de sintonia com a base teórico-filosófica e 

metodológica mencionada. 
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Entendemos que a discursão dessa temática, possua relevância por possibilitar a 

reflexão sobre a ação do Serviço Social no contexto da saúde mental e por possíveis 

inquietações que tais reflexões possam promover, o que constitui um primeiro passo para a 

reconstrução de tais práticas.  Não pretendendo apreender a totalidade da realidade assim 

como não esgotar a temática, mas sistematizar contribuições à reflexão sobre o trabalho do 

Serviço Social nos CAPS. 
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1. O SOFRIMENTO PSIQUICO NO TRANSCORRER HISTÓRICO NA 

SOCIEDADE OCIDENTAL: SIGNIFICADOS E MODELOS INSTITUCIONAIS.  

Esse capítulo apresenta uma análise sobre o „lugar‟ das pessoas em sofrimento 

psíquico na sociedade e os tratamentos a elas dirigidos no transcorrer histórico da 

sociedade ocidental, compreendendo a importância de contextualizar os significados 

atribuídos à loucura e os modos utilizados para excluí-la, e, posteriormente tratá-la 

enquanto uma patologia.  Este tratamento, sua operacionalização e crítica, constitui a 

base das reflexões que promoveram a adoção de um novo modelo assistencial 

representado, na atualidade, pelos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). Assim, 

serão consideradas, a criação do asilo e as reformas institucionais para melhor 

compreensão dos fatos fundamentais da proposta de Reforma Psiquiátrica no Brasil, do 

Movimento Nacional da Luta Antimanicomial e da criação dos CAPS, como um 

“dispositivo estratégico na atual política pública de assistência à saúde mental (...) 

como desafio central a desinstitucionalização.” (LEAL;DELGADO, 2007, p.137).  

1.1.  ANÁLISE SÓCIO-HISTÓRICA  

O surgimento de alternativas de tratamento aos „loucos‟ começou a se delinear 

em concomitância ao surgimento das cidades, no período entre o fim do feudalismo e 

surgimento do capitalismo. Neste contexto a pobreza e o desemprego se 

potencializaram, em um momento em que o trabalho passou a ser analisado como 

obrigação moral e civil. Desse modo, o comportamento humano que não estivesse em 

consonância com as regras morais do trabalho, com os dogmas religiosos e com as 

regras culturais da razão e da moral fundamentada pela ordem social burguesa, era 

caracterizado como desvios de condutas morais, tendo estes adquirido o status de 

„problema social‟ (OLIVEIRA, 2009).  

A „loucura‟ passa a ser considerada um desvio de conduta moral, assim como, 

os „marginais‟, „libertinos‟, „prostitutas‟, „desempregados‟, entre outros; sendo 

instaurado uma nova forma de exclusão, expressa pela criação de casas de 

internamento em toda Europa, para alojar esses indivíduos. Este período é denominado 

por Michel Foucault como a „Grande Internação‟, na qual não há diferenciação entre os 

„loucos‟ e não „loucos‟. (FOUCAULT, 1972). 

No século XVII, as casas de internamento foram estabelecidas, geralmente nos 

antigos leprosários herdados por iniciativas eclesiásticas, direcionados pela Igreja e 
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financiadas pelo Estado (Estado Monárquico), a partir de seu Tesouro e de doações, 

sendo instituídas pelos interesses da igreja e da burguesia. Por parte da igreja, havia o 

interesse de se utilizar tais espaços para caridade e assistência aos pobres; e, por parte da 

burguesia, o interesse de higienizar a desordem da miséria nas cidades e reprimir os 

miseráveis. (FOUCAULT, 1972) 

Com este mesmo intuito, em 1956, foi criado o Hospital Geral Salpêtrière em 

Paris – incorporando o já existente Hospital militar de Bicêtre – que embora possuísse o 

nome „hospital‟, não caracterizava-se por ser uma instituição de controle médico, pois seu 

objetivo centrava-se em aprisionar, reprimir e “corrigir” os que representavam um perigo 

à ordem social, configurando-se em uma instituição policial, semi-jurídica e com 

autonomia absoluta. Sua premissa era que o castigo e a punição corrigiriam as “falhas” 

morais dos indivíduos „desviantes‟. O tempo do internamento era moral, no sentido de 

que o castigo cumprisse seu efeito a ponto do individuo retomar a razão. (FOUCAULT, 

1972) 

Assim, até o século XVIII a „loucura‟ não possuía um lugar específico para 

internação, não sendo considerada uma patologia e estando presente nos Hospitais Gerais, 

nas casas de correção (prisões) e nas casas de trabalho forçado, como nas Workhouses, na 

Inglaterra. Entretanto, em meados do século XVIII, foram abertos novos locais de 

internamento designados exclusivamente para indivíduos ditos „loucos‟. A „loucura‟ 

passou a ser um sinônimo de humilhação associada à inutilidade social para o trabalho. O 

prisioneiro que pudesse trabalhar seria liberado, “[...] porque de novo aderiu ao grande 

pacto ético da existência humana”, o trabalho. (FOUCAULT, 1972, p. 74-75). 

Neste momento, a consciência da loucura muda, ocorrendo novas significações 

dentro do próprio internamento, pelas quais os classificados como „libertinos‟, 

„insensatos‟, de „má conduta‟, começaram a indignar-se por serem confundidos com os 

„loucos‟, iniciando a diferenciação entre os indivíduos loucos e não loucos e criando-se 

uma nova exclusão referente ao isolamento da „loucura‟ entre os desvios morais.  

(FOUCALT, 1972).  

Nesse contexto, essa concepção também se articula ao pensamento econômico 

liberal que elaborou uma nova noção da pobreza. O pobre é colocado novamente na 

sociedade da qual tinha sido expulso pela Grande Internação, ocorrendo a distinção entre 

pobres válidos e pobres inválidos (doentes). Os pobres válidos poderiam trabalhar em 
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plena liberdade, mas sob a coação das leis econômicas, que fazem da mão-de-obra um 

importante elemento para a economia. Estes representariam um elemento positivo na 

sociedade e em contrapartida, o doente, o „louco‟, o idoso e a criança, representariam um 

elemento negativo, inútil e passivo, que apenas dependia da sociedade, usurpando-a, sem 

devolver nenhuma retribuição.  

Os internatos e asilos passam a ser campo unicamente da loucura, embora ainda 

não seja o campo da medicina, haja vista que, como já ressaltado, a loucura não possuía 

relação com patologia. Nesse momento, Philippe Pinel (1745 – 1826) formado em 

medicina pela Universidade de Tolouse (França), influenciado pelas ideias iluministas e 

pelos estudos da taxonomia da Botânica de Carl Nilsson Linnaeu, desenvolveu o 

pensamento de que era necessário observar os comportamentos desviantes para classificá-

los. (FOUCAULT, 1972) 

A classificação é fundamental para a constituição do alienismo como ciência, 

também chamado de medicina mental e que nasce junto ao asilo de alienados 

mentais, instituição destinada à cura do alienado mental que perdeu o juízo de si e o 

juízo da realidade.” (TORRE;AMARANTE, 2011, p. 52) 

Pinel dirigiu grandes hospitais de Bicêtre e Salpêtrièr e defendia a libertação dos 

„loucos‟ das correntes para um tratamento em asilos nos campos, locais sem grades, sem 

celas e próximos da natureza. Assim, Pinel, inaugurou o primeiro asilo destinado 

exclusivamente aos alienados, denominado Asilo de alienados mentais, determinando o 

fim da Grande Internação e início de uma instituição específica aos „alienados‟. A defesa 

de Pinel pela libertação do „louco‟ das prisões físicas, possibilitou a observação do sujeito 

e a classificação dos comportamentos. (AMARANTE 1996; FOUCAULT,1972; TORRE; 

AMARANTE, 2011) 

Philipe Pinel e William Tuke
1
 instituíram o denominado Alienismo ou Medicinal 

Mental, no final do século XVII e início do século XVIII, sendo este o pensamento 

fundador da psiquiatria moderna
2
. Pinel é considerado o principal teórico da alienação 

mental, tendo conceituado que a „alienação‟ era produto de um distúrbio da paixão, no 

interior da própria razão, tornando o individuo privado da sua liberdade, desprovido de 

sua razão e por isso „alienado mental‟. (FOUCAULT,1972) 

                                                           
1
 William Tuke (1732-1822) foi um filantropo inglês que defendia a libertação dos „loucos‟ e criticava as 

praticas desumanas realizadas pelas casas de internamentos.  (FOUCAULT, 1972) 
2
 Compreendendo a Idade Moderna de1453 ( século XV) até 1789 (século XVIII).  



19 
 

A Idade Moderna assume a exclusão como recurso social para lidar com a loucura e 

consolida as atribuições de periculosidade e improdutividade desta, reiterando a 

ideia de que os loucos são acima de tudo indesejáveis. [...] O estudo da loucura alia-

se à proliferação dos manicômios e configura as características fundantes da 

psiquiatria clínica: estudo e tratamento dos pacientes confinados nos hospitais 

psiquiátricos. (OLIVEIRA, 2009, p.5) 

O tratamento proposto por Pinel é denominado „Primeira Revolução 

Psiquiátrica‟, pois instaurou a transição da instituição semi-juridica e policial, para a 

criação da clínica psiquiátrica, sendo imprescindível ressaltar, que a noção de clínica 

psiquiátrica criada neste período, não é como se conhece na contemporaneidade, pois 

embora Pinel possuísse uma formação médica, o tratamento proposto não se relacionava 

com a medicina e sim com a moral. O tratamento moral é definido como: “Tudo o que 

possa agir sobre o cérebro, direta ou indiretamente, e modificar nosso ser pensante, tudo o 

que possa dominar e dirigir as paixões, será objeto do tratamento moral” (BIRMAN, 

1978 apud MILLANI;VALENTE,2008, P.12).  

Esse tratamento também visava enquadrar o „alienado‟ em um sistema de valores, 

caracterizado pela psiquiatria, que incluiria “toda a organização asilar, a ocupação do 

tempo e do espaço do alienado e também o preconizado pela rotina asilar.” 

(MILLANI;VALENTE,2008, p.12). 

Assim, o Tratamento Moral Pineliano, centrava-se na ordem disciplinar, com o 

objetivo de que, a ordem estabelecida na instituição possibilitasse a observação do 

alienista, possuindo função terapêutica, pois resultaria na cura, fazendo o individuo 

retomar a sua „razão‟. A cura era associada a razão, razão esta relacionada à moral de 

conduta burguesa, como já ressaltado. 

As clinicas psiquiátricas não possuíam celas e correntes, mas estes indivíduos 

eram isolados das cidades, o que, segundo Amarante (1996), trouxe uma ambiguidade ao 

discurso de Pinel, pois este defendia a libertação do „louco‟ da prisão física, mas não a 

libertação da „prisão social‟. Essa liberdade não significava o direito de sair do asilo, mas 

o direito ao tratamento na instituição asilar, o que por isso, não significou inclusão do 

„louco‟ num espaço de liberdade. Ele recebia uma classificação de seus comportamentos 

por um discurso e prática do saber médico alienista, a partir da observação. Basaglia 

afirma que: “Pinel libertou o louco da prisão, mas infelizmente, depois de tê-los libertado, 

colocou-os em outra prisão, que se chama manicômio. Começa assim o calvário do louco 

e ao mesmo tempo a grande fortuna da psiquiatria.” (BASAGLIA, 1979, p. 13) 
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A libertação proposta por Pinel, segundo Foucault, transferiu a violência do corpo 

para a sujeição do corpo, sendo executada através de uma relação de disciplina e 

obediência ao poder médico. Assim, a punição e o tratamento moral tornam-se o método 

utilizado por Pinel, em caso de crise do „louco‟, instaurando-se a prática disciplinar como 

elemento principal das práticas manicomiais. Por meio do tratamento moral, Pinel trouxe 

profundas alterações no modo como a sociedade passa a pensar e a lidar com a pessoa em 

sofrimento psíquico, transferindo ao „louco‟ uma imagem de periculosidade, que deve ser 

tratada por meio do tratamento moral e longínquo da sociedade, o que possibilitaria a 

cura. (AMARANTE, 1996; FOUCAULT, 2006) 

Segundo Barros (1994, p.34), “a noção de periculosidade social, associada ao 

conceito de doença mental formulado pela medicina, propiciou uma sobreposição entre 

punição e tratamento [...] ”, ao mesmo tempo em que o manicômio possui uma lógica de 

higienização das ruas, aliviando os incômodos da ordem social burguesa.  

Ao atribuir ao louco uma identidade marginal e doente, a medicina torna a loucura 

ao mesmo tempo visível e invisível. Criam-se condições de possibilidade para a 

medicalização e a retida da sociedade, segundo o encarceramento em instituições 

médicas, produzindo efeitos de tutela e afirmando a necessidade de enclausuramento 

deste para gestão de sua periculosidade social. Assim, o louco torna-se invisível para 

a totalidade social e, ao mesmo tempo, torna-se objeto visível e passível de 

intervenção pelos profissionais competentes, nas instituições organizadas para 

funcionarem como locus de terapeutização e reabilitação, ao mesmo tempo, é 

excluído do meio social, para ser incluído de outra forma em um outro lugar: o lugar 

da identidade marginal da doença mental, fonte de perigo e desordem social. 

(AMARANTE, 1995, p. 47) 

A psiquiatria se inscreve no campo do saber médico no início do século XIX, por 

psiquiatras seguidores de Pinel, como Jean-Étienne Dominique Esquirol (1772-1840), na 

França, que publicou La maladie mental, onde classifica o que seriam as alucinações e as 

monomanias
3
; e na Alemanha, Emil Kraepelin (1856-1926), que classificou a psicose 

maníaco-depressiva
4
 e a demência precoce

5
. Entretanto não há explicação sobre a loucura 

até o final do século XIX, mesmo com o estudo da nosografia psiquiátrica. Contudo, 

o Poder Psiquiátrico, por sua vez, funcionou como controle dos comportamentos da 

sociedade fixando uma norma de comportamento “normal” e a noção de 

anormalidade para enquadrar os desviantes do modelo e adequá-los ao padrão ou 

excluí-los nas instituições de controle e correção. (TORRE; AMARANTE, 2011,  

p.46) 

                                                           
3
 Monomania é um delírio parcial, orientado para um objetivo particular, que não afeta a faculdade da razão. 

(CASTEL, 1978, p.229).  
4
 Denominado na contemporaneidade como Transtorno Bipolar de Humor. 

5
 Denominado na contemporaneidade como Esquizofrenia.  
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Observa-se que o saber psiquiatra “opera-se a partir da estruturação de uma tríade, 

aparentemente heterogênea: a classificação do espaço institucional; o arranjo nosográfico 

das doenças mentais; e a imposição de uma relação específica entre médico e doente na 

forma de tratamento moral.” (CASTEL, 1978, p.81 apud AMARANTE, 1995, p. 46)  

Ao final do século XIX configura-se, no campo psiquiátrico, a disputa entre duas 

correntes de pensamento: a Psiquiatria Organicista, que possui métodos essencialmente 

físicos, biológicos e químicos; e, a Psiquiatria Dinâmica, que possui métodos pautados 

pela teoria e o conhecimento psicanalítico, tendo como referência Sigmund Freud, Gustav 

Theodor Fechner e Hughlings Jackson. (OLIVEIRA, 2009; GABBARD; 2017) 

A teoria de Sigmund Freud (1856-1930), produziu muitas mudanças e criticas à 

psiquiatria, sendo considerada como a „Segunda Revolução Psiquiátrica‟, pois trouxe 

descobertas sobre o psíquico, sobre o inconsciente, sobre os mecanismos de defesa, a 

função da angústia e a importância das relações na primeira infância. No entanto, a 

Psiquiatria Organicista se tornou hegemônica, sendo à base da psiquiatria contemporânea, 

que tem seu início após a II Guerra Mundial. Essa psiquiatria, 

toma como base de sua lógica clínica uma nosologia, que se desenvolve 

principalmente sob a influência de Emil Kraepelin, de Munique, e que irá direcionar 

os modernos saberes psiquiátricos sobre a loucura, nosologia que perdura até os dias 

atuais, na lógica estruturante dos manuais de diagnósticos psiquiátricos que orientam 

a prática clínica da psiquiatria contemporânea. (OLIVEIRA, 2009, p. 5) 

Segundo Amarante (1995),  

o paradigma psiquiátrico transforma loucura em doença e produz uma demanda [...] 

por tratamento [...], distanciando o louco do espaço social e transformando a loucura 

em objeto do qual o sujeito precisa distanciar-se para produzir saber e discurso.” 

(AMARANTE, 1995, P. 47)  

Ou seja, os métodos Pinelianos, fundam a psiquiatria tradicional que se torna 

hegemônica no século XIX e que perdura até a contemporaneidade, tendo por base, a 

classificação e patologização da „loucura‟. Esta relação de classificação torna-se um dos 

pilares constitutivos das práticas manicomiais. 

No após II Guerra Mundial, o manicômio começa a ser questionado e não 

tolerado: 

Foi depois da Segunda Guerra Mundial, com o retorno do crescimento econômico e 

da reconstrução social, época de movimentos civis e de intolerância para com as 

diferenças e as minorias, que a comunidade profissional, por diferentes vias, chega à 

conclusão que o hospital psiquiátrico deveria ser transformado.   Mediante vários 

movimentos constituídos e desenvolvidos em diversos lugares do mundo foi que se 
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atingiu o  ponto  máximo  no  questionamento    sem    precedentes    da    ordem    

social    contemporânea, influenciando   decisivamente  a  ruptura  do  paradigma  

psiquiátrico  construído  ao  longo  dos  anos.  Houve, assim, na busca coletiva de 

criar uma sociedade mais livre, igualitária e mais solidária,  acrescida  da  descoberta  

dos  psicotrópicos  e  da  adoção  da  psicanálise  e  da  saúde  pública  nas  

instituições da psiquiatria, a  descoberta de vários elementos que viabilizaram os 

movimentos de reforma psiquiátrica. (MILLANI;VALENTE, 2008, p. 14) 

 

Neste período, começa a emergir movimentos de crítica direta a psiquiatria 

tradicional e as instituições psiquiátricas. No entanto, mesmo com o avanço da 

psicoterapia e com a „Teceira Revolução Psiquiátrica‟ representada pela descoberta dos 

psicofármacos, a instituição psiquiátrica não obteve nenhuma alteração positiva. O 

manicômio continuou sendo marcado pelas regras, mortificações e cerceamento de 

liberdade; além de não contribuir para a recuperação dos indivíduos, acarretando mais 

agravos psíquicos, físicos, sociais ou até mesmo levando o individuo ao óbito, devido às 

praticas nele desenvolvidas (eletrochoque, sem anestesia, lobotomia
6
, condições 

insalubres, entre outras práticas manicomiais).  

As práticas manicomiais foram analisadas em meados do século XX pelo 

sociólogo canadense Erving Goffman, em seu livro Manicômios, prisões e conventos 

(1961), tendo realizado contribuições relevantes na reflexão sobre os manicômios e suas 

práticas. Para este autor, as prisões, asilos, conventos, manicômios, campos de 

concentração, entre outras instituições; possuem o traço em comum de se caracterizar 

como sendo Instituições Totais, lugares nos quais os indivíduos levam uma vida reclusa 

da sociedade e minuciosamente regulada, sendo elas, classificadas em cinco tipos: 

Instituições que recebem pessoas inofensivas, mas incapazes de suprir suas próprias 

necessidades (como orfanatos e asilo para idosos); instituições que recebem pessoas sem 

autonomia, porém que representam „perigo‟ a sociedade e/ou a si mesmo (manicômios); 

instituições que recebem pessoas „intencionalmente perigosas‟ (prisões); instituições 

destinadas a uma missão (exercito e internatos); instituições religiosas (conventos e 

mosteiros). (GOFFMAN, 1961) 

Para Goffman (1961) a primeira característica das Instituições totais é o 

„fechamento‟, que se expressa, sobretudo, no controle de todas as necessidades básicas 

dos internados, que são rigorosamente impostas por um sistema de regras formais, 

                                                           
6
 A lobotomia é uma intervenção cirúrgica em que são seccionadas as vias que ligam os lobos frontais 

ao tálamo e outras vias frontais associadas, deixando o paciente permanentemente incapacitado, quando não 

levava o paciente ao óbito. Era utilizado em casos de esquizofrenia e foi desenvolvida em 1935, pelo 

neurologista português António Caetano de Abreu Freire Egas Moniz (1874-1955).   
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supostamente planejadas para atender o objetivo institucional. Todas estas atividades são 

realizadas em um único local, sobre contínua supervisão da equipe supervisora e/ou 

dirigente
7
. (GOFFMAN, 1961) 

A segunda característica das Instituições Totais é a „mortificação do eu‟. Ao 

entrar na instituição, o internado deixa de ter o direito de participar da sociedade civil, 

ocorrendo então o que Goffman, conceitua como „morte civil‟. Em seguida com a 

admissão na instituição, o sujeito é exposto a uma serie de operacionalizações, que 

influem para a „mortificação‟ de sua identidade e incorporação do objetivo institucional, 

sendo:  

Tirar fotografia, pesar, tirar impressões digitais, atribuir números, procurar e 

enumerar bens pessoais para que sejam guardados, despir, dar banho, desinfetar, 

cortar os cabelos, distribuir roupas da instituição, dar instruções quanto as regras, 

designar um local para o internado. (GOFFMAN, 1961, p. 25-26) 

A „mortificação do eu‟, ocorre também pelas práticas de violência, sejam elas 

físicas ou psicológicas, como a terapia de choque, a camisa de força, postura de 

humilhação perante a equipe supervisora e dirigente, pelo tratamento verbal ou gestual 

negativo dessas equipes, diante dos internados e/ou por outras práticas de violência. Em 

caso de descumprimento das regras, o interno é sujeito a ameaças e castigos severos, 

como perda de privilégios, isolamento, agressões físicas, trabalhos forçados, entre outros. 

Tais „mortificações‟, não afetam apenas a dimensão psicológica do interno, mas também 

sua dimensão social, afetando e mudando radicalmente sua vida e sua identidade. 

(GOFFMAN, 1961) 

 Ainda na perspectiva da humilhação e supervisão, nas Instituições totais é 

comum os pacientes psiquiátricos ficarem nus, supostamente para sua própria segurança, 

sendo constantemente supervisionados. O interno nunca está sozinho, mas sempre é 

observado, mesmo em situações de humilhação, tantos pelos outros internos como pela 

equipe supervisora e dirigente. A divisão entre grupo de internos e as equipes de 

supervisão e dirigentes é outra característica que estabelece uma distancia social entre 

superiores e inferiores. A equipe superior tem total autonomia de decisão sobre os 

destinos dos internos, sem que estes tenham qualquer conhecimento sobre seu próprio 

destino. (GOFFMAN, 1961) 

                                                           
7
 A equipe dirigente trabalha em um sistema de oito horas por dia, é composta pelos cargos mais altos da 

instituição, como diretores, médicos, oficias do exercito, etc. A equipe supervisora faz a mediação entre os 

internados e os dirigentes e pode ser composta por guardas, enfermeiras, vigilantes, etc. Ambas tem acesso ao 

mundo „externo‟ ao internato. (GOFFMAN , 1961).  
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Os diagnósticos psiquiátricos (classificação de patológicas) também influenciam 

na „mortificação‟ do paciente psiquiátrico, tento impacto na sua identidade e na sua 

reputação social. Ao ser classificado como doente, o sujeito passa a ser alvo do discurso 

institucional que lhe atribui o fracasso de sua vida e de suas escolhas. Os 

comportamentos considerados socialmente equivocados serão, a partir de então, 

associados à patologia. Tal discurso moral objetiva que o sujeito aceite a interpretação 

psiquiátrica que diz respeito a suas atitudes, deformando a visão que tem de si mesmo e a 

visão que os outros terão sobre esse individuo; e, perdendo a identidade de sujeito e 

ganhando a identidade de “doente” e/ou de “paciente psiquiátrico”. (GOFFMAN, 1961) 

O discurso psiquiátrico se apoia, segundo Goffman, na interpretação do médico 

psiquiatra sobre o passado do individuo e na forma como o individuo chegou à 

instituição, estabelecendo a classificação patológica e a forma de tratamento que esse 

sujeito terá.  Essa autonomia da psiquiatria tradicional se sobrepõe a qualquer outro saber 

e área de atuação profissional – enfermagem, psicologia, serviço social, etc. – e o 

autoriza a modificar qualquer aspecto da vida do paciente. (GOFFMAN, 1961, p. 133.) 

O autor supracitado, chama de „história do caso‟, o documento que possui o 

registo da vida do paciente, no qual, 

são registrados atos iniciais em que o paciente parece ter mostrado mau julgamento 

ou perturbação emocional. São descritas oportunidades em que agiu de uma forma 

que o leigo consideraria imoral, sexualmente pervertida, com vontade fraca, infantil, 

indelicada, impulsiva ou “louca”. Os seus últimos erros que alguém considerou 

como a última gota, como a causa para a ação imediata, tendem a ser descritos 

minuciosamente. Além disso, o registro descreve o estado em que chega ao hospital 

– e esse não é provavelmente um momento de tranquilidade e facilidade para ele. 

(GOFFMAN, 1961, p. 133) 

 Ou seja, os acontecimentos que serão registrados, podem ser analisados como 

acontecimentos difamatórios e negativos, e é previsível que em uma instituição total, os 

registros não sejam analisados de forma neutra. Tanto a equipe dirigente quanto a equipe 

supervisora possui acesso a este documento. Por conseguinte, o paciente não tem controle 

sobre quem poderá ter acesso a estes registros, que, por sua vez, influenciarão 

diretamente na reputação do paciente, resultando na desmoralização do sujeito e na forma 

como será tratado. (GOFFMAN, 1961) 

Desse modo, tais fatos contribuem para a criação do estigma da pessoa em 

sofrimento psíquico. Quanto maior o tempo de internação, mas vulnerável à 

estigmatização e à institucionalização. Mesmo que saia da instituição, o internado será 
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reconhecido como um ex-paciente psiquiátrico, assim como também terá dificuldade de 

retomar sua autonomia.  

Mediante a essa atuação mortificadora
8
 da psiquiátrica tradicional, surgiram 

movimentos reformistas que Franco Rotelli designa como “psiquiatria reformada” 

(AMARANTE, 1995), que refere-se aos movimentos contemporâneos da psiquiatria, 

sendo eles: 

[...] psicoterapia institucional e as comunidades terapêuticas, representando as 

reformas restritas ao âmbito asilar; a psiquiatria de setor e psiquiatria preventiva, 

representando um nível de superação das reformas referidas ao espaço asilar; por 

fim, a antipsiquiatria e as experiências surgidas a partir de Franco Basaglia. 

(AMARANTE, 1995, p.27). 

A Psicoterapia Institucional surgiu na França, com bases na experiência realizada 

por François Tosquelles, no Hospital de Saint-Alba, após denúncias ao hospital contra o 

seu carácter totalizador. Foi realizada a tentativa de reconciliar psiquiatria e psicanálise, 

considerando as instituições como doentias e que devem ser tratadas, assim como o poder 

médico e as relações institucionais. Objetivou a criação de ações de caráter coletivo, 

horizontal a serem desenvolvidas no interior do hospital psiquiátrico, tais como 

atividades agrícolas e cooperativas. A Psicoterapia Institucional buscava restabelecer o 

caráter terapêutico do saber psiquiatra, mas sem romper com a instituição psiquiátrica. 

Essa proposta, também possui outra vertente, com um caráter mais psicanalítico, 

idealizada por Jean Oury. (AMARANTE, 1995)  

As Comunidades Terapêuticas surgiram na Inglaterra partir de 1946, com o 

objetivo de construir uma gestão compartilhada com os usuários, através de assembleias e 

reuniões, possibilitando que estes, participassem das tomadas de decisões da instituição. 

Nesse modelo, eram adotados trabalhos entre grupos operativos, com vias ao rompimento 

da individualização. As primeiras experiências ocorreram na década de 1920, com a qual, 

Herman Simon com a ajuda dos pacientes, promoveram a reforma do hospital utilizando 

o método de terapia ocupacional. Harry Stack Sullivan, Freida Fromm-Reichman, 

Karl Menninger e Maxwell Jones também são teóricos importantes desta proposta. 

(AMARANTE, 1995) 

                                                           
8
 (GOFFMAN, 1961) 
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A Psiquiatria de Setor surgiu na França, a partir da experiência das Comunidades 

Terapêuticas, visava à saída do contexto hospitalar e levava a psiquiatria e seu tratamento 

para a cidade. A psiquiatria de setor operava através da divisão dos pavilhões 

hospitalares, de acordo com as divisões geográficas da comunidade, possibilitando a 

convivência entre pacientes da mesma região. Além disso, restringia a internação a uma 

etapa, logo encaminhando o paciente para sua comunidade, onde este recebia o 

tratamento contínuo, sendo um aspecto terapêutico e ao mesmo tempo, inclusivo.  Os 

tratamentos realizados na cidade, também seguiam essa lógica, pois, dividia-se a cidade 

em setores, sendo realizado o tratamento fora da estrutura do hospital. Entretanto, a 

Psiquiatria de Setor, mesmo com o caráter terapêutico, não rompia com a Psiquiatria, pois 

conciliava o hospital psiquiátrico com os serviços externos e não propunha nenhum tipo 

de transformação em relação à psiquiatria. (AMARANTE, 1995) 

O movimento que rompeu totalmente com a instituição psiquiátrica foi a 

Antipsiquiatria. Esse movimento se iniciou em 1960, na Inglaterra e caracteriza-se por 

denunciar os valores e práticas vigentes da psiquiatria e buscou romper com o modelo 

assistencial vigente, destituindo o saber médico na compreensão e tratamento das 

doenças mentais. A Antipsiquiatria considera que a „loucura‟ é uma reação à violência 

externa e que não existiria a doença mental enquanto objeto natural, assim como a 

psiquiatria, mas uma determinada experiência do sujeito e sua relação com o ambiente 

social em que vive. Este movimento foi o primeiro também a considerar a „loucura‟ e 

suas dimensões sociais, tendo a família como categoria central para a sua compreensão.  

Este movimento influenciou decisivamente outros movimentos a questionar a instituição 

asilar, o poder psiquiátrico tradicional e a naturalização do binômio loucura-doença. Foi 

defendido por psiquiatras como Ronal Laing, David Cooper e Aaran Esterson, pautando-

se na experiência das comunidades terapêuticas, mas funcionando fora da instituição 

asilar. O tratamento era realizado através de psicoterapia. (AMARANTE, 1995) 

No que diz respeito à experiência do psiquiatra italiano Franco Basaglia, este 

assumiu em 1960 a direção do hospital Hospital Ospedalle Psichiatrico Provinciale em 

Triestre, na cidade italiana de Gorizia; e junto com sua equipe, inicia um processo de 

humanização e reestruturação do hospital psiquiátrico inspirado pelo modelo de 
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Comunidade Terapêutica de Maxwell Jones
9
, tendo como base a psiquiatria tradicional. 

(AMARANTE, 2007)  

Mediante a miséria no Hospital, Basaglia observou que o modelo de Comunidade 

Terapêutica vigente, não buscava romper com a instituição psiquiátrica, mas apenas 

gerava uma restruturação e humanização, não criando um espaço de compreensão da 

subjetividade, da objetividade social do individuo e de sua comunidade. Assim, 

reconheceu a necessidade de buscar outras maneiras de compreender o sofrimento 

psíquico, conferindo a este outro destino social que não fosse o do cerceamento da 

liberdade e a perda de identidade.  

Neste sentido, acolhendo as contribuições de autores como Michel Foucault, 

Erving Goffman, Antônio Gramsci, entre outros; Basaglia desenvolve o argumento, de 

que a psiquiatria coloca o individuo entre parêntesis. Mediante a isso, defendia que a 

ênfase não deveria ser a doença, mas o individuo.  (BASAGLIA, 1979) 

Se a doença é colocada entre parênteses, o olhar deixa de ser exclusivamente técnico 

e exclusivamente clínico. Então, é o doente, é a pessoa o objetivo do trabalho, e não 

a doença. Desta forma a ênfase não é mais colocada no processo de cura, mas no 

processo de “invenção da saúde” e de “reprodução social do presente.” 

(BASAGLIA, 1979, p. 10). 

Para Basaglia (1979, p.17) “o doente não é apenas um doente, mas um homem 

com todas as suas necessidades.” Assim, ele decide negar toda a prática da psiquiátrica 

tradicional, negar a miséria, compreendendo ser de extrema importância não apenas a 

cura do doente, mas os fatores sociais dos quais todo homem, doente ou não, necessitava. 

Essa experiência resultou no surgimento da Tradição Basagliana, que inauguraria o 

processo de luta pela Reforma Psiquiátrica Italiana (RPI), propondo o fim da instituição 

psiquiátrica e a desconstrução do saber médico psiquiatra tradicional sobre a loucura. 

Tais propostas, apesar de suas particularidades e singularidades sociais e históricas, 

influenciaram a Reforma Psiquiatra Brasileira (RPB). (AMARANTE, 1995; 2007) 

 A tradição Basagliana trouxe uma análise crítica sobre as relações sociais ao 

sofrimento psíquico e se traduziu no movimento político da Psiquiatria Democrática 

Italiana (PDI), que visava construir bases sociais para ampliar e viabilizar a Reforma 

                                                           
9
 A reforma psiquiátrica da Inglaterra tem como teórico principal, Maxwell Jones, que estabeleceu uma nova 

relação, entre hospital psiquiátrico e sociedade, em que algumas pessoas em sofrimento psíquico, eram tratadas 

fora do manicômio. Mas, segundo Amarante, a proposta praticamente se reduziu apenas ao espaço asilar. 

(AMARANTE, 1995) 
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Psiquiátrica, segundo a Tradição Basagliana, em todo território italiano; sendo fundado 

na denúncia civil das práticas simbólicas e concretas de violência institucional.  A PDI 

levou as pautas pela reforma psiquiátrica para o campo das lutas sociais, demostrando 

que a luta não deveria ser seletiva e restringida apenas aos técnicos da saúde mental, mas 

que a sociedade civil precisaria estar envolvida no processo de luta pelo fim do 

manicômio. Assim, as transformações no campo psiquiátrico estariam no conjunto das 

lutas sociais. 

Ao acabar com o manicômio, as contradições que ali tinham abrigo ganhariam 

expressão no seio da própria comunidade, que passa a ter que se deparar com elas. A 

conquista da liberdade do „doente‟ deveria coincidir com a conquista da liberdade 

pela própria comunidade, pressupondo, assim, o envolvimento de outras tantas 

organizações, associações, movimentos sociais. As transformações no campo 

psiquiátrico, se dariam então, num mesmo compasso de transformações da 

sociedade, de modo também inextrincável, portanto, do conjunto das lutas sociais e 

dos trabalhadores. (BASAGLIA, 1979, p. 19) 

Em parceria com o Partido Radical, a PDI propõe através de um referendum a 

suspensão absoluta de toda e qualquer forma de controle social sobre os loucos e a 

loucura. A Tradição Basagliana possibilitou o debate político e inspirou o projeto de lei 

nº 180/78, conhecido como a Lei Franco Basaglia. A lei que foi promulgada em 1978 e 

alterou profundamente o sistema psiquiátrico, prevendo a extinção dos manicômios 

italianos. Essa experiência ficou conhecida internacionalmente, pois a Itália é o único 

país nas sociedades industriais que aboliu a internação em hospital psiquiátrico no 

conjunto dos serviços de assistência à saúde mental.  (OLIVEIRA, 2009; ROTELLI; 

LEONARDIS; MAURI, 1990) 

Entre os atores envolvidos com a PDI, Franco Rotelli foi um dos principais 

pensadores do movimento, levando as pautas Basaglianas de reforma psiquiátrica para o 

campo das lutas sociais, como já evidenciado. Rotelli trouxe como contribuição a noção 

de institucionalização e sua antítese, a desinstitucionalização. (OLIVEIRA, 2009; 

ROTELLI; LEONARDIS; MAURI, 1990) 

Rotelli e colaboradores (1990) ao observarem o manicômio, reconhecem que a 

instituição psiquiátrica é institucionalizadora.  

O manicômio efetivamente se constitui sobretudo como local de descarga e de 

ocultamento de tudo aquilo que, como sofrimento, miséria ou distúrbio social, 

resulta incoerentemente frente aos códigos de interpretação e de intervenção (de 

problema-solução) das instituições que fazem fronteira com a Psiquiatria, ou seja, a 

medicina, a justiça e a assistência. E por isso a Psiquiatria se constitui em última 

instância na fronteira, no cruzamento dessas instituições e assume o dever de 

absorver no seu interior tudo aquilo que resta da lógica problema-solução que a 
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governa e, portanto, todos os problemas que ao resultarem incoerentes, insolúveis e 

irredutíveis são por isso expulso.  (ROTELLI; LEONARDIS; MAURI, 1990, p. 26-

27) 

Assim, conforme Rotelli e colaboradores (1990, p.30), como primeiro passo para 

a desinstitucionalização, é necessário “[...] desmontar a relação problema-solução.” O 

que não significa renunciar o tratamento e cuidado da pessoa em sofrimento psíquico, 

mas transformar a intervenção prática, as determinações normativas, as definições 

cientificas e as estruturas institucionais. 

Desinstitucionalização é um trabalho prático de transformação que começa pelo 

manicômio, desmonta a solução institucional existente para desmontar (e remontar) 

o problema. Concretamente se transformam os modos nos quais as pessoas são 

tratadas (ou não tratadas) para transformar o seu sofrimento, porque a terapia não é 

mais entendida como a perseguição da solução-cura, mas como um conjunto 

complexo, e também cotidiano e elementar, de estratégias indiretas e mediatas que 

enfrentam o problema em questão através de um percurso crítico sobre os modos de 

ser do próprio tratamento.   (ROTELLI; LEONARDIS; MAURI, 1990, p. 29) 

 Desinstitucionalizar é o processo crítico e prático que reorienta todos os 

elementos da instituição psiquiátrica. O objetivo institucional ao invés de se centrar na 

doença (problema) passa a centrar-se na existência-sofrimento. Os principais atores do 

processo de desinstitucionalização são: os técnicos que trabalham na instituição ( 

psiquiatras, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, etc.), os administradores locais 

responsáveis pela política de saúde mental, técnicos da saúde, políticos e os pacientes. 

Assim, desinstitucionalizar não é desospitalizar, mas é uma alteração no cuidado à saúde 

mental, em que todos os responsáveis pela saúde devem ser responsáveis. (ROTELLI; 

LEONARDIS; MAURI, 1990) 

Desinstitucionalização é uma palavra frequentemente confundida com 

desospitalização. [...] institucionalização não diz respeito apenas a pessoas 

confinadas em hospitais ou outras instituições. Institucionalização é um fenômeno 

que atinge potencialmente a todas as pessoas na sociedade, cujos comportamentos, 

atitudes e crenças, bem como os paradigmas que regem suas ações sociais e 

profissionais, são mediados por configurações acordadas para fins de manutenção de 

um certo estatuto social e cultural. Desinstitucionalizar é alterar estes padrões e 

buscar novas maneiras de ser, reinventar novas formas de viver e, no âmbito do 

cuidado com a saúde mental, criar novas abordagens, praticar novos olhares, 

inventar a mudança para influir de forma positiva na determinação social do 

processo saúde-doença. (MILLANI;VALENTE, 2008.p.11) 

Segundo Amarante (2007) três conceitos caracterizam a reforma psiquiátrica 

italiana: I) a desinstitucionalização, visando desconstruir a institucionalização, buscando 

difundir o hospital psiquiátrico para além de seus limites físico; II) o território, como 

importante elemento no processo de socialização, para o trabalho de desconstrução da 

prática institucionalizada; III) a atenção psicossocial, quando cria-se  novos serviços que 
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passaram a cumprir a função da assistência aos usuários da saúde mental italiana, levando 

ao gradual fechamento das enfermarias psiquiátricas dos hospitais. 

 Não foi casual a Reforma Psiquiátrica Italiana (RPI) se traduzir na Psiquiatria 

Democrática Italiana (PDI). Na segunda metade do século XX, o Partido Comunista 

Italiano (PCI) ao lado do Partido Comunista Francês e Espanhol, caracterizou um forte 

movimento histórico denominado como eurocomunismo.  Na Itália, fundamentados pela 

concepção de democracia eurocomunista, surge a Estratégia Democrática Popular 

Italiana (EDP), que buscava realizar amplas reformas no Estado para atender as 

demandas dos movimentos sociais organizados. Tal conjuntura possibilitou compreender 

as bases da RPI que recebeu influências da democracia popular, na relação entre 

socialismo e democracia. (COELHO, 2017) 

A EDP defendia a concepção de democracia como valor universal, a participação 

da sociedade civil organizada, com o objetivo de superar o capitalismo pela via pacífica 

e, por conseguinte, a classe operária alcançaria o estatuto de classe dirigente, como 

idealizou Gramsci. Sua concepção de democracia como valor universal ganhou 

repercussão internacional. No Brasil, tais influências são expressas nas formulações 

teóricas de Carlos Nelson Coutinho. Dessa forma, o pensamento eurocomunista ecoou 

nos movimentos democráticos brasileiros, para os quais a democracia pluralista de 

massas deveria ser construída de baixo para cima. Assim, neste bloco democrático e 

popular nasce no Brasil o Movimento de Trabalhadores em Saúde Mental (MTSM), que 

culminou na Reforma Psiquiátrica Brasileira (RPB), que possui fortes bases relacionadas 

à EDP. (COELHO, 2017) 

O movimento de trabalhadores de saúde mental (MTSM) no Brasil, foi 

constituído em 1978, – completando, portanto, 40 anos de sua criação em 2018 –, sendo 

um movimento interdisciplinar, constituído por diversos trabalhadores da saúde mental 

(médico, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais e outros) e, se caracterizando como 

sujeito político fundamental crítico ao saber psiquiátrico e reformulador das propostas da 

atenção à saúde mental.  O MTSM teve seu início com a crise da Divisão Nacional da 

Saúde Mental (DINSAM) – órgão do Ministério da Saúde responsável pela formulação 

da política de saúde do subsetor de saúde mental – que gerou uma greve dos 

trabalhadores fazendo emergir o MTSM, cujas reinvindicações foram: 
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Regularização da situação trabalhista [...] aumento salarial, redução do número 

excessivo de consultas por turno de trabalho, críticas à cronificação do manicômio e 

ao uso de eletrochoque, por melhores condições de assistência à população e pela 

humanização dos serviços. (AMARANTE, 1995, p. 52) 

O MTSM, além de elaborar críticas ao modelo médico-assistencial, também 

criticava a privatização da saúde pública, pois compreendia-se que a privatização 

romperia com a participação democrática na política de saúde. O objetivo do MTSM era 

“construir-se em um espaço de luta não institucional, em um lócus de debate e 

encaminhamento de propostas de transformação da assistência psiquiátrica [...]” 

(AMARANTE, 1995, p. 52-53)  

 Em 1978, o movimento começa a se articular ao movimento da Psiquiatria 

Democrática Italiana (PDI), através de Franco Basaglia, Franco Rotelli, Robert Castel, 

Erwing Goffman, dentre outros. Também, neste momento, surge a critica ao modelo 

asilar dos hospitais psiquiátricos como um reduto de marginalizados. Nesse momento, o 

MTSM se associa a luta de outros setores da sociedade em busca da democracia, pelo 

fortalecimento dos sindicatos articuladas aos movimentos sociais e a redemocratização. 

(AMARANTE, 1995) 

Em relação ao MTSM, Coelho (2017) apresenta a conjuntura na qual esse 

movimento se originou, no final dos anos de 1970 e início dos anos de 1980, na qual, o 

país vivia sob Ditadura Militar e crise na saúde/previdência, demarcada por forte redução 

da sua cobertura e avanço do desemprego.  Emerge nessa conjuntura, o Movimento da 

Reforma Sanitária, mobilizações em torno das Diretas já, a influência da igreja em 

movimentos sociais e comunitários a partir da Teologia da Libertação, a formação da 

Central Única dos Trabalhadores, o Movimento de Trabalhadores Sem Terra, greves dos 

trabalhadores no ABC paulista e como produto deste processo de luta de classes, 

desponta o Partido dos Trabalhadores (PT), dando unidade e direção política a esse 

conjunto de lutas. Assim, o Movimento da Luta Antimanicomial Brasileira, se articula a 

luta por reformas sanitaristas e reformas democráticas e populares no Brasil.  

Em 1987, ocorre o 2º Congresso Nacional de Trabalhadores de Saúde Mental, 

conhecido como o „Congresso de Bauru‟, que trouxe em sua carta a denúncia do 

manicômio como mecanismo de exclusão e violência, propondo que a Luta 

Antimanicomial se integrasse a todos os trabalhadores. Assim, o Movimento Nacional de 

Luta Antimanicomial nasce nesse congresso, com o lema: “Por uma sociedade sem 

manicômios”. (COELHO, 2017; AMARANTE, 1995) 
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O MTSM parece mover-se na direção de uma expressão bastante radicalizada da 

consciência de classe em si [...] se deparando com a necessidade de construção de 

um projeto emancipatório, que não pode se esgotar na própria particularidade. Neste 

caminho de radicalização, evidentes traços democrático-populares se apresentam, 

explicitamente expressos, inclusive, na defesa de uma reforma sanitária democrática 

e popular. (COELHO, 2017, p. 302) 

  O MTSM se articula com as forças sociais que defendiam um projeto 

democratizante e participativo, expresso na criação de espaços públicos e na participação 

da sociedade civil nos processos de discussão e tomada de decisão relacionados com as 

políticas públicas, sendo o marco formal deste processo a Constituição Federal de 1988 

que consagra o princípio de participação social.  

A noção de saúde tende a ser percebida como efeito real de um conjunto de 

condições coletivas de existência, como expressão ativa – e participativa – do 

exercício de direitos da cidadania, entre os quais o direito ao trabalho, ao salário 

justo, à participação nas decisões e gestão de políticas institucionais etc. Assim, a 

sociedade teve a possibilidade de superar politicamente a compreensão, até então 

vigente socialmente dominante, da saúde como um estado biológico abstrato da 

normalidade   (ou ausência de patologias). (AMARANTE, 1995, p. 78.) 

A lei italiana nº 180/78 conhecida como Lei Franco Basaglia, que foi à primeira 

Lei nacional que propunha a extinção completa dos manicômios e a sua substituição por 

outros dispositivos, anteriormente mencionada, foi a referência no Brasil, em 1987, para 

o Projeto de Lei do Deputado Paulo Delgado do Partido dos Trabalhadores (PT – Minas 

Gerais). O Projeto de Lei entrou no Congresso Nacional em 1989 e foi sancionado como 

lei nº 10.216 apenas em 2001. Esta lei ficou conhecida por assegurar o direito da pessoa 

com enfermidade mental, prever a substituição progressiva do modelo hospitalocêntrico 

para os serviços alternativos e reorientar o modelo assistencial em direção à comunidade. 

(AMARANTE,1995)  

O MTSM possibilitou que a Reforma Psiquiátrica Brasileira (RPB), fosse 

reconhecida com política de Estado,  

através de um denso conjunto de leis e portarias que deram sustentação para a 

implementação de medidas que redirecionaram substancialmente a atenção em 

saúde mental no Brasil no horizonte de sua territorialização e humanização, 

refletindo pautas colocadas pelo movimento. (COELHO, 2017, p.285)  

Após doze anos de tramitação da Lei nº 10.216 no Congresso Nacional, o texto 

original sofreu muitas modificações, ficando distante da radicalidade do projeto original e 

deixando brechas quanto à existência do manicômio, ao prever que a substituição dos 

manicômios deva se efetuada de maneira progressiva e ao apontar que a pessoa com 
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sofrimento psíquico deva ser atendida “preferencialmente” nos serviços comunitários de 

saúde mental. Durante este longo período de tramitação, houve a elaboração de leis 

estaduais no que tange a Reforma Psiquiátrica, por parte de alguns estados como “[...] 

Rio Grande do Sul (1992) [...] Ceará (1993), Pernambuco (1994), Rio Grande do Norte, 

Minas Gerais e Distrito Federal (1995) e Espírito Santo (1996)”. (HEIDRICH, 2017, 

p.72) 

No entanto, apesar da demora na tramitação da mencionada lei, no mesmo ano de 

sua apresentação, ocorre a criação do primeiro Centro de Atenção Psicossocial (CAPS)  

Professor Luiz da Rocha Cerqueira e do primeiro Núcleo de Atenção Psicossocial 

(NAPS) em São Paulo, que passa a exercer forte influência na criação e transformação 

dos serviços em todo Brasil. Ambos os dispositivos são instituídos no ano de 1991, 

através da Portaria/SNAS nº 189.  

Os NAPS e os CAPS compartilhavam dos mesmos princípios institucionais, que 

em suma visavam à substituição dos hospitais psiquiátricos, o estabelecimento de um 

espaço de referência à pessoa em sofrimento psíquico e de atuação de equipe 

multidisciplinar, em nível local/territorial. Contudo, para Amarante (1995), o CAPS e o 

NAPS, possuem propostas diferentes. O CAPS se constituiria como um dispositivo 

alternativo e intermediário aos hospitais psiquiátricos. Por sua vez, o NAPS, seria um 

dispositivo substitutivo aos hospitais psiquiátricos.  

A partir da Portaria/SNAS nº 224 de 29 de janeiro de 1992, foram estabelecidas 

as diretrizes e regulamentações dos NAPS e CAPS, dividindo o atendimento em saúde 

mental em dois grupos: hospitalar e ambulatorial. Com o decorrer do tempo os 

princípios, funções e objetivos foram sendo regulamentados através de portarias e 

também construídos pelos profissionais da saúde mental, usuários e familiares. Em 2000, 

outro avanço ocorre com a regulamentação dos serviços de Residências Terapêuticas 

(RT), pela Portaria/SNAS nº 106, visando atender a clientela de egressos de internações 

psiquiátricas de longa permanência que não possuem laços familiares e suporte social. 

(AMARANTE, 1995) 

A partir da 3ª Conferência Nacional de Saúde Mental (CNSM), em dezembro de 

2001, e especificamente pela Portaria/GM nº 336, de 19 de fevereiro de 2002, ocorreu a 

regulamentação dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), sendo definidos e 

estabelecidos segundo a modalidade, níveis, territorialidade, horários de funcionamento e 
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os recursos humanos, ou seja, a formação da equipe técnica mínima para atuação 

multidisciplinar, ocorrendo assim a alteração da denominação NAPS, para às subdivisões 

da instituição CAPS. (BRASIL, 2002). 

A partir de toda transição histórica de construção da Política de saúde mental, os 

CAPS passam então a ser definidos como: 

[...] instituições destinadas a acolher os pacientes com transtornos mentais, estimular 

sua integração social e familiar, apoiá-los em suas iniciativas de busca da 

autonomia, oferecer-lhes atendimento médico e psicológico. Sua característica 

principal é buscar integrá-los a um ambiente social e cultural concreto, designado 

como seu “território”, o espaço da cidade onde se desenvolve a vida quotidiana de 

usuários e familiares. Os CAPS constituem a principal estratégia do processo de 

reforma psiquiátrica. (BRASIL, 2004, p. 13) 

Os objetivos dos CAPS são:  

Prestar atendimento clínico em regime de atenção diária, evitando as internações em 

hospitais psiquiátricos; Acolher e atender as pessoas com transtornos mentais graves 

e persistentes, procurando preservar e fortalecer os laços sociais do usuário em seu 

território; Promover a inserção social das pessoas com transtornos mentais por meio 

de ações intersetoriais; Regular a porta de entrada da rede de assistência em saúde 

mental na sua área de atuação; Dar suporte a atenção à saúde mental na rede básica; 

Organizar a rede de atenção às pessoas com transtornos mentais nos municípios; 

Articular estrategicamente a rede e a política de saúde mental numa determinada 

área de abrangência; Promover a reinserção social do indivíduo através do acesso ao 

trabalho, lazer, exercício dos direitos civis e fortalecimento dos laços familiares e 

comunitários. (BRASIL, 2004, p. 13) 

Os CAPS são subdivididos em CAPS I, II, e III e CAPS ad, CAPSi e CAPS ad III. 

Os CAPS I são serviços de atenção à saúde mental em municípios com população entre 

20 mil e 70 mil habitantes; os CAPS II são serviços de atenção à saúde mental em 

municípios com população entre 70 mil e 200 mil habitantes; os CAPS III são serviços de 

atenção à saúde mental em municípios com população acima de 200 mil habitantes; os 

CAPS ad são serviço especializado para usuários de álcool e outras drogas, implantados 

em municípios entre 70 mil e 200 mil habitantes; os CAPSi são serviços especializados 

para crianças, adolescentes e jovens com até 25 anos, em municípios acima de 200 mil 

habitantes; os Caps ad III são serviços especializados para usuários de álcool e outras 

drogas em municípios acima de 200 mil habitantes. (SAGE, 2017).  

OS CAPS, não são apenas um estabelecimento de saúde, mas uma estratégia de 

transformação da assistência à saúde mental, que visa construir um novo modo de 

cuidado do sofrimento psíquico. (LEAL;DELGADO, 2007;YASUI,2007).  

Cuidar, segundo, Yasui (2007) significa: 
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[...] pensar numa atitude de ocupação, preocupação responsabilização e 

envolvimento com o outro. Para olhar e ouvir o outro, preciso reconhecê-lo como 

alguém que represente para mim mais do que um mero objeto de intervenção. 

Preciso reconhece-lo como um sujeito, não como uma entidade, um objeto, uma 

doença. Isso representa uma ruptura epistempológica de grande importância. 

Significa romper com a racionalidade médica que instrumentaliza saberes e práticas 

hegemônicos, centrados na doença, de caráter hospitalocentrico, excessivamente 

farmacológico e de orientação biologizante. (YASUI, 2007, p. 161) 

 Assim, o CAPS é caracterizado como “[...] uma radical ruptura com o modelo 

hegemônico de produção de saberes que fundamentam e autorizam o saber/fazer 

psiquiátrico baseados no isolamento, na tutela, na disciplinarização e que têm o 

manicômio uma das suas expressões [...].” ( YASUI, 2007, p.157) 

 Esse compromisso com uma nova prática de cuidado deve estar presente em 

todas as ações do CAPS: no acolhimento, na escuta qualificada, no Projeto Terapêutico 

Singular (PTS), nas oficinas e nas outras atividades propostas pela instituição. Para Yasui 

(2007, p. 159), o PTS é “um conjunto de ações pactuadas entre diferentes atores: o 

usuário, seu familiar, integrantes da equipe e profissionais de outros serviços”. Assim, 

este Projeto: 

[...] pressupõe uma negociação que envolve a organização de uma nova rotina, 

definição de quais ações participar, assunção de responsabilidades e 

compartilhamento de tarefas, interesses nem sempre convergentes ou conciliáveis: 

por vezes a família quer internar; ou o local de trabalho quer demitir o usuário, ou a 

escola não o aceita mais. Quase sempre, existem divergências entre os integrantes da 

equipe sobre a melhor conduta e o melhor projeto; em outras ocasiões, temos 

resistência do usuário em comparecer ao serviço ou às atividades propostas. O 

CAPS é meio, caminho, não fim. E a possibilidade da tessitura da trama, de um 

cuidado que não se faz em apenas um lugar, mas é tecido numa ampla rede de 

alianças que inclui diferentes segmentos sociais, diversos serviços, distintos atores e 

cuidadores. [...] Tecer esta rede de alianças em torno do cuidado é uma das 

dimensões essenciais do nosso processo de trabalho. (YASUI, 2007, p.157) 

Ou seja, as práticas desenvolvidas no CAPS não deve se limitar as paredes 

institucionais, mas deve buscar vínculos e parcerias diversas, sendo a concepção de 

„território‟ fundamental neste sentido. Para Amarante (2007), além da reforma 

psiquiátrica como uma reforma de serviço, que modificou a lógica do cuidado, como já 

mencionado, é necessário pensar a atenção psicossocial como um processo social 

complexo, que é constituído por diversos atores e pelas dimensões, teórico-conceitual, 

jurídico-política, técnico-assistencial e sociocultural.  

A dimensão teórico-conceitual fundamenta o campo do saber psiquiátrico sobre a 

„loucura‟, definido como um saber positivo, neutro e autônomo, do qual coloca, como já 
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ressaltado, o sujeito entre parêntesis (AMARANTE, 2007). Desta forma, torna-se 

imprescindível a ruptura com esse paradigma, nos novos dispositivos da saúde mental. 

A doença entre parêntesis não significa a negação da existência da „doença‟, em 

outras palavras, não significa a recusa em aceitar que exista uma experiência que 

possa produzir dor, sofrimento, diferença ou mal-estar; não é a negação da 

experiência que a psiquiátrica convencionou denominar doença mental. A estratégia 

de colocar a doença entre parênteses é um só tempo, uma ruptura com o modelo 

teórico-conceitual da psiquiatria que adotou o modelo das ciências naturais para 

conhecer a subjetividade e terminou por objetivar e coisificar o sujeito e a 

experiência humana. (AMARANTE, 2007, p. 67) 

Segundo Amarante: 

[...] com a doença entre parênteses nos deparamos com o sujeito, com suas 

vicissitudes, seus problemas concretos do cotidiano, seu trabalho, sua família, seus 

parentes e vizinhos, seus projetos e anseios, isto possibilita uma ampliação da noção 

de integralidade no campo da saúde mental e atenção psicossocial. (AMARANTE, 

2007, p. 69) 

Assim, a dimensão técnico-assistencial, abrange tanto a subjetividade, campo de 

atuação da psicologia, como a objetividade, ou seja, as necessidades concretas da ordem 

social, campo de atuação do Serviço Social. A dimensão técnico-assistencial, abrange as 

demandas relacionadas às necessidades assistenciais, sócioeconômicas, familiares e 

individuais.    Essa dimensão envolve o âmbito psicossocial, a promoção de acolhimento, 

cuidado, atenção e sociabilidade. (AMARANTE, 2007) 

A dimensão jurídico-política é um conjunto de desafios e estratégias que precisam 

ser contemplados na legislação. Neste sentido, torna-se imprescindível a formulação de 

novas politicas sociais, pautadas pelas demandas sociais das pessoas em sofrimentos 

psíquicos, seus familiares e dos gestores e trabalhadores da política de saúde mental. 

Como exemplo de um direito social por essa dimensão, tem-se o Benefício de Prestação 

Continuada (BPC) previsto através da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), que 

embora seja uma política social importante, ainda possui fragilidades como as restrições 

de doenças e restrição do sujeito ao mercado de trabalho, como dispõe a Lei Nº 8.742, de 

7 de dezembro de 1993, sendo um obstáculo às estratégias de inclusão social, autonomia 

e plena expansão dos indivíduos sociais. (AMARANTE, 2007) 

A dimensão sociocultural, se expressa no envolvimento da sociedade na discursão 

da reforma psiquiátrica, com o objetivo de provocar reflexão sobre os hospitais 

psiquiátricos, a loucura e o sofrimento psíquico a partir da produção cultural e artística 

dos atores sociais, sendo eles usuários, familiares, profissionais e voluntários. Como 

exemplo de ações norteadas por essa dimensão, tem-se o dia 18 de maio, dia Nacional da 
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Luta Antimanicomial, no qual ocorrem atividades culturais, políticas, acadêmicas, em 

todo o país, com intuito de promover o debate e a reflexão com a sociedade. 

(AMARANTE,2007) 

1.2. CAPS COMO DISPOSITIVO ESTRATÉGICO DE 

DESINSTITUCIONALIZAÇÃO: BREVES APONTAMENTOS.  

A implantação dos CAPS trouxe uma nova lógica de atenção e cuidado à pessoa 

em sofrimento psíquico visando a da ruptura do modelo biomédico de medicalização, 

exclusão, punição e focalização dos sintomas/patologias. Esse dispositivo nasce do 

Movimento de Reforma Psiquiátrica
 
na perspectiva de desinstitucionalização, propondo 

uma desconstrução da lógica manicomial no modo de atenção e tratamento dos 

enfermos mentais.
.
 Desse modo, por serem substitutivos não devem ser complementar 

ao hospital psiquiátrico, pois objetiva um novo modelo de assistência à saúde mental, 

que promova autonomia e incentivo ao protagonismo do usuário em seu território e em 

sua saúde. Assim, “[...] pessoas que provavelmente teriam como destino viverem 

encarceradas em Hospitais Psiquiátricos, submetidas a um cotidiano mortífero, 

encontram outras possibilidades de cuidado que apostam em modos distintos de levar a 

vida.” (YASUI,2013, p.13) 

O Ministério da Saúde é responsável pelo cadastro e financiamento dos CAPS, 

que repassa aos municípios, pagos às Secretarias de Saúde e pelo Registro de Ações 

Ambulatoriais em Saúde (RAAS). Nesse sentindo, a Portaria nº 189 de 20 de Março de 

2002, prevê a inclusão de procedimentos e a normatização pelo Sistema de Informações 

Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH-SUS) sobre o acolhimento, a observação 

e o repouso quando necessário em leito nos CAPS III e CAPSad III. (BRASIL,2002). 

Também, a Portaria GM/MS nº 3.088/2011, lançada em 2011, institui a Rede de 

Atenção Psicossocial (RAPS), que possui os componentes, atenção básica em saúde, 

atenção psicossocial especializada, atenção de urgência e emergência, atenção 

residencial de caráter transitório, atenção hospitalar, estratégias de institucionalização e 

reabilitação psicossocial. (BRASIL, 2002; 2011; 2017) 

Nos mais de trinta anos que se passou desde a criação do primeiro CAPS, veio 

ocorrendo à expansão paulatina deste tipo de serviço de saúde mental no Brasil, sendo 

registrado pelo Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil (CNES) e 

pela a Coordenação Geral de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas/Departamento de 
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Ações Programáticas Estratégicas (DAPES)/Secretaria de Atenção a Saúde (SAS) 

através do Ministério da Saúde (MS) em 2017, a presença de CAPS em 2.341 

municípios brasileiros, tendo o número de municípios com CAPS crescido em 98,7% a 

partir de 2008. (FIGURA 1). 

Figura 1 – Número de municípios brasileiros com CAPS 

 

Fonte: Coordenação Geral de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas/DAPES/SAS/MS/2017 

Observa-se também o crescimento do número total de CAPS (CAPS I, CAPS II, 

CAPS III, CAPSad, CAPSad 24 e CAPSi) habilitados, em funcionamento no Brasil, 

totalizando 2.462 CAPS no ano de 2017, tendo ampliado em 85,6% entre os anos de 

2007 e 2017. (FIGURA 2) 



39 
 

Figura 2 – Número total de CAPS habilitados em funcionamento no Brasil. 

 

Fonte: Coordenação Geral de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas/DAPES/SAS/MS/2017 

Em contrapartida, o número de leitos contratos em hospitais psiquiátricos pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS), reduziu em 46,5% no país, no mesmo período, pois 

decresceram de 42.317 para 22.630 leitos, totalizando menos 20.322 leitos no território 

nacional. (FIGURA 3) 

Figura 3 – Número total de leitos psiquiátricos financiados pelo SUS no Brasil. 

 

Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil – (CNES) 2017 
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Desse modo, em termos de redução no número de leitos psiquiátricos e da 

expansão do número de CAPS, há na atualidade a sinalização de avanços no processo 

de desinstitucionalização. No entanto, ao se analisar as praticas cotidianas 

desenvolvidas pela equipe profissional e a gestão da Política de Saúde Mental, observa-

se que há muito ainda a se avançar. A literatura sinaliza como fragilidades e desafios 

referentes aos CAPS: I) Dificuldade no cumprimento da portaria 336/02, que 

regulamenta a equipe mínima; II) Poucos leitos destinados à saúde mental nos hospitais 

gerais; III) Falta de materiais consumo e permanentes. IV).  Falta de recursos humanos 

(técnicos e profissionais de outras áreas como: auxiliar de serviços gerais, auxiliar 

administrativo, porteiros, entre outros.); V) Dificuldades no que concerne a atenção a 

crise, sobretudo nos fins de semana quando a equipe técnica esta reduzida. VI) 

Dificuldades de articulação com a rede básica; VII) Dificuldades nos critérios de 

utilização dos leitos-noite, sendo utilizados acima do limite de dias; VIII) Demanda de 

leitos-noite maior que a capacidade estrutural do serviço; IX) Horários de 

funcionamento pouco convenientes para a participação de familiares no serviço; X) 

Número excessivo de usuários para o número de técnicos de referência; XI) Falta de 

processos avaliativos da gestão do dispositivo; XII) Dificuldade no gerenciamento dos 

médicos psiquiatras; XIII) Modo de funcionamento do serviço semelhante as rotinas de 

hospitais psiquiátricos; XIV) Parcerias insuficientes com outros serviços da rede; XV) 

Pouca compreensão dos objetivos dos CAPS por parte dos coordenadores de unidades 

básicas; XVI) Cobertura insuficiente; XVII) Desafio na ruptura com a racionalidade 

médica.  (ONOCKO-CAMPOS et al., 2009; GONÇALVES et al., 2010; KANTORSKI 

et al., 2012)  

Em suma, os desafios e fragilidades apresentados dos CAPS, estão relacionados a 

quatro fatores: I) A não operacionalização das prerrogativas jurídico-legais referentes 

aos CAPS; II) A falta de clareza sobre os objetivos institucionais; III) A grande 

demanda de usuários versus o número de técnicos; IV) A racionalidade médica como 

prática hegemônica. 

Em relação ao desafio da ruptura com a racionalidade médica, Yasui (2007) 

registra que: 

Com muito mais frequência do que gostaríamos o que vemos é uma organização dos 

processos de trabalho que ainda se norteia pelo modelo hegemônico da 

racionalidade médica, centrada nos fenômenos patológicos e no ato prescritivo. A 



41 
 

presença do psiquiatra e seus atos determinam a dinâmica e a estratégia terapêutica, 

via de regra medicamentosa. As discursões de caso em equipe, quando existem, 

geralmente ocorrem sem a presença daquele profissional e tendem a reduzir o 

sofrimento psíquico ao quadro patrológico. A utilização de outras ações não muda a 

lógica do modelo: a oficina terapêutica, por exemplo, transforma-se não em um 

campo relacional de trabalho vivo, de encontro, de criação, mas mera reprodução de 

técnicas muitas vezes de caráter moralizante e de controle que transformam a 

potencialidade criativa em trabalho repetitivo, sem sentido, burocrático. Reproduz-

se a utilização das ferramentas conceituais das praticas hegemônicas: isolando 

(ainda que num serviço aparentemente aberto); discurso técnicos que calam o 

paciente (monólogo da razão sobre a loucura ); a doença suplantando a 

complexidade da vida; e a medicalização como estratégia terapêutica central. 

(YASUI, 2007, p. 163)  

No processo de estágio supervisionado em Serviço Social vivenciado em um 

CAPS no município de Campos dos Goytacazes, também foi observado que o discurso 

da racionalidade médica, ainda influi para que seja dado maior ênfase a observação do 

sujeito por sua patologia, assim como nas Instituições Totais
10

, nas quais, a classificação 

patológica e o registo no prontuário fazem com que as atitudes e os fracassos passados e 

presentes sejam justificados pelos fenômenos patológicos, reduzindo a complexidade da 

vida e das relações sociais. Isso resulta na medicalização como elemento fundamental 

para o tratamento terapêutico, o que se contrapõe a proposta de desinstitucionalização, 

atribuída por Rotelli e colaboradores (1990) e absorvida pela Reforma Psiquiátrica 

Brasileira.  

Outro aspecto analisado no CAPS é a necessidade de repensar o processo de 

elaboração do Projeto Terapêutico Singular (PTS), pois a cartilha da Política Nacional 

de Humanização (PNH), intitulada “Clínica Ampliada, Equipe de Referência e Projeto 

Terapêutico Singular”, lançada pelo Governo Federal do Brasil, em 2008, define que tal 

projeto deva ser realizado através de: “uma reunião de toda a equipe em que todas as 

opiniões são importantes para ajudar a entender o Sujeito com alguma demanda de 

cuidado em saúde e, consequentemente, para definição de propostas de ações.” 

(BRASIL, 2008, p.40).  No entanto, foi observado que nem todos os PTS foram 

elaborados a partir da discursão entre equipe multidisciplinar, familiares e usuários, o 

que se contrapõe às diretrizes da RPB e do CAPS, em particular; pois exime o individuo 

de participar das decisões acerca de sua própria saúde.   

Além destes aspectos, outra fragilidade percebida é a restrição do PTS apenas ao 

CAPS, pois há pouca articulação do serviço com a rede. Esta articulação possibilitaria a 

                                                           
10

 GOFFMAN (1961).  
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proposta de um PTS composto por ações que envolvesse outros espaços institucionais 

como: cursos profissionalizantes, Pré-Vestibulares Sociais, escolas, entre outros. As 

oficinas terapêuticas, de acordo com o objetivo das mesmas, também poderiam ocorrer 

fora do espaço institucional, como em: quadras esportivas, praças, teatros, etc. Esse 

movimento extra CAPS, beneficiaria a criação de vínculos com o território e o 

tratamento terapêutico.  Na falta de parcerias há um „tratamento‟ restrito ao CAPS, o 

que não contribui para a redução no quadro de estigmatização, relativa a demarcação do 

individuo como “usuário do CAPS”, devido ao estabelecimento de um fluxo monótono 

entre residência-CAPS.  

Yasui (2007) evidencia que para superar essa realidade, são necessárias ações 

inovadoras, um novo olhar sobre a “doença”, compreendendo que a saúde é uma 

produção social e não excedendo o cuidado para práticas assistencialistas ou 

controladoras, que possam limitar o individuo. 

A produção de novas relações e a construção de projetos de vida mais autônomos 

não se dá em lugares com relações mediadas por medo, na mesmice, na 

mediocridade. Entenda-se medíocre aqui como a qualidade média, modesto, sem 

expressão ou originalidade, pouco capaz, sem qualquer talento que, de modo geral, 

fica aquém. Ou seja, serviços absolutamente comuns, que reproduzem as mesmas 

práticas que podemos nomear de manicomiais. ( YASUI, 2007, p. 163) 

As fragilidades e desafios presentes nas práticas cotidianas que constituem os 

CAPS podem ser enfrentadas segundo Onocko-Campos e colaboradores (2009), a partir 

de: I) Gestão participativa, com profissionais, usuário e familiares; II) Formação 

continuada; III) Maior participação da equipe nas reuniões;  IV) Diálogo sobre 

abordagens clínicas; V) Identificação de serviços, programas e dispositivos da rede e do 

território que se articulem ao CAPS; VI) Adequação do serviço á portaria 336/02
11

; VII) 

Maior democratização de informações com familiares, usuários e com coordenadores de 

unidades básicas; VIII) Realização de avaliação dos CAPS; IX) Criação de uma rede de 

apoio composta por profissionais de vários CAPS; X) Maior avaliação de casos e 

critérios de acolhimento ao leito.  

Desse modo, os CAPS devem se fortalecer como „espaços‟ para além da 

assistência médica, configurando-se em ações que cada vez mais promovam a 

                                                           
11

 A portaria 336 de 19 de fevereiro de 2002, dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de 

transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, regulamentando os serviços de atenção 

à saúde mental. (BRASIL, 2002) 
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autonomia e a reinserção social, o que envolve o aprofundamento de vínculos familiares 

e comunitários e a interface com os demais programas e políticas presentes no contexto 

municipal. Devem atuar na promoção dos sujeitos, no sentido de superar as situações de 

vulnerabilidade e riscos sociais e de estigmatização, estimulando a participação social e 

a autonomia via projetos artísticos, capacitações profissionais, escolarização e geração 

de renda. Nesse sentido, o Serviço Social tem muito a contribuir, nas dimensões 

socioeducacional, jurídico-política e técnico-assistencial da Reforma Psiquiátrica 

Brasileira. (AMARANTE, 2007) 
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2. ATUAÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIÇO SOCIAL NO CENTRO DE 

ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS): DESAFIOS E POSSIBILIDADES. 

 

2.1. O PROJETO ÉTICO POLÍTICO DO SERVIÇO SOCIAL E O MOVIMENTO DA 

LUTA ANTIMANICOMIAL NO CONTEXTO DO CENTRO DE ATENÇÃO 

PSICOSSOCIAL (CAPS).  

O Movimento de Reconceituação do Serviço Social e o Movimento da Luta 

Antimanicomial, emergiram em um mesmo contexto histórico, possuindo fortes bases 

democráticas. O Serviço Social brasileiro, paralelamente ao nascimento do Movimento 

Antimanicomial, nos anos de 1970 e 1980, consolidou o projeto ético-político 

profissional, a partir do Movimento de Reconceituação do Serviço Social, 

comprometido com a ruptura do conservadorismo e fundamentado na tradição marxista, 

com concepções metodológicas e teóricas articuladas com os projetos societários da 

classe trabalhadora. (NETTO, 2008; BARROCO, 2010). 

O III Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais (CBAS), conhecido como o 

“Congresso da Virada”, ocorreu em 1979 e representou uma importante mudança para 

os assistentes sociais, pois trouxe a vinculação destes aos movimentos dos 

trabalhadores, ressaltando o posicionamento ético-político e o compromisso coletivo 

com os setores populares na defesa da democracia e ampliação de direitos civis, 

políticos e sociais. 

[...] os direitos civis, cujo marco é o século XVIII, são os direitos individuais e 

dizem respeito à liberdade pessoal, de pensamento, de religião econômica; os 

direitos políticos, consagrados no século XIX, referem-se à liberdade de associação 

a partidos e aos direitos eleitorais; os direitos sociais, em grande parte um legado da 

primeira metade do século XX, estão voltados à coletividade e são basicamente os 

direitos à educação, à saúde, á habitação, ao trabalho e á alimentação; os direitos 

contemporâneos ou de terceira e quarta geração, a partir de meados do século XX, 

são parte das demandas dos denominados Novos Movimentos Sociais com 

referência ao gênero, à faixa etária, às etnias, ao meio ambiente, à diversidade e às 

diferenças culturas e identitárias, entre outras.  (Kauchakje,2008,p.24) 

As demandas democráticas populares por direitos sociais foram incorporadas pelo 

Serviço Social, que passa a se reconhecer pertencente ao conjunto da classe 

trabalhadora. Desse modo, Barroco (2010, p.101) expõe que: “[...] o ethos profissional é 

auto-representado pela inserção do assistente social na divisão sócio-técnica do 

trabalho, como trabalhador assalariado e cidadão.” 
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Outro fator fundamental para a reconceituação do Serviço Social, ocorreu em 

1982, com a reforma curricular estimulada pela Associação Brasileira de Escolas de 

Serviço Social (ABESS), com o objetivo de formar profissionais com uma perspectiva 

democrática e capaz de lidar com a “questão social”. Esses processos ressignificaram a 

atuação do Serviço Social e acompanharam as conquistas dos direitos sociais e a 

redemocratização brasileira, repercutindo na ampliação de práticas interventivas com 

categorias sociais determinadas – crianças, mulheres, idosos, pessoas em sofrimento 

psíquico, entre outras – que adquiriram após a Constituição federal de 1988, respaldo 

jurídico-legal.  

Em 1993, foi criado um novo Código de Ética do Serviço Social, em vigência na 

atualidade, formulando um projeto profissional condizente com as redefinições traçadas 

para a profissão. As bases fundamentais deste projeto foram constituídas no contexto da 

década de 1980, a partir do crescente envolvimento dos profissionais em espaços no 

âmbito de controle social – encontros, fóruns, eventos, congressos, movimentos sociais, 

entre outros espaços democráticos – que se articulou amplamente ao movimento de 

redemocratização da sociedade brasileira.(NETTO,2008) 

Sobre projeto profissional, Netto afirma que:  

[...] os projetos profissionais apresentam a auto-imagem de uma profissão, elegem 

os valores que a legitimam socialmente, delimitam e priorizam seus objetivos e 

funções, formulam os requisitos (teóricos, práticos e institucionais) para o seu 

exercício, prescrevem normas para o comportamento dos profissionais e 

estabelecem as bases das suas relações com os usuários de seus serviços, com as 

outras profissões e com as organizações e instituições sociais privadas e públicas. 

(NETTO, 2008, p. 144) 

Além da emergência de luta por direitos sociais (saúde, educação, assistências, 

entre outras), emerge na conjuntura histórica e social brasileira na década de 1980, a 

ampliação dos movimentos sociais, relacionados aos direitos de diferentes grupos. Estes 

tinham como direção fundamental a ampliação e aprofundamento de direitos sociais e a 

formulação de novos direitos. (KAUCHAKJE, 2008) 

De acordo com Kauchakje (2008), os movimentos sociais são uma importante 

forma de participação social e de fiscalização da gestão pública, possuindo 

protagonismo importante para a formulação de direitos sociais, propondo novos direitos 

e, quando conquistados, buscando a garantia para a efetivação destes. Os elementos que 
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formam um movimento social são: “contestação ou protesto, organização das ações, 

ideologia, objetivo e projeto de sociedade.” (KAUCHAKJE, 2008, p.84)  

Neste sentido, a participação social se constitui como um dos principais 

protagonistas das conquistas das garantias e da ampliação de direitos. Ainda segundo a 

autora supracitada, 

participação social significa fazer parte de uma sociedade, isto é, usufruir dos bens e 

recursos sociais e direcionar os rumos dessa sociedade, ou participar da riqueza 

social e cultura e do acesso aos recursos, além de participar da gestão pública e da 

política. Assim, participação social tem significado similar ao de inclusão social e 

oposto ao de exclusão social. Um segundo sentido para a expressão participação 

social está vinculado à atuação das organizações e dos movimentos sociais que têm 

reinvindicação e atividades ligadas às carências, à justiça social, aos direitos, à 

elaboração de políticas e até alternativas de sociedade. Dessa maneira, participação 

social está relacionada à sociedade civil organizada.  (KAUCHAKJE, 2008, p.74-

75) 

Corroborando, Coutinho (1999) define que a participação social através dos 

movimentos sociais, é uma das formas mais legítimas de universalização efetiva da 

cidadania, através da luta pela construção de uma sociedade radicalmente democrática.
 
 

As pautas dos movimentos sociais visam à criação e à efetivação de leis, que assegure 

direitos sociais e politicas públicas para o enfretamento da questão social advinda de 

suas expressões na sociedade capitalista.  

A partir das contribuições do Movimento da Luta Antimanicomial para a atual 

assistência à saúde mental, observa-se a necessidade de uma atuação profissional do 

Serviço Social, capaz de fazer novas proposições ao campo da saúde mental, através da 

articulação entre o Projeto Ético Político e o Movimento da Luta Antimanicomial.  

Vasconcelos (2016) e Passos (2017) reconhecem que muitos sãos os pontos em 

comum entre o Movimento da Luta Antimanicomial e o Projeto Ético Político do 

Serviço Social, se compararmos os princípios fundamentais estabelecidos no Código de 

ética Profissional do Serviço Social de 1993 e os valores gerais do Movimento 

Antimanicomial, sendo: a liberdade, a cidadania, o aprofundamento da democracia, a 

emancipação, a defesa de direitos humanos. 

O conceito de liberdade do Código de Ética do Serviço Social, funda todos os 

princípios ético-políticos da profissão, e “[...] se constitui [...] enquanto escolhas/opções 

que se fazem no confronto entre alternativas reais (ou, se quiser, enquanto respostas que 

se propõem em face de problemas objetivos).” (NETTO, 2013, p. 24).  
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Para Netto (2013) a concepção de liberdade é atribuída aos indivíduos sociais, 

sem se articular com o individualismo do liberalismo clássico, mas a individuação no 

que tange ao respeito à diversidade, garantia do pluralismo e defesa de direitos sociais, 

opondo-se a posições fascistas, racistas ou de qualquer ordem que vá contra os direitos 

humanos. Vincula-se ao compromisso com a autonomia, a emancipação e a plena 

expansão dos indivíduos sociais com vias a construção de uma nova ordem societária e 

à emancipação dos indivíduos sociais. Para este autor, 

a concepção de liberdade que assume no seu núcleo a individuação que supera o 

individualismo: trata-se da expansão de indivíduos sociais emancipados porque 

autônomos e porque podem desenvolver livre e socialmente as suas potencialidades. 

O conteúdo concreto da liberdade é assim exposto de modo inequívoco e diz 

respeito a toda a humanidade, a todos os homens e mulheres sem qualquer 

discriminação (“por questões de inserção de classe social, gênero, etnia, religião, 

nacionalidade, orientação sexual, identidade de gênero, idade e condição física.”) 

(NETTO, 2013, p. 27) 

Nessa perspectiva, a dimensão ético-política da ação do Serviço Social, mostra-se 

em sintonia com as diretrizes da Luta Antimanicomial, referentes à negação ao 

isolamento, pois foi o isolamento dos espaços manicomiais e a repressão da psiquiatria 

que retirou a liberdade da pessoa em sofrimento psíquico. A liberdade corresponde à 

oposição ao próprio manicômio, pois neste espaço se enfatiza que a pessoa com 

sofrimento psíquico não é capaz de realizar suas próprias escolhas. (PASSOS, 2017) 

Para além de uma simples reorganização assistencial, a Reforma Psiquiátrica 

elucidada pelo Movimento Antimanicomial se expressa na atenção no sentido da 

emancipação, cidadania, liberdade e direitos, visando que as pessoas em sofrimento 

psíquico, se tornem protagonistas na construção e participação da política, dos 

dispositivos substitutivos e de suas próprias vidas, com objetivo de não apenas 

desconstruir os muros literais do manicômio, mas também os muros simbólicos.  

Desta forma, se torna imprescindível relembrar esse princípio na atuação 

profissional do assistente social nos CAPS, pois qualquer conduta que viole esse 

princípio, segue na contramão do Código de Ética do Serviço Social e dos ideais da 

Luta Antimanicomial. Assim, a prática profissional do Serviço Social nos CAPS deve 

assegurar a liberdade de escolha do individuo em seu próprio tratamento, como também 

uma intervenção profissional que respeite e considere essas opiniões e escolhas de vida 

dos indivíduos. (CFESS, 2012) 
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O conceito de emancipação do Código de Ética do Serviço Social, se relaciona 

a liberdade, a democracia e a autonomia, possuindo influências marxistas. Para Marx, a 

emancipação política no capitalismo, é observada como uma emancipação que ocorre 

nos limites da sociedade burguesa, pois restringe o homem a um integrante da sociedade 

civil e a cidadão do Estado,  assim, a emancipação política para Marx, só terá sentido 

quando articulada a emancipação humana. (BRESSAN, 2009) 

Os contornos assumidos pela concepção de emancipação humana em Marx indicam 

a necessidade da superação da mercadoria, do capital e do Estado; ainda, a 

necessidade de os seres humanos assumirem o controle consciente de sua existência, 

possibilitando-lhes a percepção sua história como fruto da ação humana em que o 

sujeito histórico é capaz de uma teleologia, isto é, capaz de projetar antecipadamente 

aquilo que será objetivado (BRESSAN, 2009, p. 76). 

No que diz respeito à emancipação, Barroco e Terra, explicitam que o Código de 

Ética: 

Não pretendeu afirmar que seria possível realizar a emancipação humana nos limites 

do trabalho profissional, pois supõe que existem níveis diferentes de emancipação; 

que a emancipação sociopolítica não se confunde com a emancipação humana 

(Marx,1991), mas que isso não a torna menos importante, com a realização relativa 

de conquistas emancipatórias. Além disso, [...] a emancipação social e política, 

realizável em graus diversos nos limites da sociabilidade burguesa, não se 

desconectam do horizonte da emancipação humana [...] (BARROCO;TERRA, 2012, 

p.59-60)  

A emancipação humana, no que tange a sua dimensão sociopolítica, se articula à 

dimensão jurídico-política da Reforma Psiquiátrica Brasileira (RPB), que se expressa, 

através da aprovação de leis que assegurem os direitos da pessoa em sofrimento 

psíquico, viabilizando seu viver em sociedade e na perspectiva de alterar as relações na 

sociedade civil no que tange aos direitos humanos e sociais. (AMARANTE, 2007) 

A emancipação sociopolítica, também relaciona-se a participação sociopolítica 

dos usuários e familiares em espaços de controle social, como: seminários, movimentos 

sociais, conselhos e congressos; e, em lideranças politicas e da gestão da política 

pública, que contribui para o fortalecimento da emancipação dos indivíduos sociais.  

(PASSOS, 2017; CFESS, 2012)  

Vasconcelos (2000, p.76) aponta que um dos desafios ainda existentes no CAPS, 

se vincula a emancipação sociopolítica dos usuários. Este autor, denomina como: 

“cultura de dependência”, as atuações profissionais nos dispositivos substitutivos ao 

hospital psiquiátrico que retiram o protagonismo dos usuários, minimizando a 

participação dos mesmos ou restringindo suas propostas e anseios no seu PTS e/ou no o 
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próprio serviço, gerando uma dependência dos familiares e usuários aos profissionais 

do serviço e gera uma relação de controle, por parte dos profissionais.  

O autor supracitado explicita que é exatamente no contexto dos serviços de 

atenção psicossociais que devem emergir a participação dos usuários. Hoje, o 

Movimento da Luta Antimanicomial se caracteriza por ser um movimento misto, de 

profissionais, familiares e usuários.  Entretanto, do ponto de vista do princípio da 

autonomia, emancipação, consolidação da cidadania e aprofundamento da democracia, 

se torna evidente a importância do surgimento de uma maior autonomia dos usuários no 

serviço. Assim, o CAPS pode ser um espaço que possibilite tal surgimento, através de 

grupos efetuados por usuários, como oficinas de arte, a exemplo o Teatro do Oprimido, 

que será comentado no item 2.2. (VASCONCELOS, 2000) 

O diálogo do Projeto ético-politico do Serviço social e o Movimento 

Antimanicomial com vistas à desinstitucionalização, apontam diretrizes para que os 

CAPS se reorganizem como um espaço democrático no âmbito psicossocial, de 

construção de um serviço que articule cidadania e subjetividade. 

A defesa dos direitos humanos, também é um principio evidente, tanto no Projeto 

ético-político do Serviço Social, como no Movimento da Luta Antimanicomial.  Estes 

direitos, segundo Barroco e Terra (2012, p. 64), são resultado do enfrentamento de 

situações de violações contra a vida humana, que, estão “em curso por parte das classes, 

grupos e sujeitos desapropriados das condições sociais de existência [...] por processos 

de discriminação, opressão, dominação e exploração.” 

No que diz respeito à saúde mental, foi defendido veementemente na Carta de 

Bauru (1987), que denunciava e recusava as práticas manicomiais que feriam e ferem os 

direitos humanos, como anteriormente mencionado. (VASCONCELOS, 2016; 

PASSOS;2017) 

Ao recusarmos o papel de agente da exclusão e da violência institucionalizadas, que 

desrespeitam os mínimos direitos da pessoa humana, inauguramos um novo 

compromisso. Temos claro que não basta racionalizar e modernizar os serviços nos 

quais trabalhamos. O Estado que gerencia tais serviços é o mesmo que impõe e 

sustenta os mecanismos de exploração e de produção social da loucura e da 

violência. O compromisso estabelecido pela luta antimanicomial impõe uma aliança 

com o movimento popular e a classe trabalhadora organizada. O manicômio é 

expressão de uma estrutura, presente nos diversos mecanismos de opressão desse 

tipo de sociedade. [...] Lutar pelos direitos de cidadania dos doentes mentais 

significa incorporar-se à luta de todos os trabalhadores por seus direitos mínimos à 

saúde, justiça e melhores condições de vida. [...] Contra a mercantilização da 
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doença! Contra a mercantilização da doença; contra uma reforma sanitária 

privatizante e autoritária; [...]; pelo Dia Nacional de Luta Antimanicomial em 1988! 

Por uma sociedade sem manicômios! (Carta de Bauru, 2007) 

Segundo Passos (2017), a negação dos direitos humanos para a pessoa em 

sofrimento psíquico deu-se através da reprodução da concepção pineliana – 

mencionada no capitulo 1 – que considerava a pessoa em sofrimento psíquico 

despossuída de razão, sendo esta condição elementar para a definição da natureza 

humana. Esse seria, então, um impedimento para que a pessoa em sofrimento psíquico 

fosse considerada como humana e, por conseguinte, considerada cidadã. 

Neste sentido, a dimensão jurídico-política da Reforma Psiquiátrica Brasileira, é 

um elemento imprescindível, pois: “trata-se de uma luta pela inclusão de novos sujeitos 

de direito e de novos direitos para os sujeitos em sofrimento mental. Direito ao trabalho, 

ao estudo, ao lazer, ao esporte, à cultura, enfim, aos recursos que a sociedade oferece.” 

(AMARANTE, 2007, p.69)  

Essa dimensão é contemplada pela Lei nº 10.216 de 2001 que dispõe sobre a 

proteção e os direitos das pessoas em sofrimento psíquico. Assim, a cidadania, 

democracia e os direitos humanos, são princípios transversais. Pois a defesa dos direitos 

humanos envolve a concepção dos indivíduos como cidadãos, portanto, com direitos 

civis, políticos e sociais formalizados, sendo possível tal perspectiva, apenas em 

contextos democráticos. (BRASIL,2001) 

Segundo Coutinho (1999) cidadania é, 

A capacidade conquistada por alguns indivíduos, ou (no caso de uma 

democracia efetiva) por todos os indivíduos, de se apropriarem dos bens 

socialmente criados, de atualizarem todas as potencialidades de realização 

humana abertas pela vida social em cada contexto historicamente 

determinado. [...] A cidadania não é dada aos indivíduos de uma vez para 

sempre, não é algo que vem de cima para baixo, mas é resultado de uma luta 

permanente, travada quase sempre a partir de baixo, das classes subalternas, 

implicando um processo histórico de longa duração. (COUTINHO, 1999, 

p.42) 

 Assim a cidadania deve advir de um esforço coletivo, pois os direitos são 

fenômenos sociais que devem advir das demandas sociais, em um movimento de baixo 

para cima, ou seja, da conquista destes direitos pela classe trabalhadora. Estes direitos 

devem se dar na perspectiva de “aprofundamento e universalização da cidadania, de 

crescente democratização das relações sociais. Esse processo é contraditório, sujeito a 

avanços e recuos” (COUTINHO, 1999, p. 58). Pois, tal universalização esbarra na 
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lógica do funcionamento do modo de produção capitalista que se consolida e se 

expande em nossa sociedade. Assim, a ampliação e consolidação da cidadania é 

dificultada pelas opressões vividas pelos indivíduos, no contexto historicamente 

determinado, em que tais opressões e alienações advêm da própria produção e 

reprodução capitalista.  

Portanto, a Estratégia Democrática Popular está presente na fundação do 

Movimento Nacional da Luta Antimanicomial, que se alia a Luta da Classe 

Trabalhadora, se inserindo em um projeto societário de emancipação que pretende 

mudar o „lugar social da loucura‟ – como analisado no capítulo 1 –, defendendo a 

construção de uma nova ordem societária “[...] que não tenha qualquer discriminação, 

opressão e exploração e supere a propriedade privada dos meios de produção.” 

(PASSOS, 2017, p. 56) 

Segundo Passos (2017), a Carta de Bauru pauta a luta pela direção ético-política e 

expressa a radicalidade do Movimento Antimanicomial, que se articula com a luta de 

classes, reconhecendo que a pretensão psiquiátrica no sistema capitalista serve para a 

manutenção da hegemonia das classes dominantes, servindo ao racismo, ao patriarcado 

e a burguesia. Assim, 

retomando um projeto societário que visa à transformação não apenas do modelo 

manicomial identificamos que há relação da Luta Antimanicomial com o projeto 

profissional do Serviço Social. Compreender essa relação torna-se necessária para 

construirmos a desmistificação acerca do campo da Saúde Mental para a profissão. 

(PASSOS, 2017, p.72) 

A inserção do Serviço Social brasileiro no campo da saúde mental, segundo 

Machado (2009), ocorreu em 1941, sendo um dos primeiros profissionais a compor a 

equipe multiprofissional de saúde mental nos hospitais psiquiátricos. Contudo, foi na 

década de 1970 que o Serviço Social teve “[...] uma ruptura mais significativa com as 

intervenções conservadoras, a partir das comunidades terapêuticas, que ganharam um 

pouco mais de visibilidade no campo da saúde mental e no trabalho do Serviço Social” 

(MACHADO, 2009, p. 40) 

No ano de 1973 foi sancionada uma portaria que exigia o aumento do número dos 

profissionais, enfatizando a importância da equipe multiprofissional nos serviços de 

saúde mental. Tal processo promoveu a consolidação da atuação dos assistentes sociais 

junto ao Ministério da Previdência e Assistência Social no âmbito da prestação de 
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benefícios sociais, cidadania e direitos. (MACHADO,2009)  

A ampliação no número de profissionais de Serviço Social esteve relacionada às 

conquistas do Movimento da Luta Antimanicomial que trouxeram alterações na política 

de saúde mental, na operacionalização dos serviços e também na concepção de Reforma 

Psiquiátrica como um processo social complexo de dimensões, teórico-conceitual, 

jurídico-politica, técnico-assistencial e sociocultural, como já mencionado no capítulo 1. 

Essa perspectiva promoveu a ruptura com a hegemonia da racionalidade médica sobre o 

usuário da saúde mental, trazendo a compreensão sobre suas necessidades subjetivas e 

objetivas, ampliando assim o campo de atuação do Serviço Social e legitimando tanto a 

atuação profissional no que tange a suas atribuições e competências, como a articulação 

com as dimensões jurídico-politica, técnico-assistencial e sociocultural. (AMARANTE, 

2007)  

Nesse sentido, a autora portuguesa, Fazenda, afirma: 

Falar de serviço social na saúde, e, em especial, na saúde mental, implica uma visão 

da saúde como um estado de bem-estar individual e coletivo (e não só como 

ausência de doença), e uma articulação da saúde com o social, ou seja, com a vida 

cotidiana das pessoas e de suas comunidades, em todas as dimensões da interação e 

da sociabilidade: a família, o trabalho, os grupos de pertença, a solidariedade 

comunitária e de gerações, o lazer e a cultura, a participação em organizações. 

(FAZENDA, 2017, p. 209) 

Fazenda (2017) compreende a saúde mental como produto de múltiplas e 

complexas determinações, relacionada, portanto, a determinantes biológicos, 

psicológicos e sociais. Estes últimos expressos por: condições de vida, desigualdades 

sociais e o acesso à saúde. Esta concepção fundamenta-se nas atuais contribuições da 

Organização Mundial da Saúde (OMS), que evidenciam o impacto dos determinantes 

sociais sobre a saúde-adoecimento dos indivíduos.  

 Nessa perspectiva para Fazenda (2017), o emprego e o desemprego, o acesso à 

educação, a pobreza, a habitação, a urbanização, a discriminação e a violência de 

gênero, produzem impactos sobre a saúde mental dos indivíduos, evidenciando a 

importância do âmbito social e econômico e a relevância da intervenção do assistente 

social na área da saúde mental, pois é uma profissão que atua com os sujeitos sociais e 

suas condições materiais de vida.  

Corroborando, Machado (2009) afirma: 

O assistente social é um profissional imprescindível no trabalho da saúde mental, 
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pois é habilitado para abordar a questão social na relação saúde/sofrimento psíquico 

com conhecimento das políticas públicas e dos direitos, que vão no encontro da 

concepção da saúde ampliada – ou seja, saúde abrange situações de moradia, 

saneamento, renda, alimentação, educação, acesso a lazer e bens. (MACHADO, 

2009, p.110).  

Segundo a autora supracitada, a atuação profissional do assistente social na saúde 

mental “está localizada na trama das relações loucura/exclusão/discriminação e política 

de saúde mental/política pública, que vão se delineando e se particularizando no 

cotidiano da questão social.” (MACHADO, 2009, p.83) 

 As abordagens profissionais dos assistentes sociais no CAPS, ocorrem no 

sentido da interdisciplinaridade, orientada pelo Projeto Terapêutico Singular (PTS), que 

objetiva viabilizar a integralidade, intersetorialidade e a equidade, princípios 

articulados ao Sistema Único de Saúde  (SUS). A Interdisciplinaridade é entendida 

como, “a atuação da equipe em considerar os diferentes campos de saber a abordagem 

do sujeito como um todo, atento ao contexto socioeconômico-cultura no qual está 

inserido.” (MACHADO, 2009, p.64).  

O trabalho do Serviço Social nos CAPS é, portanto, norteado pelas diretrizes da 

RPB articuladas às atribuições e competência do trabalho profissional, estabelecidas 

pela Lei n° 8.662 de 7 de junho de 1993 (CFESS,1993). No que tange a atuação 

profissional na área da saúde, as Resoluções do Conselho Nacional de Saúde nº 218 de 

6 de março de 1997 e do Conselho Federal de Serviço Social nº 383, de 29 de março de 

1999, reconhecem a atuação profissional, bem como a efetivação das políticas públicas 

de saúde. Assim, a prática profissional do Serviço Social na Saúde Mental também deve 

estar em consonância com os referidos conselhos.  

Em termos operacionais, o trabalho do Serviço Social nos CAPS se expressam a 

partir das seguintes frentes: I) acolhida; II) orientação e encaminhamentos 

previdenciários e assistenciais; III) atendimento em grupos de familiares; IV) alta 

social; V) visita domiciliar; VI) técnico de referência; VI) gestão/Coordenação dos 

CAPS; VIII) atuação em oficinas ligadas diretamente a cidadania, geração de renda e a 

arte. (MACHADO, 2009) 

Entre essas frentes, as ações de técnico de referência e oficinas ligadas à 

cidadania, geração de renda e a arte, são ações do Serviço Social nas especificidades dos 

CAPS. As oficinas, embora possam ser utilizadas em outros campos de atuação 
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profissional, compõe nos CAPS, uma das estratégias cotidianas da intervenção 

profissional/institucional.  

As demais frentes mencionadas por Machado (2009) compõem a atuação do 

Serviço Social na área da saúde em geral, cabendo ressaltar, que todas as ações 

mencionadas, são contempladas pelas ações previstas nos Parâmetros para atuação de 

Assistentes sociais na política de saúde (CFESS, 2010), com ênfase nas ações 

desenvolvidas para atendimento ao usuário e familiares, como as ações 

socioassistenciais, ações de articulação com a equipe de saúde e ações socioeducativas; 

e, ações que envolvem a gestão e o planejamento.  

Sobre a ação acolhida, esta é compreendida como: 

[...] a capacidade de desenvolver ações que acolham todos os usuários que procuram 

os serviços sem distinções que levam à exclusão e à segregação, bem como porta de 

entrada das demandas e necessidades dos usuários. A partir da acolhida é feita a 

triagem. A triagem é realizada pela equipe ou na forma de rodízio de duplas 

profissionais. Nela é realizada uma entrevista a fim de coletar alguns dados para o 

desenvolvimento do plano terapêutico. Também são feitos encaminhamentos ao 

trabalho, aos serviços da comunidade e o atendimento aos familiares, quando 

necessário. (MACHADO, 2009, p.62-63) 

  

 Dessa forma, a acolhida também é denominada porta-de-entrada. Essa frente 

de trabalho não é  exclusiva do Serviço Social, podendo ser realizada também por 

outros profissionais. Machado (2009) destaca a importância do vínculo no processo de 

acolhida, sendo imprescindível um atendimento humanizado, de acordo com a 

singularidade do usuário, 

[...] reconhecendo em cada um a capacidade crítica e escolha da modalidade de 

atendimento que está adequada às suas necessidades, bem como a responsabilidade 

da unidade ou serviço na solução de problemas observados na sua área de 

abrangência, por meio de oferta de ações qualificadas, eficazes e que permitam o 

controle pelos usuários.” (MACHADO, 2009, p. 63) 

 

Assim, no momento da acolhida, o assistente social deve, a partir de seu 

referencial teórico, estar atento à história de vida do usuário, observar o contexto 

socioeconômico, cultural, familiar e territorial; respeitando a liberdade e as opiniões do 

usuário sobre o Projeto Terapêutico Singular (PTS), que será desenvolvido, pelos 

profissionais, familiares e o usuário.  (MACHADO, 2009)  

 Esta autora também ressalta o “contrato de cuidado”, que embora não seja 

explicitado por ela, podemos associar este “contrato de cuidado” ao Projeto Terapêutico 

Singular (PTS), pois ele abrange a: 
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[...] elaboração e a informação aos usuários dos processos de atenção á saúde, 

individual ou coletiva, terapêutica ou de promoção. Ele deve considerar a história da 

vida, a cultura e as particularidades de cada cidadão, suas inter-relações na 

sociedade, reconhecendo que cada pessoa tem um saber sobre suas fragilidades e 

capacidades. ” (MACHADO, 2009, p. 63) 

 

O PTS, nesse sentido, nunca deve ser elaborado exclusivamente pelo Assistente 

Social, assim como não deve ser elaborado sem a participação do Serviço Social, pois 

se faz importante que as ações da equipe multidisciplinar, expressem a integralidade da 

atenção, definida como: “(...) capacidade a oferecer, de forma conjunta ações de 

promoção, prevenção tratamento e reabilitação, no âmbito individual e coletivo.” 

(MACHADO, 2009, p.64) 

No que tange as orientações previdenciárias e assistenciais, estas se expressam 

no repasse de informações pertinentes e no encaminhamento para o acesso aos 

benefícios, entre os quais se destacam a aposentadoria por invalidez e o Benefício de 

Prestação Continuada (BPC). Estas ações são condizentes às demandas apresentadas ao 

profissional de Serviço Social,  pela equipe multidisciplinar e/ou pelos usuários e/ou 

pelos familiares, sendo o assistente social reconhecido como, o profissional que a partir 

de seus conhecimentos, pode promover encaminhamentos e dispor de informações 

sobre políticas sociais sobre o escopo de ações institucionais (públicas e/ou privadas). 

Essa ação é concebida como atribuição exclusiva do serviço social. Através dessas 

demandas, os assistentes sociais, assumem uma dimensão importante para legitimar a 

especificidade do Serviço Social no campo da saúde mental. Ao desempenhar este tipo 

de ação os assistentes sociais promovem também a intersetoralidade, pois tem como 

objetivo, articular e integrar outros serviços, politicas públicas e programas ao CAPS, 

em especial, com a política de assistência, para atender as necessidades apresentadas 

pelos usuários. Assim torna-se fundamental na perspectiva dos direitos sociais e da 

promoção de cidadania ao usuário da saúde mental.  

A demanda por atendimento em grupos de familiares ou grupos multifamiliares é 

contemplada pelas ações do Serviço Social, embora não seja exclusiva deste 

profissional no CAPS. Esta ação é realizada a partir da formação de pequenos grupos 

com interesses e características comuns, tendo como objetivo a troca de experiências, 

assim como, propiciar a reflexão crítica sobre as vulnerabilidades sociais vivenciadas. 

As ações do Serviço Social relacionada à alta social, condiz com transformações 

trazidas pela Reforma Psiquiátrica Brasileira (RPB), nas quais a alta do tratamento 

deixou de ser exclusivamente um mandato médico, passando a ser uma decisão da 
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equipe multidisciplinar. Esta alta é referente a usuários acolhidos em leito no CAPS III 

e CAPS ad III, mas também à saída dos usuários do CAPS e a concomitante inserção 

destes usuários na atenção básica à saúde, que ocorre quando a equipe multidisciplinar, 

observa que o usuário não possui mais ganhos terapêuticos expressivos somente pelo 

CAPS, podendo estabelecer e construir outras relações sociais.  O êxito da alta social, 

portanto, dependerá da garantia da manutenção do „tratamento‟ do usuário na rede de 

serviços de saúde, pertinente à: I) Serviços de atenção básica à saúde; II) 

acompanhamento ambulatorial; III) acesso á politicas públicas como: educação, cultura, 

trabalho, dentre outras. 

O assistente social investiga e age sobre os aspectos que possam interferir 

negativamente nesta alta, promovendo por conseguinte o bom êxito da alta. Nesse 

sentido, realiza ações mediadora tendo em vista o acesso aos serviços e/ou políticas 

necessárias.  

A visita domiciliar também é um das ações profissionais realizada nos CAPS, 

sendo: 

[...] uma técnica social, de natureza qualitativa, por meio da qual o profissional se 

debruça sobre a realidade social com a intenção de conhecê-la, descrevê-la, 

compreendê-la ou explicá-la. O seu diferencial em relação a outras técnicas é que 

tem por lócus o meio social, especialmente o lugar social mais privativo e que diz 

respeito ao território social do sujeito: a sua casa ou local de domicílio.(SAMARO, 

2014, p.19) 

 

 A visita domiciliar não é uma intervenção profissional exclusiva do assistente 

social, mas sua utilização pelo Serviço Social possui uma série de compreensões e 

intencionalidades, como discorre Guerra: 

 

A maneira como o profissional utiliza os instrumentos e técnicas historicamente 

reconhecidos na profissão encontra-se referenciada pelas expectativas que sustentam 

as suas ações. Em outras palavras: o Serviço Social possui modos particulares de 

plasmar suas racionalidades que conforma um “modo de operar”, o qual não se 

realiza sem instrumentos técnicos, políticos e teóricos, tampouco sem uma direção 

finalística e pressupostos éticos, que incorporam o projeto profissional. (GUERRA, 

1999, p. 203) 

 

O técnico de referência também não é uma demanda exclusiva do Serviço Social, 

pois ela ocorre, através da aproximação de um ou mais profissionais técnicos a um 

determinado número de usuários do CAPS, com o objetivo de assistir e acompanhar de 

modo mais próximo e regular o Projeto Terapêutico Singular destes. (MIRANDA, 

2005). 
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A Gestão/Coordenação, nos CAPS, constitui-se em um tipo de atuação 

profissional que envolve muita competitividade, pois vários profissionais especializados 

em saúde mental podem realiza-la. A gestão de políticas públicas, 

 

[...] abre-se a um conjunto de especializações profissionais como assistentes sociais, 

sociólogos, cinéticas políticos, educadores, etc., indicando a tendência de se 

sobrepor a qualificação ao diploma [...] tende a ser qualificação demonstrada em um 

mercado competitivo que indica o melhor profissional para o exercício de funções 

requeridas e não o mero diploma. A abertura das fronteiras entre as profissões, 

fazendo com que os profissionais afins concorram entre si em um mercado restrito 

passa a exigir níveis de aperfeiçoamento de formação que possibilitem ao assistente 

social concorrer em igualdade de condições [...], na luta por posto de trabalho, 

participando de um mesmo e idêntico processo seletivo. (IAMAMOTO, 2001, 

p.125; apud MACHADO, 2009, P.103) 

 

As oficinas ligadas diretamente a geração de renda, a cidadania e a arte, tem se 

apresentado como um dispositivo transformador no CAPS, podendo ser realizadas por 

assistentes sociais e por demais profissionais. No entanto, as oficinas veio se 

constituindo um campo muito fecundo para a atuação do Serviço Social.  

As oficinas de trabalho e geração de renda não visam apenas “aumentar a renda”, 

mas oferecerem trabalhos e empregos compatíveis às possibilidades apresentadas pelos 

indivíduos, além de uma nova possibilidade de inserção social e de recuperação de sua 

autonomia através do trabalho. As oficinas ligadas à cidadania possuem o objetivo de 

democratização da informação sobre os direitos sociais, desenvolvidas através de rodas 

de conversa, palestras e assembleias. As oficinas que utilizam a arte, por sua vez, 

contribuem como forma de expressão do modo de viver e existir (objetivo e subjetivo) 

;e, também possui uma dimensão política, pois através das artes plásticas, do teatro, da 

música, da danças, etc., podem trazer questionamento, critica e denúncia sobre diversas 

temáticas relacionadas à experiência do sofrimento psíquico, tanto no âmbito subjetivo 

como no âmbito objetivo, relacionados à estigmatização da „loucura‟, o preconceito, 

entre outros temas.  

As oficinas que utilizam a arte devem ser operacionalizadas, segundo Machado 

(2009), através da observação sobre quais usuários se beneficiariam da oficina e por 

quais recursos artísticos – música, artes plásticas, teatro, dança, etc. – para que a oficina 

possa realmente contribuir para o PTS e não apenas como uma ocupação do tempo do 

usuário no serviço.  

Após o Movimento de Reconceituação do Serviço Social, a arte passou a ser um 

recurso utilizado na prática profissional, embora, segundo Machado (2009), ainda seja 
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um instrumento pouco utilizado. A arte pode ser um recurso que possibilita a 

comunicação entre profissionais e usuários; Assim: 

 

[...] é possível trabalhar com a população a utilização da comunicação. Podem ser 

utilizadas entre elas, a comunicação através da arte, através da escrita, através da 

vivência, da própria experiência, do teatro, da música. Este é o tipo de experiência 

profissional que não é dado na graduação profissional, somente pela prática direta 

com a população. (FERNANDES, 1999, p. 288, apud: MACHADO, 2009, p. 102). 

 

Em suma, observa-se que as demandas relacionadas aos direitos sociais ainda são 

considerados uma demanda exclusiva do serviço social. Entretanto, a acolhida, a visita 

domiciliar, a gestão/coordenação, o técnico de referência, a abordagem familiar, 

individual e as oficinas, são partilhadas por outros profissionais da equipe, revelando 

que para o Serviço Social, “está acontecendo uma modificação/transição para um novo 

capital simbólico
12

 da profissão no campo da saúde mental, balizado pela Reforma 

Psiquiátrica e pelo Projeto Ético-Político do assistente social.” (MACHADO, 2009, p. 

204).  

Desta forma, cabe ao assistente social, buscar uma formação continuada, 

especializada em saúde mental, em articulação ao seu Projeto Ético-Político, ao seu 

referencial teórico metodológico
13

, e ao seu fazer técnico-operativo
14

, e aos novos 

princípios implícitos na Reforma Psiquiátrica.  

Nessa perspectiva, podemos evidenciar a realização do 1º Seminário Nacional “O 

trabalho do/a Assistente Social na Política Sobre Drogas e Saúde Mental”, que ocorreu 

em maio de 2018, promovido pelo CFESS, e trouxe grandes contribuições aos desafios 

postos pelo campo da saúde mental atualmente, entre as quais se destacam a reflexão 

sobre a concepção de subjetividade pelo Serviço Social, compreendendo que o Código 

de Ética do Serviço Social reivindica a subjetividade como categoria ontológica do ser 

social, na compreensão materialista da subjetividade, compreendendo que as dimensões 

objetivas impactam e atravessam as subjetivas. Desta forma o Materialismo Histórico e 

Dialético possui subsídios para compreensão da subjetividade sem dissociá-la da 

                                                           
12

 “O capital simbólico é uma forma de “distinção/diferenciação” que produz uma “imagem social” um “discurso 

social” reconhecido legitimamente que delineia a priori as percepções, e que está calcado em um processo social, 

cultural e histórico.” (MACHADO, 2009, p. 34) 
13

 A dimensão teórico-metodológica é a capacidade por meio do pensamento dialético de desvelar os processos 

sociais, que se expressão na aparência histórica. Essa dimensão se expressa através da leitura, interpretação e 

relação com a sociedade e os sujeitos sociais, na busca de compreender o objeto investigado, sendo possível de 

transformações. (SANTOS,2010) 
14

 A dimensão técnica-operativa se expressa pelos instrumentos e técnicas do Serviço Social que materializam as 

dimensões teórico-metodológica e ético-política. (SANTOS,2010) 



59 
 

objetividade, o que contribui para atuação crítica do Serviço Social no campo da saúde 

mental. 

No que tange a realização do estágio supervisionado em Serviço Social em um 

CAPS no município de Campos dos Goytacazes, foi observado a ação do Serviço Social 

diante às varias frentes de trabalho mencionada por Machado (2009), desenvolvida de 

modo amplo ou restrito, pois como já ressaltado a construção-reconstrução das práticas 

profissionais dentro dos CAPS no sentido de suas redefinições frente as diretrizes 

norteadoras deste novo modelo assistencial, constitui um desafio cotidiano.  A ação do 

Serviço Social, inseridos na dimensão sócio-assistencial, se mostrou mais presente, 

sendo operacionalizada de modo exitoso e reconhecida sua eficiência pelos usuários, 

familiares e demais profissionais que trabalhavam na instituição, confirmando a 

identidade profissional pela via das atribuições privativas do assistente social. 

No entanto, as ações de acolhida e a demanda de técnico de referência, não 

ocorriam de forma articulada entre os técnicos da equipe multidisciplinar, pois eram 

realizadas por um único profissional. Assim, quando um caso era colocado na reunião 

de equipe multidisciplinar, observávamos profissionais de outras áreas, tentando 

solucionar demandas de vulnerabilidades sociais, que deveriam ser atribuídas ao 

Serviço Social, pois de acordo com os parâmetros de atuação do assistente social na 

política de saúde, este profissional deve: 

[...] construir o perfil socioeconômico dos usuários, evidenciando as condições 

determinantes e condicionantes de saúde, com vistas a possibilitar a formulação de 

estratégias de intervenção por meio da análise da situação socioeconômica 

(habitacional, trabalhista e previdenciária) e familiar dos usuários, bem como 

subsidiar a prática dos demais profissionais de saúde; enfatizar os determinantes 

sociais da saúde dos usuários, familiares e acompanhantes por meio das abordagens 

individual e/ou grupal; (CFESS, 2010, p.44-45) 

Portanto, a dimensão socioeconômica era pouco investigada e as visitas 

domiciliares não contribuíam para melhor compreensão dessa dimensão e para 

evidenciar os determinantes sociais sobre a saúde dos usuários e seus familiares. Nesse 

sentido, os supramencionados “parâmetros” registram ações  a serem realizadas por 

assistentes sociais, sendo: 

[...] formular estratégias de intervenção profissional e subsidiar a equipe de saúde 

quanto às informações sociais dos usuários por meio do registro no prontuário único, 

resguardadas as informações sigilosas que devem ser registradas em material de uso 

exclusivo do Serviço Social; elaborar estudos socioeconômicos dos usuários e suas 

famílias, com vistas a subsidiar na construção de laudos e pareceres sociais a 

perspectiva de garantia de direitos e de acesso aos serviços sociais e de saúde; 
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buscar garantir o direito do usuário ao acesso aos serviços; (CFESS, 2010, p. 44-45) 

O PTS, assim como a acolhida, como já mencionado no capítulo 1, devem 

envolver todos os profissionais que compõe a equipe multidisciplinar. No entanto, tais 

ações eram desenvolvidas apenas em casos mais complexos, onde o PTS era construído 

em reunião de equipe multidisciplinar, mas sem a participação de usuários e familiares.  

Também foi observado a existência do discurso pineliano – que é base das 

praticas manicomiais, como já mencionado no capítulo 1 – na fala dos familiares, ao 

atribuir a definição de “sujeito incapaz” aos seus entes para justificar a 

“impossibilidade” destes para decidir sobre seus anseios, sua saúde e sua vida. Isto 

sinalizou um amplo campo de trabalho junto aos familiares, que o Serviço Social não se 

debruçou de modo significativo, o que constitui uma contradição, pois um dispositivo 

substitutivo ao manicômio deveria possuir estratégias no seu cotidiano para dialogar e 

refletir sobre as falas e comportamento que estigmatizam e discriminam as pessoas em 

sofrimento psíquico, ou seja, sobre comportamentos que ainda contemplam o 

manicômio enquanto uma opção ao tratamento das pessoas em sofrimento psíquico. 

Nesse sentido, cabe ao Serviço Social:  “[...] fortalecer os vínculos familiares, na 

perspectiva de incentivar o usuário e sua família a se tornarem sujeitos do processo de 

promoção, proteção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde.” (CFESS, 2010, p. 

44-45) 

Embora o CAPS, seja um espaço fecundo para o trabalho de aprofundamento da 

cidadania e estímulo de práticas democráticas; valendo destacar que essa era uma das 

principais atividades a serem desenvolvidas pelo Serviço Social, pois cabe a este 

profissional:  “[...] democratizar as informações por meio de orientações (individuais e 

coletivas) e /ou encaminhamentos quanto aos direitos sociais da população usuária.” 

(CFESS, 2010, p. 44).  

Compreendemos essa democratização da informação na saúde mental, como 

aquela que seja capaz de transmitir os objetivos e propostas transformadoras da política 

de saúde mental. A falta de informações contribui para o agravamento de situações 

como a constante solicitação de familiares pedindo internação do seu ente em hospitais 

psiquiátricos; assim como, a não compreensão por parte destes familiares aos objetivos 

do CAPS.  

No que diz respeito à ausência de práticas que estimulassem a participação dos 

usuários em vias de autonomia, cidadania, emancipação e democratização do serviço, 
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também pudemos reconhecer fragilidades a exemplo, uma usuária no CAPS, expressou 

interesse em ensinar outros usuários a ler e escrever, no serviço. Mas, embora a 

proposta tenha sido „aceita‟ pela equipe técnica, nada foi feito para que a proposta se 

efetivasse. Esse exemplo retoma, a fala do autor Vasconcelos (2000), sobre a 

importância de ampliar a participação dos usuários nos CAPS, estimulando a 

autonomia, a emancipação sociopolítica, a fim de tornar esses serviços, um espaço 

democrático.  

Outro ponto a ser destacado, diz respeito à precariedade e fragilidade da rede 

pública de serviços e a falta de acesso a outros dispositivos, o que prejudica o 

tratamento e a promoção da saúde da pessoa em sofrimento mental. Isto influi para que 

a família tenha inseguranças quanto a perda de um apoio profissional e de que o usuário 

retorne á quadros de crise. Em suma, as fragilidades da rede influenciam para que haja 

pouquíssimos casos de usuários que consigam ter um avanço na promoção de sua saúde, 

saindo do CAPS e construindo novos projetos de vida para além da instituição.  

Assim, a Reforma Psiquiátrica Brasileira, não se resume a aprovação de leis, mas 

também se faz necessário construir novas relações sociais e novas atitudes, a serem 

redefinidas no cotidiano das práticas institucionais e profissionais, tendo em vista a 

necessidade de reflexão sobre estas. (AMARANTE, 2007) 

No que tange ao Serviço Social, segundo Martinelli (1998), não basta apenas 

responder as demandas institucionais, mas se faz necessário refletir em como respondê-

las, de modo a articulá-las ao compromisso ético-político. Em um dispositivo elucidado 

pela luta antimanicomial e pela desinstitucionalização como o CAPS, o Serviço Social 

deve propor respostas às demandas assistenciais da saúde mental, que rompa com as 

práticas manicomiais e caminhe na perspectiva da cidadania, aprofundamento da 

democracia, da liberdade e da emancipação.  

2.2 TEATRO DO OPRIMIDO COMO ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO 

PROFISSIONAL DO ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO ATENÇÃO 

PSICOSSOCIAL (CAPS).  

Em consonância com as diretrizes da Reforma Psiquiátrica Brasileira e com o 

compromisso ético-político do Serviço Social, apresentaremos a experiência acumulada 

a partir do estágio supervisionado em Serviço Social, em um Centro de Atenção 

Psicossocial (CAPS) no município de Campos dos Goytacazes-RJ, na qual foi utilizado 
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o Teatro do Oprimido (TO), como estratégia para a atuação profissional do Serviço 

Social. 

O Teatro do Oprimido (TO) na saúde mental é um trabalho que vem sendo 

realizado no Brasil, desde 2004, no Centro de Teatro do Oprimido
15

, no Rio de Janeiro. 

Este trabalho contou com o apoio da Coordenação Nacional de Saúde Mental, 

Ministério da Saúde.  

A proposta foi capacitar profissionais como Multiplicadores do Teatro do Oprimido, 

para facilitar, por exemplo, o enfrentamento de conflitos entre práticas manicomiais 

e antimanicomiais. Os cursos tiveram aplicação prática nas unidades, no trabalho 

com usuários, familiares e profissionais, com a produção de cenas sobre: a rejeição 

da carteira de gratuidade no transporte; familiares usurpadores de benefícios, 

carência de medicamentos nos CAPS, discriminação, racismo, entre outros temas, 

mostrando como o Teatro do Oprimido poderia contribuir com o trabalho 

desenvolvido nessas instituições. (METATIX, 2006, p.16) 

O Teatro do Oprimido foi criado pelo dramaturgo brasileiro Augusto Boal, em 

consonância com a Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire (1974). Esta pedagogia 

propõe que a opressão e suas causas virem objeto de reflexão dos oprimidos, resultando 

no engajamento desses sujeitos na luta por sua libertação. Conforme Freire (1974), os 

„oprimidos‟ possuem sua compreensão de si e de sua condição de opressão prejudicada 

pela naturalização da realidade opressora. Neste sentido, superar a realidade opressora, 

implicaria no reconhecimento crítico da realidade, a fim de transformá-la.  

O método teatral elaborado por Boal é uma arte emancipadora, no qual possui a 

participação social como elemento fundamental de sua operacionalização com vias a 

contribuir para a construção da democracia. Assim, o TO se vincula ao teatro de 

oposição, no qual o sujeito tem o direito de fala e de expressão. O TO, reúne exercícios, 

jogos e técnicas teatrais, no qual o ator encena a partir de suas experiências empíricas, 

situações que caracterizam uma opressão social, relacionadas às injustiças sociais.  

(BOAL, 2005) 

O TO pode ser realizado, através das seguintes técnicas: I) Teatro de jornal: se 

utiliza noticias do dia, ou de noticias dos meios de comunicação, para encenar opressões 

sociais; II) Teatro de imagem também conhecido como “performance”: os atores 

utilizam o corpo, objetos e movimentos para ajudar o ator e o espectador a pensar as 

problemáticas apresentadas, sem utilização das palavras; III) Teatro do invisível: pode 

ser realizado em qualquer espaço coletivo, como em ônibus, praças, universidades, sem 

                                                           
15

O centro do Teatro do oprimido se localiza na Av. Mem de Sá - Centro, Rio de Janeiro. Sua homepage é: 

http://ctorio.org.br/novosite/ 
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deixar que os espectadores reconheçam que esse movimento seja uma peça teatral. Seu 

objetivo é fazer com que o espectador visualize a realidade cotidiana opressora, para 

que assim, se reconheçam no lugar do ator e possam refletir sobre uma determinada 

realidade; IV) Teatro do legislativo: utiliza-se de conteúdos políticos, advindos de 

problemas vivenciados por uma comunidade, e por intervenções dos espectadores, são 

elaborados relatórios que podem promover ou podem dar base para formulação de 

novas leis; V) Teatro Fórum: tem como centralidade um problema social, é uma técnica 

em que sujeitos-atores representam através de uma peça teatral entre dez á vinte e cinco 

minutos uma cena real de uma situação vivenciada por um das pessoas que compõe o 

grupo, a peça contém um protagonista que não consegue solucionar a situação atuada, 

intitulado de „crise‟, então necessariamente o protagonista fracassa em sua história. Os 

espectadores no momento da encenação, observam qual personagem está se rendendo à 

opressão, podendo então, o espectador, pedir para parar a cena e alterá-la em busca da 

melhor solução do problema apresentado.(BOAL, 2005).  

Entre essas técnicas utilizadas no Teatro do Oprimido, o Teatro Fórum se destaca 

neste trabalho, pois foi a técnica utilizada na implantação do teatro do oprimido no 

CAPS, onde foi realizado o estágio supervisionado em Serviço Social. O conflito do 

teatro-fórum está associado ao contexto social, que agrega aspectos políticos, sociais, 

filosóficos, culturais, econômicos, entre outros. Assim, os participantes do TO, portanto, 

no transcorrer das oficinas e da apresentação, começam a refletir sobre as situações de 

opressão que vivenciaram – seja uma situação permeada pela lógica manicomial, uma 

violência, uma discriminação, um restrição, falta de acesso á direitos sociais, entre 

outras experiências – ampliando sua consciência sobre a compreensão de si e sobre a 

consciência sobre seu contexto social.   

Desse modo, ao teatralizar uma situação de opressão social, se faz importante 

oferecer aos espectadores as condições do contexto social que circunscreve a situação 

de opressão. O protagonista, nesse sentido, encenará o paradoxo entre o conflito de não 

conseguir superar a opressão social versus o desejo que o motiva a transpô-la. Assim, o 

teatro-fórum tem o objetivo de: 

[...] oferecer à plateia condições de perceber o contexto social que circunscreve o 

conflito e a motivação (desejo e necessidade) que impulsiona a protagonista a lutar. 

[...] garantindo tempo e espaço para a plateia perceber a injustiça da questão 

encenada e se identificar com a protagonista e com sua luta. Esse são fatores 

fundamentais para a tomada de posição dos atores no Fórum. (METAXIS, 2006, p. 

70) 
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No primeiro momento, o teatro-fórum é apresentado como um teatro à plateia. 

Necessariamente o protagonista não conseguirá superar a opressão em seu contexto 

social. Assim o fracasso do protagonista “[...] é possibilidade de reflexão/ação para a 

plateia.” (METAXIS, 2006, p. 71).  

No fim da apresentação então, entra a função do Curinga
16

 que é a função 

exercida por uma pessoa, como mediador entre os atores e os espectadores, sendo esta 

função exercida por nos na realização do projeto de intervenção. O curinga traz as 

indagações e reflexões sobre o que poderia ter sido diferente na cena apresentada, haja 

vista que, necessariamente o protagonista no teatro-fórum não consegue superar a 

opressão apresentada.  A função Curinga traz o estímulo à participação propositiva dos 

espectadores, que passam a não serem mais passivos ao teatro, mas podem propor 

soluções para o problema representado. Desse modo o TO “[...] propõe uma atitude 

investigativa e propositiva à plateia” (METAXIX, 2006, p.71) frente a situação de 

opressão apresentada.  

A representação do protagonista no seu desejo de superar o contexto opressor e 

em contrapartida a sua falha em conseguir superar a “opressão”, é que permitirá os 

espectadores observarem criticamente e imaginar possibilidade de enfretamento do 

problema.  

Depois do diálogo realizado pela função coringa, a peça é reapresentada, mas com 

a possibilidade de que os espectadores parem a peça, interrompendo a ação e 

substituindo os atores, para solucionar o problema que o protagonista não conseguiu 

solucionar. Neste momento o espectador vira protagonista e ator vira espectador.  

O teatro do oprimido tem como um dos seus objetivos estabelecer um espaço 

onde não exista subordinação, mas onde todos possam ser atores, não sendo apenas 

espectador da ação alheia, mas que o individuo se torne ator, que intervenha que possua 

voz ativa, em um ambiente em que o próprio sujeito começa a refletir sobre situação que 

está vendo de forma crítica, situação esta que, muitas vezes, faz parte do seu próprio 

cotidiano. 

                                                           
16

 “Curinga é um especialista no método do Teatro do Oprimido; artista com função pedagógica; praticante, 
pesquisador, estudioso/a em constante processo de formação; e que ensina aprendendo e vice-versa.” 
(METAXIS, 2006, p.23) 
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Apesar de a encenação apresentar uma situação privada, da vida de alguém, essa 

especificidade individual deve, necessariamente, nos remeter aos fatores sociais que 

forjam a situação em questão. Isso de modo que se possa perceber que as condições 

objetivas (estrutura / conjuntura social) que a influenciaram ou determinaram, do 

mesmo modo, produzem outras especificidades com conflitos semelhantes, no 

cotidiano de muitos indivíduos. (METAXIS, 2006, p. 70 ) 

No segundo momento após a intervenção dos espectadores, abre espaço para uma 

roda de conversa sobre o tema do qual a peça trouxe, com o objetivo de dialogo e 

reflexão sobre a situação exposta, com temas sobre saúde mental, políticas públicas, 

direitos, cidadania, participação social, violência, estigma, discriminação social, entre 

outros.   

A proposta teve como objetivo a implantação do teatro do oprimido no CAPS, na 

perspectiva de utilizar o teatro como ferramenta de construção de um espaço 

socioeducativo, possibilitando diálogos horizontais entre familiares, usuários, 

estagiários e profissionais, por meio de reflexão sobre as condições sócio-históricas, 

experiências relacionadas a práticas manicomiais, acesso ou não a bens e serviços, 

demandas familiares, saúde mental, objetivos institucionais, democratização de 

informações sobre saúde mental e direitos sociais na perspectiva da Reforma 

Psiquiátrica Brasileira.  

Os objetivos específicos da implantação do TO no CAPS, foram: I) Estreitamento 

de vínculos entre familiares, usuários e profissionais, na construção da saúde mental 

pautada na perspectiva da Reforma Psiquiátrica Brasileira; II) Construir coletivamente 

estratégias de enfrentamento de problemáticas permeadas por injustiças sociais, tendo 

em vista uma melhor atenção ao usuário do serviço no seu âmbito familiar e social; III) 

Proporcionar através do Teatro do Oprimido e das Rodas de Conversa um ambiente de 

apoio, trocas, debate, reflexão, enfrentamento de desafios acerca da saúde mental, com a 

participação de familiares, usuários e profissionais.  

Embora seja um projeto operacionalizado pelo Serviço Social, ele demandou para 

sua plena efetivação a participação de todos os sujeitos que compunham a instituição – 

usuários, profissionais e familiares – sendo assim, um projeto com uma dimensão 

compartilhada. Cada experiência, voz e crítica, – fosse a partir da experiência do 

usuário, do familiar ou do conhecimento técnico dos profissionais – representavam um 

elemento imprescindível para a operacionalização da proposta.  

Assim, 
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[...] usuários, familiares e profissionais podem se apropriar dos meios de produção 

artística [...] em diálogo com a sociedade, podem criar, inventar, brincar com novos 

léxicos e construir um novo mundo. Mundo sem manicômios, com liberdade, 

democracia e beleza. O Teatro do Oprimido sozinho não muda nada. Quem provoca 

a mudança são as pessoas organizadas. (METATRIX, 2006, p.17.) 

O TO se operacionalizou como uma oficina aberta à participação de todos os 

usuários, familiares e profissionais presentes na instituição e que expressassem o 

interesse em participar. O convite foi realizado aos profissionais por meio da reunião de 

equipe multidisciplinar. Com exceção dos médicos. Estes não tiveram conhecimento 

sobre o TO na instituição, por não estarem presentes nestas reuniões multidisciplinares. 

Também, mesmo com o convite estendido a todos os profissionais, muitos não 

participaram pela incompatibilidade de horário ou pela grande demanda institucional. 

O convite realizado aos usuários ocorreu no momento inicial da implantação do 

TO, no qual todos os usuários presentes na instituição eram convidados a participar. 

Estes expressaram-se de forma espontânea, quando desejaram participar. Com o tempo, 

o TO se tornou parte da rotina institucional, sendo intitulado pelos próprios usuários 

como „oficina de teatro‟. 

 O convite foi realizado aos familiares, quando estes compareciam à instituição, 

sendo enfatizado a importância da participação destes, para dialogarmos sobre temas 

relacionados à saúde mental, a instituição, aos direitos e as políticas públicas.  Durante o 

período da implementação do TO, cinco familiares compareceram a instituição 

direcionado à participação no TO. Muitos familiares também puderam presenciar as 

oficinas e as apresentações, por estarem presentes na instituição no momento do teatro, 

esperando para atendimentos de orientação sócioassistencial, psicológica e/ou 

ambulatorial, haja vista que a oficina e a apresentação eram realizado no pátio da 

instituição.  

A oficina era realizada uma vez por semana, em horários flexíveis diante a 

existência de outros eventos como “O dia da Luta Antimanicomial” e festas na 

instituição.  Assim, no período de 04 meses de implementação ocorreram, em média, 20 

oficinas e 04 apresentações.   

Inicialmente, as oficinas contavam com a participação de 10 usuários, 02 

psicólogas, 03 estagiárias de psicologia, 02 estagiárias de serviço social e a 01 assistente 

social, que era a supervisora do estágio. Entretanto, o TO não se restringia apenas a esse 
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número de participantes, pois, quando comunicávamos que haveria uma apresentação de 

teatro, todos os usuários da instituição que estavam presentes prestigiavam e 

participavam das apresentações. Cada apresentação contou com a participação de, em 

média, 30 usuários, somando aos familiares presentes e esporadicamente de outros 

profissionais.  

As oficinas teatrais foram desenvolvidas a partir das técnicas teatrais do livro 

Jogos para atores e não atores do autor Augusto Boal, que auxiliou na estimulação da 

expressão corporal, da fala e no diálogo para escolha dos temas que seriam 

apresentados.  

Os encontros que antecedem a apresentação é um momento de suma importância 

no TO, pois é através desses momentos que se pensam as temáticas a serem 

apresentadas e que se elabora a peça teatral. Desde a escolha do tema, já se propõe um 

momento de diálogo e reflexão sobre situações de opressão social, das quais tem 

relação com as refrações da “questão social”
17

, sejam falta de acesso a bens e serviços, 

pobreza, violências, discriminação, etc. 

O processo de escolha de histórias é delicado, forte e gerador de crise para o grupo. 

É o momento de trabalhar nossas dores ou as dores de outras pessoas. Momento de 

exposição pessoal, necessário para gestar confiança e transformação. É escuta. A 

experiência do arsenal de jogos e técnicas que antecede essa fase é primordial para 

que a confiança e a exposição dos conflitos possam acontecer de forma generosa. 

(METAXIS, 2006, p.22)  

A partir da escolha do tema, eram elaboradas as cenas teatrais em conjunto com 

todos os participantes. As falas não eram decoradas, mais compreendidas e criadas em 

conjunto. A apresentação das cenas teatrais era realizada pelos próprios usuários; mas, 

dependendo da necessidade de mais personagens, profissionais e estagiários também 

compunham a cena.   

Alguns usuários não expressaram o interesse em participar do teatro. Entretanto, 

quando o teatro era apresentado eles expressavam o interessem em assistir, propor 

soluções e até mesmo, parando a cena e se tornando o protagonista a fim de propor uma 

solução ao problema apresentado. Nesse momento, todos os sujeitos envolvidos 

                                                           
17

 “A Questão Social é apreendida como um conjunto das expressões das desigualdades da sociedade capitalista 

madura, que tem uma raiz comum: a produção social é cada vez mais coletiva, o trabalho torna-se mais 

amplamente social, enquanto a apropriação dos seus frutos mantém-se privada, monopolizada por uma parte da 

sociedade” (IAMAMOTO, 1998, p.27) Assim, as Refrações da “questão social” origina-se dos conjuntos das 

desigualdades sociais advindas do modo de produção capitalista.  
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poderiam participar, propondo soluções e tendo a possibilidade de passar de 

expectadores a protagonistas.  

Os títulos das quatro apresentações teatrais no CAPS, foram: “Invisibilidade 

social”, “Consulta médica”, “BPC, oque?” e “Pra que serve o CAPS?”. A partir dessas 

quatro temáticas, pudemos abordar: I) Os estigmas sociais da pessoas em sofrimento 

psíquico; II) Periculosidade associada ao sofrimento psíquico; III) Discriminação; IV) 

Sistema Único de Saúde (SUS); V) Rede de saúde mental; VI) Direito de receber 

informações, orientações e esclarecimento sobre sua saúde; VII) Política Nacional de 

Humanização; VIII) Direito ao Benefício de Prestação Continuada; IX) Atuação 

profissional do assistente social no CAPS; X) Objetivos institucionais do CAPS; XII) 

Reforma Psiquiátrica Brasileira; XIII) Luta Antimanicomial; XIV) Autonomia, 

liberdade, emancipação social, cidadania e democracia.    

O teatro com o tema “consulta médica”, a exemplo, foi sugerido por um dos 

usuários a partir de seus questionamentos e apontamento como: a) falta de clareza sobre 

os termos técnicos; b) relação superficial; c) relação verticalizada; d) perguntas dirigidas 

sempre aos familiares.  

 Nesse teatro as cenas foram representadas por três usuários no CAPS, nos papéis 

de médico, de familiares e de usuário respectivamente. Na cena, o médico apenas se 

dirigia ao familiar. O usuário não teve falas, trazendo uma reflexão sobre a autonomia 

do usuário sobre sua própria saúde e seu Projeto Terapêutico Singular. Também foi 

compreendido, que quando o saber médico pede que outra pessoa fale pela pessoa em 

sofrimento psíquico, revela um comportamento característico das práticas manicomiais, 

abordado no capítulo 1, no qual a pessoa em sofrimento psíquico é constantemente 

colocada como “sujeito incapaz” de gerir sua própria vida e ter autonomia sobre ela. 

O TO possibilitou também a reflexão sobre temas pouco explorados no serviço. 

Assim como os profissionais envolvidos puderam observar situações que, muitas vezes, 

no cotidiano profissional não foi reconhecidas. Desse modo, a criação de um espaço 

institucional de ação conjunta entre profissionais e usuários torna-se fundamental para 

gerar quebras de preconceitos, espaços horizontais e fortalecimento de vínculos. Nesse 

sentido, 

[...] quando lidamos com populações marginalizadas, nem sempre nos damos conta 

que corremos o risco de também nos guiarmos pelo senso comum e seus 
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preconceitos. Entretanto, quando fazemos arte junto com esses grupos, percebemos 

que podemos compartilhar de um saber/fazer, atentamos aos detalhes escondidos e 

óbvios – que, em outras situações, não podemos enxergar – e construímos outro 

significado para o que chamamos de “loucura”. O Teatro do Oprimido, como um 

novo saber no sistema de saúde, democratizou os saberes criativos entre essas 

pessoas. (METAXIS, 2006, p. 22) 

Enquanto estratégia de ação do Serviço Social, o TO se apresenta em sintonia com 

as ações de dimensão socioeducativa, previstas nos Parâmetros de Atuação para os 

Assistentes Social na Saúde (CFESS, 2010), possibilitando que o sujeito que participa e 

que assiste o TO, consiga ter maior clareza de sua própria realidade. O TO também se 

relaciona às orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS, 1986) relativas à 

promoção da saúde mental, orientações que dizem respeito à criação de ambientes de 

apoio, desenvolvimento de autonomia, a democratização de informações e reorientação 

dos serviços de saúde.  

Assim, relações institucionais horizontais e de estimulo a participação dos 

usuários, promovem a composição entre os propósitos emancipatórios previstos na lei nº 

10.216/2001 e os direitos dos usuários do SUS, assegurados na portaria nº 1.820/2009, 

trazidos pela ação do Serviço Social. (BRASIL, 2001;2009) 

Em avaliação espontânea elaborada por uma familiar ao fim de uma roda de 

conversa, esta expressou que o TO deveria não apenas ser apresentado dentro do CAPS, 

mas que deveríamos levá-lo a outros lugares e serviços, para que se dialogasse sobre 

saúde mental com outros sujeitos e em outras esferas públicas. Dessa forma, o CAPS 

deve fornecer não apenas um ambiente institucional de caráter ambulatorial e 

terapêutico, mas sobretudo um ambiente democrático.  Ele não dever ser o ponto final 

da assistência à saúde mental, mas o ponto de partida.   

Uma das maiores contribuições do projeto de intervenção caminha, a nosso ver, 

na perspectiva de ampliação cidadã da pessoa com transtorno mental, através da 

abertura de espaço de fala e politização, na perspectiva do rompimento do 

„silenciamento‟ deste indivíduo. Como já mencionado anteriormente, para romper com 

práticas burocráticas, conversadoras e manicomiais, se faz necessário ousar e reinventar 

novas práticas profissionais e institucionais. O TO exemplifica uma prática que traz 

consigo uma dimensão sociopolítica e nas particularidades da saúde mental, se insere na 

Luta Antimanicomial.  
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Ressaltando o desconhecimento dos usuários sobre os seus direitos, Martinelli 

(1997) expõe que os assistentes sociais e a equipe multiprofissional se deparam 

cotidianamente com uma população alheada a seus direitos, a conhecimentos e 

informações relacionados à sua própria realidade. Embora muito já fora produzido 

academicamente em diversas áreas, tais indivíduos também desconhecem o 

conhecimento que os técnicos tem a seu respeito e dos recursos que poderiam utilizar.  

E, ainda que tenha contato com as informações, não possuem condições de utilizá-las 

como um instrumento de pensar e agir sobre sua própria realidade, com vias à redução 

da discriminação e da exploração e dominação de classe, etnia e gênero.  

Ainda segundo essa autora, o que irá legitimar a cidadania nas instituições é a 

participação dos usuários nesses espaços, mediado por um profissional ou pela equipe 

profissional, que construa a possiblidade de transformação da carência do usuário em 

um direito social, em uma ação profissional horizontal, investigativa, crítica, criativa, 

propositiva, relacionada ao conhecimento das políticas públicas e dos direitos, 

possibilitando a criação de espaço para que o usuário e sua família se percebam como 

cidadãos, que através das práticas profissionais a instituição se transforme em um 

ambiente de indagação, de análise, de crítica, de ação e de participação, no qual este 

usuário participe ciente de suas possibilidades e com clareza de sua própria realidade. 

(MARTINELLI, 1997) 

Assim, unindo o presente trabalho monográfico e a experiência de estágio  

supervisionado em Serviço Social em um CAPS no município de Campos dos 

Goytacazes, compreende-se que o Teatro do Oprimido na saúde mental, pode ser 

utilizado como estratégia de construção de um espaço institucional democrático, que 

estimule o aprofundamento da democracia e se expresse como uma dimensão 

socioeducativa e emancipadora. Ele pode também ser um espaço de contestação das 

práticas manicomiais, de desconstrução de relações institucionais verticalizadas e de 

criação de vínculo entre familiares, usuários e profissionais, rompendo com práticas 

conservadoras e burocráticas. 

O Teatro do Oprimido transforma a vida daqueles que o fazem, mas também é uma 

possibilidade de transformar a instituição na qual está inserido e, consequentemente, 

os seus trabalhadores, proporcionando um diálogo que envolve conflitos, os quais, 

trabalhados de forma ética e solidária, podem ativar ações transformadoras para 

todas e todos os envolvidos. ( METAXIS, 2006, p.25). 
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Nessa perspectiva, Iamamoto (2007) ressalta que o caráter político do trabalho dos 

assistentes sociais deve ser indissociável de sua prática, não apenas restrito ao âmbito 

das intenções pessoais, mas estar presente em sua atuação, no sentido de reforçar os 

interesses da classe subalterna, ressaltando que a historia da sociedade é um campo 

privilegiado de atuação do assistente social.  

Como a sociedade é atravessada por projetos sociais distintos – projeto de classes 

para a sociedade – cria o terreno sócio-histórico para a construção de projetos 

profissionais também diversos, indissociáveis dos projetos mais amplos para a 

sociedade. Tem-se portanto, a presença de forças sociais e políticas reais – não mera 

ilusão – que permitem à categoria profissional estabelecer estratégias político-

profissionais no sentido de reforçar interesses das classes subalternas, alvo 

prioritário nas ações profissionais. Sendo a profissão atravessada por relações de 

poder, dispõe de um caráter essencialmente político, o que não decorre apenas das 

intenções pessoais do assistente social, mas dos condicionantes históricos e sociais 

dos contextos em que se insere e atua. (IAMAMOTO, 2007, p.25) 

 A saúde mental é um campo fecundo para a prática do Serviço Social e que 

demanda profissionais cada vez mais capacitados e comprometidos com os princípios 

profissionais norteadores do Código de ética, disposto a captar novas mediações e 

particularidades na saúde mental. 

 

É importante sair da redoma de vidro que aprisiona os assistentes sociais numa visão 

de dentro e para dentro do Serviço Social, como precondição para que possa captar 

as novas mediações e requalificar o fazer profissional, identificando suas 

particularidades e descobrir alternativas de ação. (IAMAMOTO, 2001, p. 89, apud, 

MACHADO, 2009, p. 106.) 

 

Desse modo, se faz necessário um profissional preparado para articular o projeto 

ético-político, sua base teórico-metodologia e sua ação técnico-operativa às demandas 

da saúde mental e à perspectiva antimanicomial, compreendendo as relações sociais de 

exclusão e estigmatização da pessoa em sofrimentos psíquico e contribuindo para novas 

ações e propostas para a saúde mental, para os CAPS e seus os usuários.  
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CONCLUSÃO 

 

Neste trabalho monográfico buscou-se analisar na perspectiva sócio-histórica os 

significados do sofrimento psíquico e os modelos assistenciais no transcorrer histórico da 

sociedade ocidental, ressaltando o nascimento e a operacionalização dos hospitais 

psiquiátricos, que fundara um tratamento moral, com centralidade na racionalidade médica, na 

institucionalização das pessoas em sofrimento psíquico e, consequentemente, na sua exclusão 

social, resultando na perda de autonomia, da liberdade e cidadania do dito „louco‟. 

 A crítica a esse tratamento delineou as reflexões e as  transformações, produzidas 

ao longo do tempo, tendo como uma dessas transformações a Teoria Basagliana e a 

Psiquiatria Democrática Italiana que viabilizou Reforma Psiquiátrica Italiana e que trouxe a 

importância da dimensão social diante do sofrimento psíquico, da ruptura com a centralidade 

do saber médico, da desinstitucionalização dos sujeitos e da efetivação da Política de Saúde 

Mental como política pública.  Estas, de acordo com as particularidades da conjuntura 

brasileira, foram as bases teóricas para a transformação da Política de Saúde Mental através 

da Reforma Psiquiátrica Brasileira (RPB), elucidada pelos princípios do Movimento da Luta 

Antimanicomial.  

Esse novo modelo assistencial, trouxe a emergência dos Centros de Atenção 

Psicossociais (CAPS) como um importante dispositivo da estratégia de desinstitucionalização 

das pessoas em sofrimento psíquico. Entretanto, embora avanços importantes tenham ocorrido 

como a redução de leitos psiquiátricos pelos SUS e a ampliação do número de CAPS no 

território brasileiro, indicando que a desinstitucionalização que vem sendo processada, a 

Política de Saúde Mental ainda não é uma política concluída, possuindo muitos desafios a 

serem enfrentados, sendo alguns destes referentes ao descompasso entre ações desenvolvidas 

e os próprios objetivos dos CAPS.  

Nessa perspectiva, este trabalho sinalizou como lacunas ainda a serem 

enfrentadas: I) a não operacionalização das prerrogativas jurídico-legais referentes aos CAPS; 

II) a falta de clareza sobre os objetivos institucionais; III) a grande demanda de usuários 

versus o número de técnicos; IV) a racionalidade médica como prática hegemônica; V) Pouca 

articulação entre a equipe multidisciplinar; VI) pouco estímulo a participação social; VII) 

fragilidades na rede pública. 

O Assistente Social como um profissional que compõe a equipe multidisciplinar 

nos CAPS, possui o seu trabalho inserido no bojo desses desafios, se constituindo por ações 

relevantes e reconhecidas, mas também por significativas lacunas, o que requer uma busca por 
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requalificar seu fazer profissional a partir da Reforma Psiquiátrica Brasileira, tendo em vista, 

em especial a ampliação do trabalho junto aos familiares e a realização de intervenções para 

além das inseridas na dimensão socioassistencial.  

A implantação do Teatro do Oprimido, como parte do trabalho do Assistente 

Social em um CAPS, no município de Campos dos Goytacazes-RJ, consistiu em uma 

estratégia relacionada à dimensão socioeducativa, prevista como pertinente à ação do Serviço 

Social na saúde, articulado às diretrizes da RPB e ao compromisso Ético-político profissional, 

visando a transformação do espaço institucional em um espaço de cidadania, de participação 

sociopolítica, de enfrentamento das práticas manicomiais, possibilitando a reflexão do usuário 

e de seu familiar sobre sua realidade, com vias à autonomia de suas ações, como protagonista 

de sua própria história e, por isso, livre para pensá-la, questioná-la e transformá-la. Assim, o 

TO, foi uma iniciativa enriquecedora suscitando reflexões sobre ações alternativas às praticas 

exclusivamente socioassistenciais.  
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