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RESUMO 

O objetivo deste trabalho é a partir da perspectiva crítico dialética discutir a 

atuação do assistente social na política de saúde mental mais precisamente no 

Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), analisando as condições e relações de 

trabalho dos/as assistentes sociais, compreendendo suas atribuições e 

competências, assim como identificando as mediações realizadas nos atendimentos. 

O trabalho foi motivado por reflexões realizadas no campo de estágio realizado no 

ambulatório de saúde mental em Barra de São João. Foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica a cerca dos temas: serviço social e politica de saúde mental, assim 

como uma entrevista com duas assistentes sociais do CAPS de Rio das Ostras.  

 

Palavras chaves: CAPS, Serviço Social, Reforma Psiquiátrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
ABSTRACT 

 

The objective of this work is to analyze the work of the social worker in mental health 

policy, specifically in the Psychosocial Care Center (CAPS), analyzing the conditions 

and working relationships of social workers, including their competencies, as well as 

identifying the mediations performed in the care. The work was motivated by 

reflections carried out in the field of training carried out in the mental health outpatient 

clinic in Barra de São João. A bibliographical research was carried out on the 

following topics: social service and mental health policy, as well as an interview with 

two social workers CAPS of Rio das Ostras. 

 
Keywords: CAPS, Social services, Psychiatric reform.  
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INTRODUÇÃO 

A presente pesquisa surgiu a partir da experiência do estágio no ano de 2015-

2016 na política de saúde mental onde pude observar, acompanhar e analisar a 

atuação do/a Assistente Social no ambulatório de Saúde Mental em Barra de São 

João-RJ e com isso perceber as dificuldades e os desafios encontrados pelos 

profissionais. Como o ambulatório de saúde mental em Barra de São João só tem 

um assistente social a pesquisa teve como foco a atuação do/a assistente social no 

CAPS de Rio das Ostras que possui mais profissionais a fim de perceber mais dados 

relacionados a pesquisa. 

Nesse estudo, iremos analisar as condições e relações de trabalho 

profissional dos/as Assistentes Sociais, assim como identificar as mediações 

realizadas no atendimento e compreender as atribuições e competências dos/as 

Assistentes Sociais no CAPS em Rio das ostras. 

A pesquisa a ser realizada terá como ponto de partida a perspectiva crítico 

dialética para a compreensão da totalidade do objeto a ser estudado. Para tanto, 

será realizada através do levantamento bibliográfico acerca dos seguintes temas: 

Serviço Social, Saúde, Saúde Mental, atuação profissional do Assistente Social, bem 

como, suas atribuições e competências profissionais. 

De forma complementar utilizei a entrevista Semi-Estruturada que consiste em 

questões pré-definidas a fim de nortear o processo assim como um estudo de cunho 

qualitativo que tem como finalidade explorar a realidade dos sujeitos que fazem 

parte do tema abordado, compreender e analisar a realidade dos mesmos dentro 

dos espaços sócio-ocupacionais. 

Com a pesquisa bibliográfica, percebemos que a Política de Saúde Mental no 

Brasil passou, a partir da Reforma Psiquiátrica, por importantes mudanças: a procura 

da superação do modelo manicomial e a busca por melhores condições de 

tratamento para as pessoas com transtornos mentais.  

Por meio da Reforma Psiquiátrica o CAPS passa a ser o equipamento de 

referência no atendimento das pessoas com transtornos mentais, sendo um espaço 

singular de atuação do/a assistente social, pois está permeado pelas expressões da 

questão social intrínsecas no cotidiano dos usuários que apresentam realidades 

distintas exigindo deste profissional um olhar investigativo, criativo e crítico da 

realidade. 
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 Penso que essa pesquisa contribuirá para o debate sobre a intervenção 

profissional do assistente social no CAPS e na politica de saúde mental 

possibilitando aos profissionais que trabalham na área uma analise sobre sua 

intervenção profissional contribuindo para que novas questões surjam e novas 

possibilidades também.  

Por fim discutir o exercício profissional do/a Assistente Social na Política de 

Saúde Mental é primordial, sendo ele um profissional capacitado a intervir na 

realidade da pessoa com transtornos mentais de forma crítica, onde ela seja 

reconhecida como sujeito e seja vista na sua totalidade.  

 

. 
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CAPÍTULO I:  

O presente capítulo objetiva discutir a Política de Saúde Mental através de um 

resgate histórico e político da Reforma Psiquiátrica no Brasil abordando e 

evidenciando a atuação dos movimentos sociais e as alterações no marco 

legislativo. Desta forma, será feito um debate histórico a cerca das Políticas Sociais 

no Brasil evidenciando o rebatimento do receituário neoliberal e seus impactos, 

refletindo como o neoliberalismo focaliza as políticas sociais e como isso impacta a 

Política de Saúde no Brasil. 

O capítulo irá finalizar trazendo a centralidade do trabalho na sociabilidade 

capitalista, pensando o trabalho profissional do/a Assistente Social nos Centros de 

Atenção Psicossocial (CAPS). 

 

1. POLÍTICA SOCIAL E SAÚDE MENTAL 

1.1. A Reforma Psiquiátrica no Brasil: aspectos históricos 

 

A compreensão sobre loucura passou por diversas modificações ao longo da 

história. Antes de ser entendida como patologia a loucura experimentou várias 

outras formas de relação com a cultura. Ela foi definida e compreendida de acordo 

com cada época e contexto sociopolítico. Na antiguidade pré- classica predominava 

a ideia de que a loucura era resultado da ação sobrenatural. O tratamento baseava-

se em médicos sacerdotes e fundamentava-se em processos médicos-religiosos. Já 

na idade média quem era considerado louco era visto como um possuído pelo 

demônio. 

(...) o louco era considerado até o advento de uma medicina positiva como 
um "possuído". E todas as histórias da psiquiatria até então quiseram 
mostrar no louco da Idade Média e do Renascimento um doente ignorado, 
preso no interior da rede rigorosa de significações religiosas e mágicas. 
Assim, teria sido necessário esperar a objetividade de um olhar médico 
sereno e finalmente científico para descobrir a deterioração da natureza lá 
onde se decifravam apenas perversões sobrenaturais. (FOUCAULT, 1975, p 
52). 

 

É no início do século XIX que a loucura passa a ser reconsiderada como uma 

enfermidade deixando de ser vista como fenômeno moral ou divino. A partir desse 

momento que o psiquiatra Francês Philippe Pinel propôs a criação de um lugar para 

tratar os loucos que posteriormente deu origem à psiquiatria como um campo próprio 
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da ciência médica. Surgem os manicômios ou asilos como espaços destinados ao 

“tratamento” da loucura através da prática da psiquiatria (PESSOTTI, 1944). 

No Brasil a saúde mental anterior a Reforma Psiquiátrica era conhecida 

como a “indústria da loucura”, todas as pessoas que tinham algum desvio 

psicológico (prostitutas, ladrões, leprosos, vagabundos) eram enclausuradas em 

hospícios e excluídas do convívio em sociedade. 

 
Os loucos, antes da fundação do hospício, se tranquilos, eram acolhidos 
pela sociedade e assim podiam circular livremente; porém, se agitados e 
agressivos, eram reclusos nas cadeias públicas. Além do critério 
comportamental, a classe social também definia a abordagem do louco, pois 
os ricos eram tratados domiciliarmente ou enviados para tratamento na 
Europa (ROSA, 2008, p. 87). 

 
 

Essas pessoas com desvios psicológicos eram enclausuradas em Hospitais 

Psiquiátricos conhecidos também como manicômio que tinham como função prender 

essas pessoas que ameaçavam a ordem social 

 
Os hospitais gerais e Santas Casas de Misericórdia representam o espaço 
de recolhimento de toda ordem de marginais: leprosos, prostitutas, ladrões, 
loucos, vagabundos, todos aqueles que simbolizam ameaça á lei e á ordem 
social. O enclausuramento não possui, durante esse período, uma 
conotação de medicalização, uma natureza patológica (AMARANTE, 1995, 
p.4) 
 

 

A Reforma Psiquiátrica é um processo histórico, político e social que busca a 

superação do modelo manicomial, visando um tratamento mais humanizado que 

houvesse a inserção social das pessoas com transtornos mentais e eliminando de 

forma gradual as internações em asilos, manicômios e hospitais psiquiátricos onde 

os pacientes eram tratados com muita violência e eram excluídos socialmente. 

Segundo Amarante (2003), o objetivo da Reforma Psiquiátrica é:  
 

[...] não só tratar mais adequadamente o indivíduo com transtorno mental, 
mas o de construir um novo espaço social para a loucura, questionando e 
transformando as práticas da psiquiatria tradicional e das demais 
instituições da sociedade (AMARANTE, 2003, p. 58). 

 
 

O início da Reforma Psiquiátrica no Brasil ocorreu na década de 1970, esse 

período foi marcado pela ascensão dos movimentos populares. Um dos importantes 

movimentos populares do período e que teve influência na Reforma Psiquiátrica foi o 

Movimento Sanitário que buscava a mudança dos modelos de atenção e gestão nas 

práticas de saúde levantando a bandeira da universalidade do direito a saúde. 
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 De acordo com Amarantes (2010) o estopim da Reforma Psiquiátrica 

brasileira ocorreu a partir do episódio conhecido como a “crise da DINSAM” (Divisão 

Nacional de Saúde Mental) órgão responsável pela formulação das políticas de 

saúde do subsetor saúde mental.  

Os profissionais da DINSAM trabalhavam em situações precárias, em clima 

de violência e ameaças. Em abril de 1978 esses profissionais entram em greve. 

Segundo Amarantes (2010:27) “A crise ocorre quando três médicos bolsistas 

registram no livro de ocorrências do plantão do pronto-socorro as irregularidades da 

unidade hospitalar, trazendo a público a trágica situação existente naquele hospital”. 

Esse ato acaba mobilizando outros profissionais e recebendo o apoio do Movimento 

de Renovação Médica (REME) e do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde 

(CEBES).  

Portanto, é nesse período que ocorre o início do movimento social pelos 

direitos dos pacientes psiquiátricos no Brasil com a denúncia de médicos psiquiatras 

ao Ministério da Saúde, dos abusos e violações cometidos nos hospitais 

psiquiátricos, juntamente com a criação do Movimento dos Trabalhadores de Saúde 

Mental (MTSM). O MTSM foi de grande importância para o processo da Reforma 

Psiquiátrica Brasileira, esse movimento teve protagonismo direto na crítica do 

modelo hospitalocêntrico. 

 
É sobretudo este Movimento, através de variados campos de luta, que 
passa a protagonizar e a construir a partir deste período a denuncia da 
violência dos manicômios, da mercantilização da loucura, da hegemonia de 
uma rede privada de assistência e a construir coletivamente uma crítica ao 
chamado saber psiquiátrico e ao modelo hospitalocêntrico na assistência ás 
pessoas com transtornos mentais (BRASIL, 2005 p7). 

 

O final dos anos de 1980 foi marcado por importantes acontecimentos que 

impulsionaram o processo da Reforma Psiquiátrica no Brasil, destacam-se: a 8° 

Conferência Nacional da Saúde em 1986 e em 1987 o II Congresso Nacional do 

MTSM (SP) que tinha como lema “Por uma sociedade sem manicômios” e neste 

mesmo ano ocorreu a I Conferência Nacional de Saúde Mental (RJ). É também em 

1987 que surge o primeiro Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) no Brasil 

equipamento que passa a ser referencia para os cuidados para com as pessoas com 

deficiência mental. 

Outro marco importante segundo o Ministério da Saúde (2005), foi quando a 

Secretaria Municipal de Saúde de Santos (SP) em 1989 deu início a um processo de 
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intervenção em um hospital Psiquiátrico caracterizado como local de abuso, maus-

tratos e morte de pacientes. A partir desse momento fica clara a possibilidade e a 

necessidade da criação de uma rede de cuidados substitutiva ao hospital 

psiquiátrico. 

Em 1989 também é criado o Projeto de lei do deputado Paulo Delgado que 

propõe a regulamentação dos direitos da pessoa com transtornos mentais e a 

extensão progressiva dos manicômios no país. Esse período marca o início da luta 

do movimento da Reforma Psiquiátrica nos campos legislativos e normativos. 

Já na década de 1990 a partir da luta dos movimentos sociais vão surgindo 

em vários estados brasileiros as primeiras leis que determinam a substituição dos 

leitos psiquiátricos em conjunto com uma rede de apoio integrada de atenção a 

saúde mental.  

É a partir deste período que a política do Ministério da Saúde para a saúde 
mental, acompanhando as diretrizes em construção da Reforma 
Psiquiátrica, começa a ganhar contornos mais definidos. É na década de 90, 
marcada pelo compromisso firmado pelo Brasil na assinatura da Declaração 
de Caracas e pela realização da II Conferencia Nacional de Saúde Mental, 
que passam a entrar em vigor no país as primeiras normas federais 
regulamentando a implantação de serviços de atenção diária. (BRASIL, 
2005, P.3). 

 

Todo esse processo teve como inspiração o Movimento de Reforma no 

sistema de saúde mental italiano que teve como principal protagonista o psiquiatra 

italiano Franco Basaglia. A tradição basagliana criticava a psiquiatria clássica e 

hospitalar onde o princípio central era o enclausuramento dos chamados “loucos”.  

Portanto, Franco Basaglia era contra a forma como era tratada a loucura defendendo 

que esses indivíduos recebessem tratamento de forma humanizada buscando 

formas diferenciadas para seu acolhimento e cuidado. 

 
Trata-se não apenas de um novo olhar para o mesmo objeto. Mas ruptura 
epistemológica que descortina um campo complexo de dimensões do real e 
nos instiga a produzir conhecimento sobre as relações possíveis de serem 
feitas, construídas, tecidas. Produção de novos conceitos para novos 
problemas e objetos (YASUI 2006, p. 69). 

 

Nesse contexto a Reforma Psiquiátrica busca a modificação do tratamento 

de pessoas com transtornos mentais eliminando de forma gradual as internações em 

asilos, manicômios e hospitais psiquiátricos com isso o foco passou a ser um 

tratamento mais humanizado onde houvesse a inserção social dessas pessoas. O 

primeiro equipamento pensado para substituir os manicômios e os hospitais 
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psiquiátricos foi o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) que conforme visto 

anteriormente surgiu em 1987 na cidade de São Paulo. 

Com a Reforma Psiquiátrica ocorre então a substituição desse modelo 

repressor e excludente, e com isso é construída uma rede de cuidados de atenção 

psicossocial, visando à integração da pessoa que sofre de transtornos mentais à 

comunidade. 

No próximo tópico, daremos ênfase a trajetória sócio histórica da Política de 

Saúde Mental no Brasil, alocando-a no debate das políticas sociais.  

 

1.2 Política de Saúde e Política de Saúde Mental  

 

A Política de Saúde Mental no Brasil passou por importantes modificações a 

partir da Reforma Psiquiátrica que conforme visto anteriormente ocorreu na década 

de 1970 visando um tratamento mais humanizado que houvesse a inserção social 

das pessoas com transtornos mentais e eliminando de forma gradual as internações 

em asilos, manicômios e hospitais psiquiátricos onde os pacientes eram tratados 

com muita violência e eram excluídos socialmente. 

A Saúde no Brasil no período anterior a Constituição Federal de 1988 e 

consequentemente anterior ao Sistema Único de Saúde (SUS) tinha como 

característica um modelo médico curativo onde a lógica era em torno da cura de 

doenças, pautado na medicalização social sem intenção de prevenção.  

A saúde não era reconhecida como direito de todos, a área da saúde era 

“comandada” pelo Ministério da Saúde e também pelo Ministério da Previdência 

Social esse ultimo responsável pela prestação dos serviços médicos curativos. O 

acesso ao serviço médico curativo era direcionado apenas aos trabalhadores que 

contribuíam com a Previdência Social. 

 

Existia um “duplo comando” na área da saúde, pois o Ministério da Saúde 
cuidava das ações preventivas e o Ministério da Previdência Social 
incumbia-se pela prestação dos serviços médicos curativos. O acesso a 
esses serviços médicos curativos, até então não era um direito de todos, 
universal, mas somente dos que contribuíram para o sistema de então, que 
era ligado ao Ministério da Previdência Social. Somente os trabalhadores 
com carteira registrada, pois, faziam jus aos serviços públicos de saúde 
(BRASIL, 2000). 
 

Um marco importante para a implementação do SUS foi a Reforma Sanitária 
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que tinha como preocupação um Projeto para a Saúde onde o Estado atue em 

função da sociedade. O “Movimento Sanitarista” iniciado nos anos 1970 tinha como 

objetivo a luta pela democracia na política nacional de saúde, onde todos tivessem 

direito.  

uma atenção à saúde efetiva dependia de um sistema de saúde 
democrático, viável somente em um regime democrático. O movimento tem, 
assim, como princípio o reconhecimento da saúde como direito universal a 
ser garantido pelo Estado através de um sistema de saúde universal e 
equânime (LOBATO, 2000, p.17). 

 
 

O Projeto de Reforma Sanitária era um projeto para a saúde que tinha, 

conforme Bravo (2009, p.1) a “preocupação central de assegurar que o Estado atue 

em função da sociedade, tendo como pressuposto centrais a universalização do 

acesso, a descentralização com participação popular e a melhoria da qualidade dos 

serviços”. 

A Reforma Sanitária foi fruto de lutas e da mobilização dos profissionais de 

Saúde, articulados ao movimento popular e tinha como pauta o Sistema Único de 

Saúde, em que a Saúde fosse direito de todos e dever do Estado. Assim, pautou-se 

aspectos significativos relacionados à democratização do acesso, universalização 

das ações, descentralização, melhoria da qualidade dos serviços, com adoção de 

um novo modelo assistencial de integralidade e equidade das ações (BRAVO, 1996).  

 

Construído na década de 1980, tem como uma de suas estratégias o 
Sistema Único de Saúde (SUS) e foi fruto de lutas e mobilização dos 
profissionais de Saúde, articulados ao movimento popular. Tem como 
preocupação central assegurar que o Estado atue em função da sociedade, 
pautando-se na concepção de Estado democrático e de direito, responsável 
pelas políticas sociais e, por conseguinte, pela saúde. (BRAVO, 2009, PG. 
2) 

 

É na Constituição Federal de 1988 mais precisamente no artigo 196 que 

trata sobre o princípio da universalidade que, a saúde passa a ser direito de todos e 

dever do Estado e, portanto, qualquer pessoa pode e deve ser atendida nas 

unidades públicas de saúde. O Ministério da Saúde também passa a ser o único 

responsável pela saúde no plano federal. A Constituição Federal de 1988 resultou, 

então, em uma das maiores conquistas sociais, a criação do Sistema Único de 

Saúde. 

O SUS pode ser considerado uma das maiores conquistas sociais 
consagradas na Constituição Federal de 1988. Seus princípios apontam 
para a democratização nas ações e nos serviços de saúde que deixam de 
ser restritos e passam a ser universais, da mesma forma, deixam de ser 
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centralizados e passam a nortear-se pela descentralização (MINISTÉRIO 
DA SAÚDE, 2000,p5). 

 

O SUS é a materialização de uma nova concepção de saúde, quebrando 

com a lógica de cura e medicalização voltando à saúde para a prevenção e 

promoção a saúde. De acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2000, p.5) “a 

saúde passa ser relacionada com a qualidade de vida da população”.  

No que se refere ao tratamento de pessoas com transtornos mentais a 

política de saúde mental atualmente conta com uma legislação que descreve os 

direitos dessa população.  

Apesar do processo da Reforma Psiquiátrica emergir nos anos de 1970 é 

apenas em 2001 que a Lei n° 10.2161 é sancionada no país, sua aprovação é um 

substitutivo do Projeto de Lei original de 1989 e traz importantes modificações no 

texto normativo. De acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2005,1)“A Lei 

Federal 10.216 redireciona a assistência em saúde mental, privilegiando o 

oferecimento de tratamento em serviços de base comunitária, dispõe sobre a 

proteção e os direitos das pessoas com transtornos mentais”. 

Portanto, a Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001 indica uma nova direção 

para a assistência psiquiátrica visando a inserção social dessas pessoas onde os 

direitos sejam respeitados, indicando os direitos da Pessoa com Deficiência Mental:  

 

São direitos da pessoa portadora de transtorno mental: 
 I - ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo às 
suas necessidades; 
 II - ser tratada com humanidade e respeito e no interesse exclusivo de 
beneficiar sua saúde, visando alcançar sua recuperação pela inserção na 
família, no trabalho e na comunidade; 
 III - ser protegida contra qualquer forma de abuso e exploração;  
IV - ter garantia de sigilo nas informações prestadas;  
V - ter direito à presença médica, em qualquer tempo, para esclarecer a 
necessidade ou não de sua hospitalização involuntária; 
 VI - ter livre acesso aos meios de comunicação disponíveis; 
 VII - receber o maior número de informações a respeito de sua doença e de 
seu tratamento;  
VIII - ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos 
possíveis; 
 IX - ser tratada, preferencialmente, em serviços comunitários de saúde 
mental (BRASIL, 2001). 
 

 

Um ponto importante a ressaltar é o direito da pessoa com transtorno mental 

ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis e 

                                                           
1 Disponível no site: www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10216.htm acesso em 03/12/2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10216.htm
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preferencialmente em serviços comunitários de saúde mental. Esse tratamento deve 

ser oferecido pelo Estado e é através da Portaria n° 3.088, de 23 de dezembro de 

2011 que o governo institui Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) que é uma rede 

de serviços pensada para melhor atender as pessoas com transtornos mentais 

visando a ampliação e articulação de pontos de atenção à saúde no âmbito do 

Sistema Único de Saúde (SUS). 

 

[...] a ampliação do acesso à atenção psicossocial da população em geral, a 
promoção de vínculos das pessoas com transtornos mentais e com 
necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas e suas 
famílias aos pontos de atenção e a garantia da articulação e integração dos 
pontos de atenção das redes de saúde no território qualificando o cuidado 
por meio do acolhimento, do acompanhamento contínuo e da atenção às 
urgências (BRASIL, 2014) 

 
De acordo com o Art. 4º da Portaria n° 3.088, de 23 de dezembro de 2011 

são objetivos específicos da Rede de Atenção Psicossocial: 

 
I- promover cuidados em saúde especialmente para grupos mais 
vulneráveis (criança, adolescente, jovens, pessoas em situação de rua e 
populações indígenas); 
II - prevenir o consumo e a dependência de crack, álcool e outras drogas; 
III - reduzir danos provocados pelo consumo de crack, álcool e outras 
drogas; 
IV - promover a reabilitação e a reinserção das pessoas com transtorno 
mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras 
drogas na sociedade, por meio do acesso ao trabalho, renda e moradia 
solidária; 
V - promover mecanismos de formação permanente aos profissionais de 
saúde; 
VI - desenvolver ações intersetoriais de prevenção e redução de danos em 
parceria com organizações governamentais e da sociedade civil; 
VII - produzir e ofertar informações sobre direitos das pessoas, medidas de 
prevenção e cuidado e os serviços disponíveis na rede; 
VIII - regular e organizar as demandas e os fluxos assistenciais da Rede de 
Atenção Psicossocial; e 
IX - monitorar e avaliar a qualidade dos serviços por meio de indicadores de 
efetividade e resolutividade da atenção. (BRASIL, 2011). 

 

Sendo assim a RAPS conta com diversos equipamentos divididos em 7 

componentes sendo eles: a atenção básica em saúde, atenção psicossocial 

especializada, atenção de urgência e emergência, atenção residencial de caráter 

transitório, estratégias de desinstitucionalização e reabilitação psicossocial. 

(BRASIL, 2011). 

A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) é fundamental para a consolidação 

da Reforma Psiquiátrica, é através dessa rede que a pessoa com transtorno mental 

vai encontrar suporte para um tratamento mais humanizado voltado para a 
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promoção de direito baseada na convivência dessas pessoas dentro da sociedade. 

A Rede estabelece os pontos de atenção para o atendimento de pessoas com 

transtornos mentais, incluindo os efeitos nocivos do uso de crack, álcool e outras 

drogas. A Rede integra o Sistema Único de Saúde (SUS), (BRASIL, 2013). 

A ideia fundamental aqui é que somente uma organização em rede, e não 
apenas um serviço ou equipamento, é capaz de fazer face à complexidade 
das demandas de inclusão de pessoas secularmente estigmatizadas, em 
um país de acentuadas desigualdades sociais. É a articulação em rede de 
diversos equipamentos da cidade, e não apenas de equipamentos de 
saúde, que pode garantir resolutividade, promoção da autonomia e da 
cidadania das pessoas com transtornos mentais. Para a organização desta 
rede, a noção de território é especialmente orientadora. (BRASIL, 2004, p. 
25) 

 

De acordo com o Ministério da Saúde (2013) compõem a RAPS: os Centros 

de Atenção Psicossocial (CAPS); os Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT); os 

Centros de Convivência e Cultura, as Unidade de Acolhimento (UAs), e os leitos de 

atenção integral. 

Todos esses equipamentos fazem parte da estratégia do processo de 

desinstitucionalização de pessoas com longo tempo de internação sendo primordial 

para a efetivação desse processo. 

Dentre todos os dispositivos integrantes da RAPS o Centro de Atenção 

Psicossocial (CAPS) é a principal instituição responsável por acolher essas pessoas 

e estimular sua integração social e familiar. De acordo com o Ministério da Saúde o 

CAPS oferece: 

 

serviços de saúde de caráter aberto e comunitário constituído por equipe 
multiprofissional e que atua sobre a ótica interdisciplinar e realiza 
prioritariamente atendimento às pessoas com sofrimento ou transtorno 
mental, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso de álcool 
e outras drogas, em sua área territorial, seja em situações de crise ou nos 
processos de reabilitação psicossocial e são substitutivos ao modelo 
asilar. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011) 
 

O trabalho multiprofissional é uma importante estratégia, significa que em 

um único dispositivo a pessoa com transtornos mentais vai poder contar com 

diversos profissionais de diferentes áreas. De acordo com a Portaria nº 336, de 19 

de fevereiro de 2005 a equipe mínima tem que ser composta por médico, 

enfermeiro, por profissionais de nível superior podendo ser: psicólogo, assistente 

social, terapeuta ocupacional, pedagoga e por profissionais de nível médio podendo 

ser: técnico e/ou auxiliar de enfermagem, técnico administrativo, técnico educacional 
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e artesão. De acordo, com a modalidade do CAPS a quantidade de profissionais e 

alguns requisitos são modificados. 

Com a Reforma Psiquiátrica e assim com as novas legislações a pessoa 

com transtornos mentais passa a ser reconhecida como sujeito, como ser social, 

porém, apesar dos avanços a política de saúde mental sofre com o rebatimento do 

neoliberalismo e com isso os usuários encontram obstáculos e dificuldades para 

fazer valer os seus direitos, constituindo assim um dos desafios da atuação dos/as 

assistentes sociais  na política de saúde mental. 

No próximo tópico, iremos projetar uma leitura dos rebatimentos das políticas 

neoliberais nas políticas e direitos sociais, evidenciando as implicações no âmbito do 

SUS e especificamente da saúde mental.  

 

1.2.1 O rebatimento do receituário neoliberal nas políticas sociais 

 

Para melhor compreender esse processo é importante fazer um breve 

resgate histórico acerca do Estado levando em consideração que como fato histórico 

se configura em diferentes modalidades e configurações. De acordo com Alves, 

Vilela e Rodrigues (2013, p.3) “o Estado surgiu da necessidade de ruptura entre a 

barbárie e a civilização. Nesse âmbito, o Estado incide da necessidade de fazer 

cessar o inoportuno do estado de natureza, os homens decidem passar a sociedade 

civil criando o poder político e as leis”. 

 

O Estado é ao mesmo tempo uma relação de dominação, ou a expressão 
política da dominação do bloco no poder, em uma sociedade territorialmente 
definida, e um conjunto de instituições mediadoras e reguladoras dessa 
dominação, com atribuições que também extrapolam a coerção. Nesse 
contexto, o governo ganha persona própria, jurídica, separada tanto da 
persona física do governante quanto da instituição estatal (PEREIRA, 2008: 
148). 

 

O neoliberalismo surge na década de 1970 como resposta a grande crise do 

modelo econômico pós-guerra na região da Europa e da América do Norte onde o 

capitalismo imperava. Portanto, surge como proposta para o enfrentamento da Crise 

do modelo Keynesiano e ao Welfare State. Esse período foi marcado por uma 

profunda e grande recessão. 

 

todo o mundo capitalista avançado caiu numa longa e profunda recessão, 
combinando, pela primeira vez, baixas taxas de crescimento com altas taxas 
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de inflação, mudou tudo. A partir daí as idéias neoliberais passaram a 
ganhar terreno. (ANDERSON, 1995, p.10). 
 

 

O Welfare State também conhecido como Estado de Bem-Estar Social 

emergiu após a Segunda Guerra Mundial e teve nos anos de 1950 seu auge. Tinha 

como uma de suas finalidades a de promover reformas, nesse período o Estado 

passou a intervir fortemente na economia, regulamentando praticamente todas as 

atividades produtivas a fim de assegurar a geração de riquezas materiais e também 

a diminuição das desigualdades sociais. Esse período foi conhecido pela grande 

melhora nas condições de vida da classe trabalhadora através da ampliação dos 

serviços assistenciais públicos através das políticas sociais.  

Os anos de 1970 foi marcado pela grande crise do capital, um dos 

considerados responsáveis por essa crise foi o Estado de Bem-Estar Social. Foi um 

período de acordo com Anderson (1995) marcado por uma longa e profunda 

recessão, combinado com baixas taxas de crescimento com altas taxas de inflação. 

É a partir desse momento que as ideias neoliberais passam a ganhar espaço, sendo 

pensada como resposta para a superação da crise do capital. 

 

A partir daí as ideias neoliberais passaram a ganhar terreno. As raízes da 
crise, afirmavam Hayek 2 e seus companheiros, estavam localizadas no 
poder excessivo e nefasto dos sindicatos e, de maneira mais geral, do 
movimento operário, que havia corroído as bases de acumulação capitalista 
com suas pressões reivindicativas sobre os salários e com sua pressão 
parasitária para que o Estado aumentasse cada vez mais os gastos sociais 
(ANDERSON, 1995, p.2). 

 
 

Crise no capitalismo significa desequilíbrio entre a produção e o consumo, 

que gera o comprometimento do lucro. Isso ocorre quando a produção de 

mercadorias é maior do que a capacidade da população de comprar. Dessa forma, 

“o processo de acumulação é afetado, uma vez que estoques de mais-valia não 

asseguram o fim capitalista” (MOTA, 2009, p.2). O Estado por sua vez procura 

formas para o enfrentamento da crise buscando intervenções legais para sua 

superação.  

No neoliberalismo a solução para a superação da crise é um Estado forte no 

controle dos gastos sociais, forte para romper o poder dos sindicatos e fraco no que 

diz desrespeito as intervenções econômicas. Em poucas palavras significa cortar 

                                                           
2 Percursor das ideias neoliberais, a partir da publicação de “O Caminho da Servidão”. 
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gastos com o social e oferecer o mínimo para a população, buscando o equilíbrio 

financeiro do setor público. De acordo com Anderson (1995) a instabilidade 

monetária deveria ser a meta suprema de qualquer governo.  

Portanto o neoliberalismo significou um retrocesso nos direitos sociais já que 

seu foco é o corte nos gastos sociais afetando assim a ação do Estado frente às 

políticas sociais. Estas passam a ser subordinadas aos interesses do capital 

desresponsabilizando o Estado na condução das políticas sociais transferindo essa 

responsabilidade para a sociedade civil e para o terceiro setor. 

A política social no neoliberalismo tem como característica atender as 

expressões da questão social de forma focalizada, seletiva, fragmentada. Nessa 

ideologia o que prevalece é a política de ajuste que significa cortar gastos e para o 

Estado cortar gastos significa cortar direitos. De acordo com Behring (2009) o 

neoliberalismo configura a focalização, privatização e descentralização no que diz 

respeito às políticas e programas sociais. 

As práticas neoliberais são aplicadas em diferentes países. No Brasil, a 

tônica neoliberal se consolida na década de 1990 com o Fernando Henrique 

Cardoso.  

É na ideologia neoliberal mais precisamente na década de 1990 que surge o 

Projeto Privatista um projeto de saúde articulado ao mercado. De acordo com Bravo 

(2008), o projeto de Reforma Sanitária vai ser questionado e um novo projeto é 

construído, sob a ótica privatista. Esse modelo tem como características: o caráter 

focalizado para atender às populações vulneráveis através do pacote básico para a 

saúde, a ampliação da privatização e o estímulo ao seguro privado. 

 

O projeto saúde articulado ao mercado ou de reatualização do modelo 
médico assistencial privatista, está pautado na Politica de Ajuste que tem 
como principais tendências a contenção dos gastos com racionalização da 
oferta: a descentralização com isenção de responsabilidade do poder 
central e a focalização (BRAVO, 2009, p. 3). 

 
Como podemos observar o Projeto Privatista é totalmente contrário ao 

projeto de Saúde inscrito na Constituição Federal de 1988 e que, portanto, não 

deveria ser seguido, mas em tempos de neoliberalismo o que encontramos é o 

Projeto Privatista sendo hegemônico. 

Esse projeto tem como premissas concepções individuais e fragmentadas 
da realidade em contra- posição as concepções coletivas e universais do 
projeto contra-hegemônico. Como estratégias da proposição privatista 
destaca-se a ênfase nas parcerias com a sociedade, responsabilizando a 
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mesma para assumir os custos da crise, como também, a refilantropização, 
ou seja, a desprofissionalização com a utilização de agentes comunitários e 
cuidadores para realizarem atividades profissionais (BRAVO, 2009 p. 3). 

 

E são nesses moldes que atualmente se encontram as políticas sociais. São 

serviços públicos oferecidos de forma precária, seletiva e focalizada, afetando 

diretamente a população usuária que não conseguem ter acesso a serviços públicos 

de qualidade. Ocorre um grande desmonte dos direitos sociais alcançados após 

muita luta e resistência da classe trabalhadora. 

 

1.2.3 O trabalho do/a assistente social na sociabilidade capitalista 

 

Na sociedade capitalista a obtenção do lucro e acumulação de riqueza é o 

principal interesse da burguesia. Esse lucro é extraído da exploração do trabalhador, 

que vende sua força de trabalho para o burguês que é o detentor dos meios de 

produção e em troca ganha um salário para reconstituir e manter sua capacidade 

produtiva, garantindo assim a continuidade da oferta de trabalho quando o capital 

demandar (CEOLIN, 2014).  

A venda da força de trabalho em troca de um salário constitui um novo modo 

de vida social. Os burgueses sendo os detentores privados dos meios de produção 

faz com que os trabalhadores produzam um valor que não lhe pertencem e que não 

vai satisfazer suas necessidades.  (CEOLIN, 2014).  

O trabalhador vende sua força de trabalho em troca de um salário, nesse 

momento passa a executar o trabalho para outra pessoa que vai ser o proprietário 

do resultado do seu trabalho. Portanto, não são donos do que produzem e em 

muitos casos nunca terão acesso a esse produto final. Temos como consequência 

desse processo a exploração do trabalhador que não se reconhecem no que fazem 

e no que produzem. A alienação é uma relação social entre o trabalhador e o dono 

dos meios de produção, portanto, se relaciona com a propriedade privada.  

 

Quanto mais se desenvolve a produção capitalista, mais as relações sociais 
de produção se alienam dos próprios homens, confrontando-os como 
potências externas que os dominam. Essa inversão de sujeitos e objeto, 
inerente ao capital como relação social, é expressão de uma história da 
auto-alienação humana. Resulta na progressiva reificação das categorias 
econômicas, cujas origens se encontram na produção mercantil. 
(IAMAMOTO, 2008, p.48). 

 

No sistema capitalista, diferente das sociedades pré-capitalistas, a 
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mercadoria é produzida para a obtenção de lucro, por tanto não mais para satisfazer 

as necessidades do homem.  

Nesse contexto, a forma de “trabalho livre” refere-se ao direito de vender sua 

força de trabalho assim como o capitalista é “livre” para comprá-la. Essa liberdade 

do capital articula-se com a relação de exploração entre classes antagônicas. 

 

A forma do “trabalho livre” do sistema do capital, fundado na separação do 
ser que trabalha de suas condições de trabalho, condição sine qua non para 
que o produtor tenha que vender sua força de trabalho, torna o ser que 
trabalha a mais miserável das mercadorias. (CEOLIN, 2014, p. 246). 

 
É no estágio monopolista que ocorre uma expansão do capital baseado na 

organização do modelo de produção fordista/taylorista, essa organização tinha como 

princípios de organização do processo produtivo a produção em série dentro de um 

período de curto espaço de tempo mediada pela divisão do trabalho.  

Todo esse processo aprofundou ainda mais a precarização das relações de 

trabalho, a classe trabalhadora era super explorada e as condições de trabalho 

também eram precarizadas. É nesse estágio também que a questão social passa a 

ser objeto de intervenção do Estado. 

 

É no estágio monopolista do capital, dadas às características que lhe são 
peculiares, que a questão social vai se tornando objeto de intervenção 
sistemática e contínua do Estado. Com isso, instaura-se um espaço 
determinado na divisão e técnica do trabalho para o Serviço Social (bem 
como para outras profissões) (IAMAMOTO, 2000, p. 6).  
 

O Serviço Social é uma profissão inserida em um contexto sócio histórico, que 

tem na questão social a base de sua fundação como especialização do trabalho. Ou 

seja, tem como objeto de intervenção a questão social e suas múltiplas 

determinações. 

 
Questão social apreendida como o 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, 2000, 
P.27). 

 
A profissão surge como forma de resposta às expressões da questão social, 

com a emergência da sociedade burguesa e consequentemente com o 

desenvolvimento do capitalismo conforme já visto anteriormente ocorreu o aumento 

das desigualdades sociais e com isso o acirramento das expressões da questão 



28  

 

social. (IAMAMOTO e CARVALHO, 2004). 

O Serviço Social se configura no âmbito da relação entre Estado e sociedade, 

o profissional defende os interesses de reprodução do Estado assim como responde 

as necessidades da classe trabalhadora. O Assistente Social responde as demandas 

tanto do capital quanto do trabalhador, sendo seu exercício profissional polarizado 

por essa relação de interesses antagônicos. 

[...] a atuação do Assistente Social é necessariamente polarizada pelos 
interesses de classes, tendendo a ser cooptada por aqueles que têm uma 
posição dominante. Reproduz também, pela mesma atividade, interesses 
contrapostos que convivem em tensão. Responde tanto a demanda do 
capital como do trabalho e só pode fortalecer um ou outro pólo pela 
mediação de seu oposto. Participa tanto dos mecanismos de dominação e 
exploração como, ao mesmo tempo e pela mesma atividade, da resposta as 
necessidades de sobrevivência da classe trabalhadora e da reprodução do 
antagonismo nesses interesses sociais, reforçando as contradições que 
constituem o móvel básico da história [...] (IAMAMOTO e CARVALHO, 
2004, p.75) 

 

O assistente social tem o Estado como seu maior empregador e as políticas 

sociais como espaços de atuação. Como vimos anteriormente, é através das 

políticas públicas que o Estado vai intervir nas múltiplas expressões da questão 

social, tendo o assistente social como o profissional que vai fazer a intermediação a 

instituição e os usuários. 

Como trabalhador assalariado o/a assistente social também sofre com todos 

os condicionantes, e com isso de acordo com (IAMAMOTO 2000) a 

intencionalização dos/a assistentes sociais passa a ser mediada pela própria lógica 

da institucionalização. Para realizar seu exercício profissional, o assistente social 

não pode eliminar essa contradição, já que as classes sociais só existem por 

estarem relacionadas. 

É nesse campo de contradições que o assistente social está inserido, tendo 

as políticas sociais focalizadas como estratégias de enfrentamento às mazelas da 

questão social. O Neoliberalismo aprofunda o quadro de precarização do trabalho, 

incidindo nas relações e condições de trabalho dos assistentes sociais, que se vê 

em uma constante batalha em busca de atender os interesses da classe 

trabalhadora e, portanto, direcionando suas ações ao fortalecimento dos projetos e 

lutas da classe. 

É nessa tensão que o/a assistente social está inserido, na medida em que 

trabalha para viabilizar o acesso dos usuários aos seus direitos e que precisa lidar 

com a política de corte do Estado.  
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1.3 Os Centros de Atenção Psicossocial CAPS 

 

Com a Reforma Psiquiátrica os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) 

passam a ser a principal referência de atendimento às pessoas com transtornos 

mentais, sendo o principal dispositivo de atendimento a esse público e suas famílias. 

Dentre todos os dispositivos de atenção à saúde mental, os CAPS tem valor 

estratégico para a Reforma Psiquiátrica. 

Segundo o Ministério da Saúde (2005): 

 

é função dos CAPS prestar atendimento clínico em regime de atenção 
diária, evitando assim as internações em hospitais psiquiátricos; promover a 
inserção social das pessoas com transtornos mentais através de ações 
intersetoriais; regular a porta de entrada da rede de assistência em saúde 
mental na sua área de atuação e dar suporte a atenção à saúde mental na 
rede básica. (MINISTERIO DA SAUDE, 2005 p.25)  

 

De acordo com o Ministério da Saúde "Cabe aos CAPS o acolhimento e a 

atenção às pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, procurando 

preservar e fortalecer os laços sociais do usuário em seu território". (BRASIL, 2004, 

p. 1) 

O equipamento oferece atendimento diário, e tem como função estratégica o 

cuidado para fora do hospital psiquiátrico, em direção à comunidade. O dispositivo 

funciona articulado ao serviço público de saúde e a demais serviços municipais 

como: assistência social, educação, cultura dentre outros.  

 

Os CAPS são instituições destinadas a acolher os pacientes com 
transtornos mentais, estimular sua integração social e familiar, apoia-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 cotidiana de usuários e familiares. Os 
CAPS constituem a principal estratégia do processo de reforma psiquiátrica. 
(BRASIL, 2004, p. 09). 
 

O CAPS foi consolidado como política pública de saúde em 1992 com a 

portaria 224, atualmente, é regulamentado pela portaria 336 de 2002 que estabelece 

diversas modalidades que "se diferenciam pelo porte capacidade de atendimento, 

clientela atendida e organizam-se no país de acordo com o perfil populacional dos 

municípios brasileiros". (BRASIL, 2005). 
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 Sendo assim temos como modalidades: CAPS I, CAPS II, CAPS III, CAPSi, 

CAPSad Alcool e Drogas, CAPSadIII, cada um com sua especificidade. De acordo 

com o site do Ministério da Saúde: 

CAPS I: Atende pessoas com transtornos mentais graves e persistentes 

inclusive pelo uso de substâncias psicoativas de todas as faixas etárias. Atende 

regiões com pelo menos 15mil habitantes. 

CAPS II: Também atende pessoas com transtornos mentais graves e 

persistentes inclusive pelo uso de substâncias psicoativas de todas as faixas etárias 

porem em regiões com pelo menos 70 mil habitantes. 

CAPS III: Atendimento com até 5 vagas de acolhimento noturno e 

observação, atende pessoas com transtornos mentais graves e persistentes 

inclusive pelo uso de substâncias psicoativas de todas as faixas etárias. Atente 

regiões com pelo menos 150 mil habitantes. 

CAPSi: Atende crianças e adolescentes com transtornos mentais graves e 

persistentes inclusive pelo uso de substâncias psicoativas. Atende em regiões com 

pelo menos 70 mil habitantes. 

CAPSad Álcool e Drogas: Atende a todas as faixas etárias, é especializado 

no atendimento de transtornos causados pelo uso de álcool e outras drogas. Atende 

regiões de pelo menos 70 mil habitantes. 

CAPSadIII Alcool e Drogas: Atende a todas as faixas etárias, é especializado 

no atendimento de transtornos causados pelo uso de álcool e outras drogas. Possui 

de 8 a 12 vagas de acolhimento noturno e observação. Atende regiões com pelo 

menos 150 mil habitantes. 

De acordo com dados do Ministério da Saúde (2014), o Brasil contava com 

2.209 CAPS em 2014, distribuídos em todos os estados do país. Sendo a região 

Nordeste com o maior número - 781, seguido do Sudeste com 763 CAPS. Já o 

Estado do Rio de Janeiro conta com 139 CAPS.  

Como meta o CAPS atende a comunidade de sua área de abrangência, 

realizando o acompanhamento clínico e a reinserção social do usuário assim como o 

fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. O atendimento no CAPS é em 

regime de atenção diária, gerenciam projetos terapêuticos e oferecem cuidados 

clínicos e individualizados, bem como promover a inserção social dos usuários. 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004). 
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CAPÍTULO II 

2. O EXERCÍCIO PROFISSIONAL DO/A ASSISTENTE SOCIAL NA 
POLÍTICA DE SAÚDE MENTAL 

 

No presente capitulo, iremos analisar a instituição CAPS/Rio das Ostras, lócus 

no qual desenvolvemos nosso trabalho de campo que visa discutir o trabalho 

profissional do/a Assistente Social fazendo uma análise das condições e relações de 

trabalho, compreendendo suas atribuições e competências, identificando as 

mediações realizadas por eles. 

Para subsidiar a pesquisa foi feita duas entrevistas com duas assistentes 

sociais, primeiramente foi pensado fazer a entrevista no ambulatório de saúde 

mental em Barra de São João onde foi realizado o estágio, porem o equipamento só 

possuía uma assistente social o que percebemos ser insuficiente para a pesquisa.  

Foi pensado então fazer as entrevistas no CAPS de Rio das Ostras onde há maior 

número de assistentes sociais em exercício profissional, além do equipamento ser 

considerado de referência no tratamento e acompanhamento das pessoas com 

transtornos mentais. 

 

2.1 Breve histórico da atuação do/a A.S na Saúde Mental 

 

O Serviço Social é uma profissão inserida em um contexto sócio histórico, que 

tem na questão social a base de sua fundação como especialização do trabalho. Ou 

seja, tem como objeto de intervenção a questão social e suas múltiplas 

determinações. 

Nesse sentido, os assistentes sociais são chamados a atuarem nos mais 

diversos campos sócio ocupacionais a fim de responderem as mais variadas 

demandas sociais postas para a intervenção do profissional. Sendo assim, a Política 

de Saúde Mental é um dos espaços sócio ocupacionais que o assistente social atua.  

O processo histórico do Serviço Social no Brasil teve seu início na assistência 

aos trabalhadores mediando a relação entre a classe trabalhadora e o capital 

intervindo nas múltiplas expressões da questão social (Iamamoto & Carvalho, 1998). 
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Imediatamente o Serviço Social adentrou no campo da saúde, mas é somente em 

1946 que a literatura registrou o inicio do trabalho do assistente social na saúde 

mental, essa demora ocorreu devido ao numero reduzido de profissionais nos 30 

primeiros anos do serviço social brasileiro e o foco da atuação profissional era a 

população mais pobre e não os trabalhadores em geral (Bisneto, 2011). 

Segundo Vasconcelos (2010) as primeiras práticas do Serviço Social na 

saúde mental no Brasil desenvolveram-se sob inspirações do modelo dos higienistas 

americanos e brasileiros, nos Centros de Orientação Infantil (COI) e Centros de 

Orientação Juvenil (COJ), que tinha como estratégia o diagnóstico e tratamento de 

“criança-problema” e também implementar nas escolas e na família a educação 

higiênica. Essa prática teve grande importância para a formação do “Serviço Social 

Clínico”. Essas primeiras intervenções não possuíam o arcabouço teórico-

metodológico, ético-político e técnicooperativo que atualmente a profissão se propõe 

a ter em suas intervenções. 

Nesse período de acordo com apontamentos de Vasconcelos (2009) o 

assistente social trabalhava de forma subordinada aos médicos, seu trabalho era 

voltado para a parte burocrática que consistia em levantamentos de dados sociais, 

contato com os familiares dos usuários assim como também na confecção de 

atestados sociais. Portanto, era um saber profissional reduzido aos conhecimentos 

da área médica, longe de uma atuação profissional transformadora. 

 

(…) aos médicos, e à direção da instituição, atendendo prioritariamente as 
suas demandas por levantamentos de dados sociais e familiares dos 
pacientes e/ou de contatos com os familiares para preparação para alta, de 
confecção de atestados sociais e de realização de encaminhamentos, em 
um tipo de prática semelhante, porém mais burocratizada e massificada 
(VASCONCELOS, 2000, p. 187). 
 

É na década de 1960 que aumenta significativamente o número de 

assistentes sociais trabalhando em hospícios, devido as reformas na saúde e 

previdência feitas pelo governo militar no qual aumentou o número de hospícios no 

Brasil. Nesse momento o atendimento psiquiátrico passa a fazer parte da rede 

previdenciária conveniada privada estimulando a abertura de clínicas psiquiátricas 

privadas que realizavam o atendimento e depois eram pagas pelo Instituto Nacional 

de Previdência Social (INPS), (Bisneto, 2011). 

 

Na década de 60, com a unificação dos institutos de aposentaria e pensões, 
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é criado o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS). O Estado passa a 
comprar serviços psiquiátricos do setor privado e, ao ser privatizada grande 
parte da economia, o Estado concilia no setor saúde pressões sociais com 
interesse de lucro por parte dos empresários. A doença mental torna-se 
definitivamente objeto de lucro, uma mercadoria. Ocorre sim, um enorme 
aumento do número de vagas e de internações em hospitais psiquiátricos 
privados, principalmente nos grandes centros urbanos. (AMARANTE, 1994. 
p 79). 
 

Foi por força do INPS que o Serviço Social foi inserido de forma efetiva nos 

hospitais psiquiátricos, todos os estabelecimentos psiquiátricos que cobrassem do 

INPS eram obrigados a terem em seu quadro de funcionários assistentes sociais. 

Portanto, a inserção desses profissionais se deu por obrigação e não por demanda 

dos Empregadores e nem dos usuários. Nesse período os empregadores 

contratavam os assistente sociais, com baixos salários e sem funções definidas, eles 

apenas cumpriam o regulamento do Ministério (Bisneto, 2011). 

 

Com o planejamento centralizado da saúde pelo Estado foi possível se 
estabelecer normas (e haver a fiscalização de cumprimento da norma), 
como a de que todo estabelecimento psiquiátrico que cobrasse do INPS 
tivesse que ter assistentes sociais. Portanto, só nos anos 1970 se iniciou 
uma atuação quantitativa expressiva em termos de números de assistentes 
sociais na área psiquiátrica. (BISNETO, 2011 p.24) 
 

Essa exigência por parte do INPS e por tanto por determinação do governo 

militar de exigir a contratação de assistentes sociais não era por preocupação com a 

loucura, pois essa já estava sendo controlada pela psiquiatria, a preocupação por 

parte do governo na ditadura “era a pobreza, o abandono, a miséria, que saltavam á 

vista e que geravam contestações da sociedade, principalmente após a incorporação 

do atendimento aos trabalhadores e seus dependentes na rede previdenciária de 

assistência mental”. (BISNETO, 2011 p. 24). O Serviço social foi demandado a ser 

executor terminal de politicas sociais na área de saúde metal. 

Vale ressaltar que, nesse período no Brasil conforme já tratado no capitulo I 

ocorre o inicio da Reforma psiquiátrica, é, deste modo, um período marcado pela 

ascensão dos movimentos populares e uma nova forma de pensar o tratamento das 

pessoas com transtornos metais. Bisneto (2011) traz que nesse período já havia 

psiquiatras com visão social trabalhando na elaboração de politicas públicas, eles 

reforçavam a concepção de atendimento mais humano nos hospitais psiquiátricos 

através de equipes multiprofissionais. O Serviço Social entra objetivando as novas 

visões em saúde mental, com a atenção nas famílias e no social. 

A Reforma Psiquiatria contribuiu bastante para a humanização das pessoas 
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com transtornos metais, principalmente no que desrespeito a garantia dos seus 

direitos, que antes eram violados. Com isso se passou a ter uma nova forma de 

olhar e acolher essas pessoas. Hoje o objetivo é reintegrá-los as suas famílias e a 

comunidade os inserindo em ações socioeducativas que articulem ao mesmo tempo 

os profissionais e a família. 

Foi entre os anos de 1970 e 1980 que os assistentes sociais começam o 

processo de recusa e critica a prática conservadora, em busca de um Serviço Social 

critico, buscando novos “ares” teóricos e metodológicos, a partir de um novo 

direcionamento ético político articulado com as demandas das classes 

trabalhadoras. No contexto de resistência dos Movimentos Sociais á Ditadura Militar, 

o Serviço Social encontra um cenário favorável para a criação de um novo projeto 

profissional. 

O Movimento de Reconceituação do Serviço Social objetivou construir a 
critica a profissão, aos seus pressupostos ideológicos, teóricos e 
metodológicos e às determinadas práticas profissionais. A partir da crítica 
buscava-se uma referência distinta da qual orientava a profissão até então, 
desde sua emergência, de cunho conservador, objetivando orientar e 
redimensionar o exercício profissional do Serviço Social (KONNO, 2005 p. 
7). 
 

O grande marco é referenciado no III Congresso Brasileiro de Assistentes 

Sociais que aconteceu no ano de 1979 em São Paulo e ficou conhecido como o 

“Congresso da Virada”, pois foi nele que a categoria profissional abriu novos 

horizontes e rompeu com o conservadorismo.  

Com isso os assistentes sociais deixavam de atender a interesses da classe 

dominante e se posicionavam ao lado da classe trabalhadora, através de uma nova 

forma de atuação, com uma visão crítica, cuja direção era para as lutas sociais ao 

lado da classe trabalhadora, lutando pela defesa dos direitos humanos, da 

democracia, constituindo, uma nova frente, articulada diretamente com os 

movimentos sociais. Nesse momento, temos a primeira aproximação com os 

conteúdos marxistas, ainda de forma enviesada.  

A renovação profissional permitiu que os assistentes sociais reconhecessem a 

funcionalidade do seu trabalho dentro da sociabilidade capitalista, ou seja, a 

renovação profissional do Serviço Social reconhece que além de reproduzir os 

interesses do capital, é potencialmente capaz também de fortalecer os interesses da 

classe trabalhadora. Iamamoto (2008) aponta que: 
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Por meio dessa renovação, busca-se assegurar a contemporaneidade do 
Serviço Social, isto é, sua conciliação com a historia presente, afirmando-o 
como capaz de decifrar a sociedade brasileira e, nela, a profissão, de modo 
a construir respostas que possibilitassem ao Serviço Social confirmar-se 
como necessário no espaço e tempo dessa sociedade. (IAMAMOTO, 2008, 
p. 223). 
 

É a partir desta transformação que a atuação do assistente social na politica 

de saúde mental ganha novas dimensões com novas requisições e demandas 

operativas. Nos serviços substitutivos do modelo hospitalocentrico, estes 

profissionais realizam atendimentos que identificam necessidades que perpassam o 

atendimento psiquiátrico. Desta forma, o Serviço Social adquire um saber 

profissional dotado de criticidade, capaz de provocar intervenções na vida do usuário 

do serviço. 

 

2.2 Análise Institucional: CAPS/Rio das Ostras 

 

As informações apresentadas no presente capitulo foram coletadas a partir 

da análise de documentos, pesquisa no site da cidade além de dados informado 

pelos profissionais da instituição.  

Rio das Ostras é um município brasileiro que fica no Estado do Rio de 

Janeiro localizado no litoral Norte do Estado. De acordo, com o último censo feito em 

2010 pelo IBGE o município tem uma população estimada em aproximadamente 

105.600 pessoas. 

Conforme já visto o CAPS é o equipamento de referência no atendimento ás 

pessoas com transtornos mentais, sendo ele indispensável no tratamento. O 

município conta com 1 CAPS caracterizando-se como CAPS II que de acordo com a 

lei 10.216 de 2001 tem como especificidade: 

 

4.2 - CAPS II - Serviço de atenção psicossocial com capacidade operacional 
para atendimento em municípios com população entre 70.000 e 200.000 
habitantes, com as seguintes características: 
a - Responsabilizar-se, sob coordenação do gestor local, pela organização 
da demanda e da rede de cuidados em saúde mental no âmbito do seu 
território; 
b - possuir capacidade técnica para desempenhar o papel de regulador da 
porta de entrada da rede assistencial no âmbito do seu território e/ou do 
módulo assistencial, definido na Norma Operacional de Assistência à Saúde 
(NOAS), por determinação do gestor local; 
c - coordenar, por delegação do gestor local, as atividades de supervisão de 
unidades hospitalares psiquiátricas no âmbito do seu território; 
d - supervisionar e capacitar as equipes de atenção básica, serviços e 
programas de saúde mental no âmbito do seu território e/ou do módulo 
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assistencial; 
e - realizar, e manter atualizado, o cadastramento dos pacientes que 
utilizam medicamentos essenciais para a área de saúde mental 
regulamentados pela Portaria/GM/MS nº 1077 de 24 de agosto de 1999 e 
medicamentos excepcionais, regulamentados pela Portaria/ SAS/MS nº 341 
de 22 de agosto de 2001, dentro de sua área assistencial; 
 f - funcionar de 8:00 às 18:00 horas, em 02 (dois) turnos, durante os cinco 
dias úteis da semana, podendo comportar um terceiro turno funcionando até 
às 21:00 horas. (PORTARIA 336, 2002) 

 

O equipamento foi inaugurado em 18 de maio de 2007 e atualmente se encontra 

localizado no bairro Jardim Mariléia. De acordo com o site da cidade3 o CAPS 

atende a uma média de 380 pacientes. Há disponíveis diversos serviços como: 

Serviço Social, Psicologia, Terapia Ocupacional, Psiquiatria, Enfermagem, Técnico 

de Enfermagem, Atendimento Clínico em Regime de Atenção Diária, Atendimento 

Multidisciplinar, Atendimento ao Usuário e à Família, Administração de Medicação, 

Acompanhamento de Internações, Oficinas Terapêuticas.   

O município ainda conta com 12 postos de saúde, 2 Centros de Saúde, 2 Centros 

de Reabilitação, 1 Clínica da Família, Pronto-Socorro e 1 Hospital Municipal. Todos 

esses equipamentos fazem parte da RAPS (Rede de Atenção Psicossocial). 

O CAPS de Rio das Ostras assim como os demais é formado por uma equipe 

interdisciplinar, formada por profissionais das mais diversas áreas, que desenvolvem 

seu trabalho em conjunto na perspectiva de superação de saberes profissionais, 

horizontalização das relações de poder buscando o melhor modelo assistencial 

terapêutico possível para o usuário. 

Assim entendidas, não basta reunir um grupo de profissionais para se ter 
uma equipe transdisciplinar. A interdisciplinaridade é coletivamente 
construída, a partir de projetos políticos, teóricos e profissionais que 
precisam ao menos seguir a mesma direção, não objetivando o consenso, 
mas para se promover o diálogo, a troca de experienciais e a 
horizontalização das relações de poder. Contudo, é importantíssimo 
salientar que o trabalho interdisciplinar não elimina as especificidades e 
competências das diferentes áreas. [...] (REIS, 2007, pág.57). 
 

O papel do assistente social na equipe é importantíssimo para que o usuário 

alcance de maneira mais breve possível, através das vias sociais disponíveis, a sua 

autonomia. Estar articulado às demais profissões para que em sua especificidade 

possa de forma qualificada intervir junto aos usuários, contribui para a garantia de 

direitos sociais, melhores condições de vida aos mesmos, além de buscar avançar 

na construção da autonomia e cidadania. 

O assistente social inserido no CAPS de Rio das Ostras desenvolve seu 

                                                           
3 Disponível em: http://www.riodasostras.rj.gov.br/noticia2726.html acesso em: 13/10/2017. 

http://www.riodasostras.rj.gov.br/noticia2726.html
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trabalho a partir das mais diversas demandas, a busca por benefícios de 

transferência de renda, cesta básica, orientação a cerca de direitos sociais e 

informações sobre a rede de serviços do município configuram as principais 

demandas atendidas na instituição de acordo com as profissionais. 

 

“Passe livre, benefícios assistenciais, acesso a cesta básica, moradia em 
condições precárias, dificuldade relacionamento com familiares, dificuldade 
acesso a trabalho.” (AS1) 
 
“Orientação quanto a direitos sociais, tais como: beneficio da assistência 
social, passe livre, funcionamento da rede de saúde e assistência social, 
encaminhamentos diversos.” (AS2) 

 

Conforme pode ser observado nos relatos acima, os assistentes socias se 

deparam com demandas diversificadas onde nem todas podem ser atendidas 

especificamente no CAPS necessitando do encaminhamento para outros 

equipamentos, o que demostra a importância do trabalho de articulação com a rede 

de serviços, além de estudo e problematização da situação dos usuários para se 

pensar na melhor intervenção a fazer. 

O CAPS de Rio das Ostras assim como outros dispositivos da RAPS no 

município sofre com os impactos da crise do Estado afetando tanto o atendimento 

aos usuários quanto a ação profissional do/a assistente social. Para um atendimento 

eficaz e de acordo com os princípios da Reforma Psiquiátrica é preciso que todos os 

equipamentos que compõem a RAPS estejam integrados e funcionando de forma 

adequada. A falta de recursos nas unidades significa um grande obstáculo a ser 

enfrentado pelos profissionais e pelos usuários conforme podemos observar na fala 

da AS1 e AS2 quando perguntadas quais são os principais desafios encontrados 

para a realização do seu exercício profissional. 

 

“Falta de recursos institucionais” (AS1) 
  
“Recursos insuficientes nas áreas da saúde e assistência social, para 
assistir à população usuária.” (AS2) 
 
 

O desmonte e o sucateamento das políticas na área juntamente com o 

sucateamento do SUS aparecem como um dos limites da atuação profissional do/a 

assistente social no CAPS de Rio das Ostras como podemos observar na fala das 
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assistentes sociais quando perguntadas quais os principais limites impostos ao seu 

exercício profissional no CAPS. 

 

“(...) o desmonte das políticas na área, que acompanha o sucateamento do 
SUS” ( AS1) 
 
 “Os limites são os recursos insuficientes nas áreas da saúde, previdência e 
assistência social principalmente nessa última no âmbito municipal.” (AS2) 

 

Esse quadro torna o trabalho do assistente social na instituição ainda mais 

desafiador para a implementação do projeto do Serviço Social no equipamento. O 

pouco e precário investimento na saúde mental configura um obstáculo para a 

atuação do profissional que precisa lidar com o sucateamento da mesma assim 

como precisa responder as demandas dos usuários. 

As limitações quanto à atuação profissional são inúmeras, porém, a 

superação das mesmas faz parte dos desafios postos a profissão. Portanto, é 

importante que o assistente social esteja munido de estudo e elaboração do 

instrumental e procedimentos adequados à realidade e ao seu local de trabalho, 

assim como investir na ampliação da participação e atuação em conselhos de 

direitos, que são espaços legítimos para sugerir mudanças na Política de Saúde. 

 

2.3) As condições e relações de trabalho 

 

No contexto social capitalista, o profissional certamente se depara com limites 

e obstáculos à materialização de suas finalidades. Para uma atuação crítica indo 

além da imediaticidade buscando defender os interesses da população o profissional 

precisa estar comprometido com o seu projeto de profissão e com o Código de Ética, 

buscando sempre uma atuação comprometida, com os princípios estabelecidos no 

Projeto Ético Político Profissional. 

A profissão vai construindo respostas a partir da realidade e das condições 

apresentadas pela população usuária, que acabam influenciando as demandas 

institucionais e dando norte ao projeto profissional na superação da situação atual 

(IAMAMOTO, 2006). 

Yazbek (2009) defende que o profissional para colocar-se na perspectiva dos 

interesses de seus usuários depende da construção de um projeto profissional 

coletivo que oriente as ações dos/as profissionais em seus diversos campos de 
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trabalho. 

O Projeto Profissional vai ser a base para o exercício profissional, nele 

contem princípios e valores para direcionar a atuação do profissional. Segundo Netto 

(1999): 

 

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 (inclusive o 
Estado, a que cabe o reconhecimento jurídico dos estatutos profissionais). 
(NETTO, 1999, p.4). 

 
O Projeto Ético Político Profissional do Serviço Social tem a liberdade como 

valor central, voltado para a transformação da sociedade, onde não haja exploração 

ou dominação de classe. Segundo Netto “este projeto profissional se vincula a um 

projeto societário que propõe a construção de uma nova ordem social, sem 

exploração/dominação de classe, etnia e gênero” (1999, p.15). 

Neste entendimento, é importante ressaltar que nas ações realizadas pelos 

assistentes sociais é imprimido um direcionamento político profissional que pode ou 

não favorecer o projeto hegemônico ou contrahegemonico, essa ação vai depender 

do comprometimento do profissional com o projeto ético político da profissão. 

 

Por uma profissão, ser orientada por um projeto profissional crítico significa, 
ainda, a possibilidade de construção permanente de perfis profissionais, 
dentre eles o do profissional que conhece suas competências e imprime 
qualidade técnica às suas ações com uma direção crítica clara e consciente, 
visando a defesa permanente dos direitos sociais e humanos, considerados 
como conquista da humanidade, herança das lutas dos movimentos sociais 
e trabalhistas progressistas, de modo a superar a história vinculação do 
profissional com o conservadorismo. (GUERRA, 2007, p. 09). 

 

Na atual conjuntura que vivemos que prevê cortes nos gastos com as políticas 

sociais são que os assistentes socias buscam efetivar os direitos das pessoas com 

transtornos mentais. Todo o cenário é extremamente desfavorável e impõem limites 

na efetivação das suas ações profissionais, porem o profissional não pode deixar 

suas ações pararem no campo na imediaticiade respondendo as demandas de 

forma superficial sem levar em conta a totalidade do sujeito. Por isso a importância 

do assistente social está respaldado pelos arcabouços teorico-metodológico, ético-

político e técnico operativo da profissão, uma vez que, se fará de fundamental 
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importância este respaldo na luta pela efetivação de direitos. 

 

No atendimento cotidiano a usuários e usuárias, e ainda na condição de 
trabalhadores e trabalhadoras, que nós, assistentes sociais do Brasil, 
sentimos os efeitos da conjuntura econômica e política e seus impactos nas 
políticas sociais, nas condições de trabalho e nos direitos sociais. Debater 
sobre o nosso exercício profissional, no contexto de acirramento das 
posições e das forças políticas no cenário nacional, nos exige atenção com 
os acontecimentos e reflexão com potencial crítico. Exige a capacidade de 
irmos além do aparente, reproduzido pelos meios de comunicação 
dominados pela burguesia, e do simplismo de suas polarizações. Instiga-
nos a partir de parâmetros que nos orientem para uma direção política 
fundamentada nos princípios éticos fundamentais da profissão. (CEFESS, 
2015, p.) 
 

Assim, a política neoliberal precariza ainda mais as condições e relações de 

trabalho dentro das instituições, os assistentes sociais dentro das instituições se 

deparam com os mais diversos problemas como: a de falta de recursos, falta de 

material de trabalho, falta de estrutura física, grande volume de trabalho por falta de 

quantitativo de funcionários, em fim são vários as dificuldades:  

 

“Grande parte dos colegas é concursada, mas há pouco tempo tivemos 
significativas perdas de colegas contratados, que comprometeram o 
trabalho, tanto pelo volume, quanto pelo vínculo com o paciente (no trabalho 
em saúde mental, o vinculo é importantíssimo). Essas questões afetam o 
dia a dia, mas atualmente as relações de trabalho são tranquilas. A 
estabilidade traz certa tranquilidade contribui para o êxito do mesmo e 
certamente na qualidade do que é oferecido ao paciente, nosso maior 
objetivo”. (AS1) 
 
“O número de profissionais não é condizente com a quantidade de usuários 
atendidos ultimamente, teve redução do quantitativo de recursos humanos, 
gerando sobrecarga de trabalho nos profissionais”. (AS2) 
 
 

Com os relatos trazidos pelas assistentes sociais é possível perceber que no 

cotidiano de trabalho do assistente social diversos obstáculos são encontrados, as 

condições precárias de trabalho se configuram como um deles, o vinculo 

empregatício por forma de contrato de trabalho trás instabilidade aos profissionais, 

eles ficam ainda mais subordinados ao empregador além de terem dificuldades em 

realizarem trabalhos em longo prazo, pois podem ser desligados a qualquer 

momento, diferentemente de quando são concursados (que é o caso das duas 

assistentes sociais entrevistas) e acabam podendo programar e projetar suas ações 

nas instituições a longo prazo. 

Nos dias atuais com a política de corte do governo essa situação se encontra 

ainda mais presente, concursos públicos são cada fez mais escassos sendo os 
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contratos temporários de trabalho o vinculo empregatício mais comum nas 

instituições. Além de afetar os profissionais os usuários dos serviços também são 

prejudicados, pois os serviços acabam não tendo continuidade e se tratando de 

equipamentos de saúde mental o vinculo do profissional com o usuário é 

importantíssimo.  

Os limites estão postos e o assistente social precisa estar preparado para 

lidar com esses limites e com isso pensar em possibilidades para que sua atuação 

consiga atender os interesses da classe trabalhadora e para isso o profissional tem o 

respaldo do código de ética e do seu projeto profissional.  

Um ponto importante a se falar e que possibilita o assistente social a 

transformar as condições de trabalho que lhe são postas é a instrumentalidade. Para 

melhor compreender a instrumentalidade no Serviço Social é importante diferenciar 

instrumento de instrumentalidade. Os instrumentos são usados pelos assistentes 

sociais no seu cotidiano voltado para seu agir profissional, são instrumentos 

necessários para objetivarem suas finalidades em resultados, já a instrumentalidade 

de acordo com (GUERRA, 2007, p1) “no exercício profissional refere-se, não ao 

conjunto de instrumentos e técnicas (neste caso, a instrumentação técnica), mas a 

uma determinada capacidade ou propriedade constitutiva da profissão, construída e 

reconstruída no processo sócio-histórico”. 

Na perspectiva de Yolanda Guerra a instrumentalidade no exercício 

profissional do assistente social é compreendida como um determinado modo de ser 

que caracteriza o fazer profissional que é moldado no interior das relações sociais 

sendo estabelecidas no confronto entre as condições objetivas e subjetivas4 que se 

desenvolve o exercício profissional, “como uma propriedade sócio histórica da 

profissão, por possibilitar o atendimento das demandas e o alcance de objetivos 

(profissionais e sociais) constitui-se numa condição concreta de reconhecimento 

social da profissão.” (GUERRA, 2007, p2). 

A instrumentalidade compreende-se então como uma capacidade que a 

profissão vai adquirindo durante seu fazer profissional moldado a partir das relações 

sociais que são estabelecidas no bojo das condições objetivas e subjetivas, que 

possibilita os profissionais objetivarem suas intencionalidades em respostas 

                                                           
4 Condições objetivas entende-se por condições relacionadas a produção material da sociedade, 
condições materiais que possibilitam determinadas ações. Condição subjetiva entende-se por 
condições que se encontram no campo das ideias, condições relativas aos sujeitos, a suas escolhas, 
ao seu preparo técnico e teórico-metodológico dentre outros. 
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profissionais. 

 

É por meio desta capacidade, adquirida no exercício profissional, que os 
assistentes sociais modificam, transformam, alteram as condições objetivas 
e subjetivas e as relações interpessoais e sociais existentes num 
determinado nível da realidade social: no nível do cotidiano. (GUERRA, 
2007, p2). 

 
 

É por meio desta capacidade que o profissional tem possibilidade de 

transformar as condições de trabalho que lhe são postas em instrumentos e meios 

que lhe permitam o alcance dos objetivos do seu trabalho. Quando esses 

profissionais conseguem alterar o cotidiano profissional e também os das classes 

sociais que demandam sua intervenção eles estão alterado as condições, os meios 

e os instrumentos existentes convertendo-lhes em formas (condições, meios e 

instrumentos) que os possibilitem a atingir seus objetivos profissionais. É o que 

Guerra (2007) chama de dando instrumentalidade às suas ações. 

 

Na medida em que os profissionais utilizam, criam, adequam às condições 
existentes, transformando-as em meios/instrumentos para a objetivação das 
intencionalidades, suas ações são portadoras de instrumentalidade. Deste 
modo, a instrumentalidade é tanto condição necessária de todo trabalho 
social quanto categoria constitutiva, um modo de ser, de todo trabalho. 
(GUERRA, 2007, p2) 

 
 

Podemos compreender que a instrumentalidade no âmbito do Serviço Social 

está ligada a essa determinada capacidade do profissional articulada as dimensões 

da profissão de modo a objetivar sua intencionalidade em respostas profissionais. É 

por meio da instrumentalidade que os assistentes sociais modificam, transformam e 

interveem nas mais diversas realidades sociais, já os instrumentais é aquilo utilizado 

para intervir na realidade social, é a parte operacional da profissão. 

Deste modo, podemos concluir que existe uma tensão entre o projeto ético-

político profissional e a condição de trabalhador assalariado do assistente social, 

suas ações acabam submetidas aos interesses do empregador que pode não estar 

de acordo com os princípios do código de ética da profissão, ou seja sua condição 

de trabalhador assalariado impõem limites, porem conforme tratado acima o 

profissional por meio da instrumentalidade consegue intervir e modificar as mais 

diversas realidades sociais guiando-se por seu projeto ético politico, buscando 

estratégias para conseguir apoio no interior das instituições que trabalham valendo-
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se para isto de sua relativa autonomia. 

 

2.4 A competência e atribuição profissional. 

 
Neste item trataremos das competências e atribuições dos profissionais de 

Serviço Social. Com a questão social sendo reconhecida como o objeto de 

intervenção do serviço social, é preciso que o/a assistente social tenha uma atuação 

voltada para uma perspectiva totalizante, ou seja, baseada na identificação das 

determinações sociais, econômicas e culturais das desigualdades sociais (CFESS, 

2010). 

A atuação profissional nesses moldes permite ao assistente social fazer uma 

leitura crítica da realidade possibilitando uma intervenção mais efetiva frente as 

situações e demandas sociais que se apresentam em seu cotidiano, com base 

nessa perspectiva requisitam dos assistentes sociais algumas competências e 

atribuições que ajudam no direcionamento profissional. 

As atribuições e competências dos/as assistentes sociais, sejam as  

realizadas na saúde mental ou em  outro espaço sócio ocupacional, são orientadas e 

norteadas por direitos e deveres presentes no Código de Ética Profissional e na Lei 

n° 8.662.de 7 de junho de 1993 de Regulamentação da Profissão, que devem ser 

observados e respeitados, tanto pelos profissionais quanto pelas instituições 

empregadoras. (CFESS, 2010). 

Competências são as atividades profissionais que o assistente social pode 

executar no desenvolvimento do seu trabalho, porém podem ser realizadas também 

por outros profissionais. Já as atribuições privativas são aquelas atividades 

profissionais que por sua particularidade devem ser realizadas apenas por 

assistentes sociais, pois exige conhecimento específico do Serviço Social. 

 

competências expressam capacidade para apreciar ou dar resolutividade a 
determinado assunto, não sendo exclusivas de uma única especialidade 
profissional, pois são a ela concernentes em função da capacidade dos 
sujeitos profissionais. As atribuições são prerrogativas exclusivas ao serem 
definidas enquanto matéria, área e unidade de Serviço Social (IAMAMOTO, 
2009, p.8). 
 

As competências do/a assistente social estão no Art. 4 da Lei n° 8.662.de 7 

de junho de 1993, são elas: 

  
I – elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto a órgãos 
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da administração direta ou indireta, empresas, entidades e organizações 
populares; 
II – elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas, e projetos 
que sejam do âmbito de atuação do Serviço Social com participação da 
sociedade civil; 
III – encaminhar providências e prestar orientação social a indivíduos, 
grupos e à população; 
IV - (Vetado); 
V – orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no sentido 
de identificar recursos e de fazer uso dos mesmos no atendimento e na 
defesa dos direitos;  
VI – planejar, organizar e administrar benefícios e Serviço Sociais; 
VII – planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para a 
análise da realidade social e para subsidiar ações profissionais;  
VII – prestar assessoria e consultoria a órgãos da administração pública 
direta e indireta, empresas privadas e outras entidades, com relação às 
matérias relacionadas no inciso II deste artigo;  
IX - prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais em matéria 
relacionada às políticas sociais, no exercício e na defesa dos direitos civis, 
políticos e sociais da coletividade; 
X – planejamento, organização e administração de Serviços Sociais e de 
Unidade de Serviço Social;  
XI – realizar estudos sócio-econômicos com os usuários para fins de 
benefícios e serviços sociais junto a órgãos da administração pública direta 
e indireta, empresas privadas e outras entidades. (CFESS, 1993) 

 

E no Art. 5° constam as atribuições privativas do/a assistente social: 

 

I – coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, 
pesquisas, planos, programas e projetos na área de Serviço Social;  
II – planejar, organizar e administrar programas e projetos em Unidade de 
Serviço Social;  
III – assessoria e consultoria a órgãos da administração pública direta e 
indireta, empresas privadas e outras entidades, em matéria de Serviço 
Social;  
IV - realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, informações e 
pareceres sobre matéria de Serviço Social; 
V. –assumir no magistério de Serviço Social tanto ao nível de graduação 
como pós-graduação, disciplinas e funções que exijam conhecimentos 
próprios e adquiridos em curso de formação regular;  
VI – treinamento, avaliação e supervisão direta de estagiários de Serviço 
Social;  
VII –dirigir e coordenar Unidades de Ensino e Cursos de Serviço Social de 
graduação e pós-graduação; 
VIII - dirigir e coordenar associações, núcleos, centros de estudos e de 
pesquisa em Serviço Social; 
IX – elaborar provas, presidir e compor bancas de exames e comissões 
julgadoras de concursos ou outras formas de seleção para Assistentes 
Sociais, ou onde sejam aferidos conhecimentos inerentes ao Serviço Social; 
X – coordenar seminários, encontros, congressos e eventos assemelhados 
sobre assuntos de Serviço Social;  
XI – fiscalizar o exercício profissional através dos Conselhos Federal e 
Regionais; 
XII – dirigir serviços técnicos de Serviço Social em entidades públicas ou 
privadas;  
XIII – ocupar cargos ou funções de direção e fiscalização da gestão 
financeira em órgãos e entidades representativas da categoria profissional 
(CFESS, 1993). 
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É importante que o profissional tenha clareza de suas competências e 

atribuições para que sua atuação possa estar de acordo com o projeto profissional 

da profissão assim como com os princípios do código de ética do serviço social. Na 

entrevista realizada com as assistentes sociais do CAPS de Rio das Ostras foi 

perguntado a elas quais eram suas atribuições profissionais no equipamento. 

 

“Atribuições especificas: encaminhamento, orientação quanto a direitos 
(passe, benefícios), ressocialização, acesso a programas, projetos, atuação 
em rede junto a outros dispositivos da rede. Atribuições que não são 
privativas mas que fazem parte da rotina de atuação dentro do CAPS, como 
recepção, acolhimento, triagem de paciente para o serviço, 
acompanhamento de casos, atendimento á crise (junto a outros 
profissionais) realização de oficinas e grupos”. (AS1) 

 

“Conhecer a situação sócio econômica da população usuária, orientar e 
encaminhar os usuários para a rede de serviços públicos, orientar a 
população usuária a respeito dos direitos sociais, elaborar relatório social 
para fim de acesso a beneficio e outros direitos sociais” (AS2) 

 

Nas falas das profissionais podemos observar que existe uma confusão no 

que se refere ao que seria as atribuições privativas da profissão e que, somente o 

assistente social pode realizar, das competências que são ações que outros 

profissionais também podem realizar. Conforme já foi citado, fazer encaminhamento, 

orientar usuários quanto a direitos são competências, sendo assim, outros 

profissionais também podem realizar.  

Sabemos que o assistente social tem como principal objetivo responder as 

demandas dos usuários, garantindo o acesso aos direitos assegurados pela 

Constituição Federal de 1988 e nas legislações. Para que sua atuação saia do 

campo da imediaticidade e consiga de fato intervir de forma crítica na realidade 

social do usuário. O assistente social precisa estar comprometido com seu código de 

ética assim como com a Lei que regulamenta a profissão e ter clareza de suas 

atribuições e competências. Sendo um profissional que lida com sujeitos ele precisa 

estar preparado para lidar com as mais diversas situações e realidades. É 

importante ressaltar que, a atualização do profissional se faz mais que necessária se 

pensarmos que é um profissional que atua nos determinantes sociais e com o 

passar do tempo novas demandas aparecem precisando de novas formas de ação. 

Portanto, os conjuntos de ações previstas para o exercício profissional do 

assistente social, permite ao profissional pensar e realizar a criação de estratégias 
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junto ao usuário, conjugando o conhecimento teórico com a realidade dos usuários, 

podendo articular ações com a comunidade e serviços, para realizar de maneira 

eficaz a intervenção. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do exposto ao longo do trabalho podemos refletir acerca do papel do/a 

assistente social na política de saúde mental. Ressalta-se que o Serviço Social atua 

principalmente na consolidação dos direitos da pessoa com transtornos mentais 

assim, como busca proporcionar uma melhor qualidade de vida para elas. 

Com a Reforma Psiquiátrica, oriunda do Movimento de Reforma Sanitária e 

principalmente do SUS foi possível pensar e viabilizar novas maneiras de cuidados e 

atenção com as pessoas com transtornos mentais embora se saiba que a luta deve 

ser contínua para que os direitos dessas pessoas sejam de fato garantidos. A luta 

deve ser constante e necessária ao levarmos em consideração todo o cenário 

precário de desmonte de direitos que vivemos nos dias atuais. 

Como exemplo podemos citar a PEC 95 e a Reforma Trabalhista que 

constituem o desmonte de direitos duramente conquistados através de muita luta e 

mobilização da classe trabalhadora. A emenda constitucional n° 95 congela e limita 

os gastos públicos por 20 anos e se demonstra desastrosa, é o inicio do fim da 

constituição federal de 1988. A classe trabalhadora é a mais afetada, limitar os 

gastos significa reduzir gastos na área social, na saúde, na educação, além de 

influenciar no valor do salário mínimo, ou seja, mais uma vez a classe trabalhadora é 

punida em detrimento dos interesses da classe dominante.  

A Reforma Trabalhista também é uma punição a classe trabalhadora, visa 

rebaixar os custos com a força de trabalho e com isso beneficiar empregadores. A 

reforma torna ainda mais precária as relações de trabalho, os vínculos 

empregatícios, e ainda reforça os efeitos negativos da terceirização. Essas 

mudanças contribuem para a fragmentação e desarticulação da classe trabalhadora. 

Podemos notar que o/a assistente social é atingido duplamente, tanto no que 

diz desrespeito a sua ação profissional, pois precisam lidar com os cortes no social 

na mesma medida que as expressões da questão social aumentam e também como 

classe trabalhadora tendo seu vínculo de trabalho precarizado, além de todos os 

determinantes que afetam a classe. 

O exercício profissional do/a assistente social esbarra em diversos obstáculos 
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como: a falta de recursos materiais, falta de profissionais, falta de estrutura, 

fragmentação e a focalização das políticas públicas, além da falta de comunicação 

entre os equipamentos que compõem a rede. Apesar de impor limites todo esse 

contexto não pode se tornar justificativa para a não realização do exercício 

profissional de forma crítica e com isso deixar de seguir os princípios do Código de 

Ética Profissional, o/a assistente social tem competência para buscar e articular 

estratégias para a superação dessa questão. 

Apesar de todo o avanço em torno da política de saúde mental, consideramos 

que ainda precisa se aprimorar. Como vimos ao longo do trabalho a política de corte 

do neoliberalismo afeta diretamente as políticas sociais, são serviços públicos 

oferecidos de forma precária, seletiva e focalizada, afetando diretamente a 

população usuária que não conseguem ter acesso a serviços públicos de qualidade. 

Ocorre um grande desmonte dos direitos sociais alcançados após muita luta e 

resistência da classe trabalhadora. 

Verificamos ao longo desse trabalho que, há grande escassez de produção 

teórica sobre o tema em questão e poucos autores que abordam sobre o assunto. 

Assim, a pesquisa pretende contribuir e fomentar o estudo na área, auxiliando outros 

profissionais interessados pela discussão e estimular o debate. 

Concluímos que as dificuldades e as barreiras postas não podem ser 

naturalizadas e aceitas, se faz necessário a conversa e a mobilização, tanto em 

busca de novas melhorias quanto em busca da melhoria do que já é oferecido, lutar 

por serviços públicos de qualidades é uma luta constante para toda a classe 

trabalhadora. 
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                      APÊNDICE 1 

 

ENTREVISTA 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

  Este documento visa solicitar a participação voluntária na pesquisa que tem 
por título: “Serviço Social e Saúde Mental: a atuação do/a assistente social na 
política de saúde mental no centro de atenção psicossocial do município de Rio das 
Ostras – RJ.”, com o objetivo de refletir a cerca do exercício profissional dos 
assistentes sociais no Centro Atenção Psicossocial (CAPS) do Município de Rio das 
Ostras. 

 Esta pesquisa será desenvolvida pela acadêmica Brenda Silva Costa sob 
orientação da Profª. Milena Lacerda, como requisito da disciplina de Trabalho de Conclusão 
de Curso II do curso de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense (UFF). A 
pesquisadora compromete-se a explicitar adequadamente qualquer dúvida no momento da 
pesquisa ou posteriormente, por meio dos contatos: (22) 99872-0397 ou via e-mail: 
brendacostarj@gmail.com 

Será utilizado um roteiro de entrevista com perguntas semi-estruturadas, tendo 
duração aproximada de 45 (quarenta e cinco) minutos e será devidamente gravada. Os 
dados e resultados individuais desta pesquisa estarão sob sigilo ético, não sendo 
mencionados os nomes dos/as participantes em nenhuma apresentação oral ou trabalho 
escrito, que venha a ser publicado. A participação nesta pesquisa não oferece risco ou dano 
à pessoa entrevistada. Se no decorrer da pesquisa o (a) participante resolver não mais 
continuar terá toda a liberdade e autonomia de o fazer, sem que isso lhe acarrete qualquer 
prejuízo. 
 

Declaro estar ciente das informações constantes neste ‘Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido’, entendendo que serei resguardado pelo sigilo absoluto de 
meus dados pessoais e de minha participação na pesquisa; poderei retirar meu 
consentimento a qualquer momento e deixar de participar do estudo sem que isto 
me traga qualquer prejuízo poderei pedir, a qualquer tempo, esclarecimentos 
sobre esta pesquisa; que fui devidamente esclarecido sobre os objetivos da 
pesquisa acima mencionada de maneira clara e detalhada; recusar a dar 
informações que julgue prejudiciais a minha pessoa. Permito a gravação de minha 
entrevista, que será transcrita, lida e utilizada na referida pesquisa de forma 
integral ou em partes, sem restrições de prazos e citações, a partir da presente 
data. As informações são de responsabilidade do pesquisador. Abdico direitos 
autorais meus e de meus descendentes, subscrevendo o presente termo. 

 
Após ter sido devidamente informado/a e esclarecido/a de todos os aspectos desta 
pesquisa, eu _____________________________________________concordo em participar 
desta pesquisa. 
 
                              _________________________________ 

Brenda Silva Costa 
Pesquisadora 

 
_______________________________ 



 

 

Assinatura do/a Participante e Data 
APÊNDICE 1 

 

 

Roteiro de entrevista semi-estruturada 

SERVIÇO SOCIAL E SAÚDE MENTAL: A ATUAÇÃO DO/A ASSISTENTE SOCIAL NA POLÍTICA DE 

SAÚDE MENTAL NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DO MUNICÍPIO DE RIO DAS 

OSTRAS – RJ 

Identificação:  

Idade: 

Pertencimento Étnico-Racial: 

Gênero:  

Religiosidade:  

Instituição de Ensino em que se formou:  

Ano em que se formou:  

Formação Continuada: (  ) Especialização  (  ) Mestrado ( ) Doutorado (  ) Cursos de 

capacitação. Qual?  

 

Entrevista Semi Estruturada 

 

Eixo I: Determinações Profissionais  

Tempo de atuação como Assistente Social?  

Tempo de atuação na área da Saúde?   

Tempo de Atuação no CAPS?  

Tipo de contrato de trabalho:(   ) Contratada. ( ) Concursada  

Carga Horária de Trabalho:  

Tem outro vinculo empregatício?   

Como Você caracteriza o seu local de trabalho?  

 

Eixo II: Atuação Profissional no CAPS 

1: O que você entende por Serviço Social? 



 

 

 

2. Como você identifica os Objetivos do Serviço Social na instituição? 

3. Quais as suas atribuições profissionais no CAPS? 

4.Quais as principais demandas trazidas pelos/as usuários ao Serviço Social na 

instituição? 

5. Como é organizado o trabalho do/a assistente social na instituição? 

6. Quais os instrumentos e técnicas de trabalho utilizado por você para a realização 

do seu exercício profissional? 

7. Quais encaminhamentos são realizados? 

8. Como é a relação com as demais profissões?. 

9. Quais são os principais desafios encontrados para a realização do seu exercício 

profissional? 

10. Quais são as estratégias utilizadas no exercício profissional? 

11. Quais as principais expressões da questão social que chega ao CAPS? 

12. Qual o referencial teórico ético e político que norteia suas ações? 

13. Como você percebe sua autonomia dentro do CAPS?  

14. Quais os principais limites impostos ao seu exercício profissional aqui no CAPS? 

15. Quais as possibilidades que você encontra para realizar seu trabalho nesta 

instituição?  

16. Como você avalia as condições e relações de trabalho no CAPS? 

 


