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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo debater a política de saúde mental como um 

campo de intervenção do assistente social, problematizando, neste contexto, as 

competências e atribuição profissionais, assim como seus desafios e possibilidades. A 

nosso ver, esse objeto é  relevante, uma vez que no cenário atual a atuação do assistente 

social na saúde mental tem sofrido forte avanço de correntes terapêuticas, sistêmicas 

que obscurecem as competências profissionais neste campo. Para realização do debate 

proposto realizamos uma revisão bibliográfica tanto no campo profissional, quanto no 

campo da saúde, assim como realizamos uma pesquisa documental sobre legislações 

que estabelecem interface com a reforma psiquiátrica. Por fim, procuramos traçar 

estratégias potencialmente capazes de fortalecer a intervenção do assistente social sob a 

perspectiva da tradição marxista.  
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RESUMEM 

 

Este trabajo tiene como objetivo  debatir la política de salud mental como un campo de 

intervención del asistente social, problematizando, en este contexto, las competencias y 

atribuciones profesionales, así como sus desafíos y posibilidades. Desde nuestro punto 

de vista, este objeto es relevante, ya que en el escenario actual la actuación del asistente 

social en la salud mental ha sufrido un fuerte avance de corrientes terapéuticas, 

sistémicas, que obscurecen las competencias profesionales en este campo. Para dar 

cuenta de este debate realizamos una revisión bibliográfica de la literatura profesional y 

el ámbito de la salud, así como realizamos una investigación documental sobre 

legislaciones que se relacionan con la reforma psiquiátrica. Finalmente, buscamos trazar 

estrategias potencialmente capaces de fortalecer la intervención del asistente social en la 

perspectiva de la tradición marxista.  
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“Apenas quando somos instruídos pela realidade é que podemos mudá-la”. 

Bertolt Brecht  
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho é fruto das inquietações que perpassaram minha experiência 

de estágio em saúde mental, minha participação em fóruns, meu contato com redes e 

minha participação como militante nesta política.  

A reflexão proposta neste trabalho de conclusão de curso tem por objetivo 

discutir a Saúde Mental como um espaço sócio-ocupacional do assistente social, 

levando em conta a centralidade e transversalidade da questão social em nossa atuação e 

formação, tendo em vista refutar estratégias profissionais pautadas nas terapias e na 

visão sistêmica da realidade. A necessidade de problematização teórica deste tema 

mostrou-se relevante em minha experiência em saúde mental devido a inúmeras falas de 

assistentes sociais que diziam: “a saúde mental não é um campo de atuação do 

assistente social, pois o objeto desta intervenção e política é a subjetividade e não a 

questão social”. Para além deste fato, há na academia e na sociedade um descrédito 

quanto à capacidade do marxismo responder às transformações societárias 

contemporâneas e, neste sentido, a crise de paradigmas da sociedade contemporânea é 

vista sobre o prisma do sujeito e não das relações objetivas, assim, muitos profissionais 

incorporam acriticamente essas afirmações e lançam-se sobre uma tarefa de explicar a 

realidade social a partir do sujeito. Este dilema apresenta-se de forma mais latente na 

política de saúde mental, pois há uma grande agregação de profissionais que trabalham 

com a subjetividade (psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos, terapeutas). A 

recorrência destas reflexões acríticas, motivaram a elaboração deste trabalho, no qual 

buscamos problematizar o trabalho profissional do assistente social, articulando o 

projeto profissional crítico à reforma psiquiátrica brasileira, tendo como objetivo 

reconstruir as mediações existentes entre essas esferas. 

Utilizamos como metodologia para alcançar o fim proposto a pesquisa 

bibliográfica no âmbito da literatura profissional e da literatura relativa à área da saúde. 

Por outro lado, realizamos pesquisa documental em algumas leis que se correlacionam 

com nosso objeto de pesquisa. Em nossa hipótese levamos em conta que se o trabalho 

profissional em saúde mental não se orienta pela intervenção das múltiplas expressões 

da questão social, sob a perspectiva de fortalecer a dimensão social da reforma 
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psiquiátrica, esta intervenção tende a reproduzir práticas sistêmico-terapêuticas que 

obscurecem a delimitação do espaço sócio-ocupacional do assistente social. 

Neste sentido, em nosso primeiro capítulo discutiremos a reforma psiquiátrica 

brasileira em sua ruptura com a psiquiatria clássica, abordaremos a legislação em saúde 

mental constituída a partir da Constituição de 1988 e, por fim, debateremos a política de 

saúde mental frente ao avanço das políticas neoliberais. Em nosso segundo capítulo 

procuramos realizar um breve histórico do Serviço Social na Saúde Mental e, 

posteriormente, um debate acerca do Serviço Social na contemporaneidade articulado à 

reforma psiquiátrica. Após este debate debruçamo-nos sobre o tema que conduz nosso 

trabalho, ou seja, iremos problematizar teoricamente a saúde mental como um espaço 

sócio-ocupacional do assistente social e, neste sentido, irei abordar as competências 

profissionais, os dilemas postos à categoria e as possibilidades de fortalecimento do 

trabalho profissional compatível com a “matéria-prima” da intervenção do assistente 

social. 

 Por fim, temos a tarefa de pensar estratégias coletivas que valorizem o trabalho 

e o saber profissional nesta política, de modo a consolidar e ampliar o espaço sócio-

ocupacional do assistente social a partir do projeto profissional crítico. 
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CAPÍTULO I - A REFORMA PSIQUIÁTRICA BRASILEIRA: A MUDANÇA 

DE PARADIGMAS NA POLÍTICA DE SAÚDE MENTAL 

 

O presente capítulo tem por objetivo debater as bases históricas do surgimento 

do movimento de Reforma Psiquiátrica no Brasil, que datam da década de 1970, 

levando em conta os questionamentos acerca do modelo manicomial clássico. Neste 

sentido, será apresentado o movimento reivindicatório da Reforma aliado à sua crítica 

ao modelo manicomial clássico. 

Posteriormente, debateremos a construção do novo paradigma de tratamento ao 

portador de sofrimento mental construído ao longo da década de 1980 e materializado 

ao longo das décadas de 1990 e 2000. Neste sentido, apresentaremos o novo modelo 

psiquiátrico vigente no país e debateremos as concepções e avanços que a legislação 

elaborada a partir de 1989 traz para a substituição do modelo psiquiátrico clássico.  

Por fim, realizaremos uma breve problematização acerca da implementação da 

política de Saúde Mental num contexto de reformas neoliberais, indicando os limites 

que o modo de acumulação flexível – que se corresponde politicamente com o 

neoliberalismo – coloca à materialização da reabilitação psicossocial do portador de 

transtorno mental. 

Ou seja, o modelo de acumulação flexível traz as seguintes mudanças para o 

mundo do trabalho, segundo Antunes (1995): a) desregulamentação dos direitos; b) 

fragilidade dos vínculos empregatícios (subcontratações, flexibilidade, terceirização, 

informalidade); c) privatizações; d) aumento do trabalho feminino, caracterizado por 

uma remuneração menor que o trabalho masculino; e) desemprego estrutural, isto é, 

impossibilidade do capital absorver a quantidade de desempregados existentes; f) 

exclusão de jovens e adultos (acima de 40 anos); h) inclusão precoce de crianças no 

mercado de trabalho, em programas que profissionalizam adolescentes e caracterizam-

se pelos ínfimos salários; i) ampliação do Terceiro Setor, pelas instituições sem fins 

lucrativos, “localizadas à margem do mercado”, desenvolvendo, geralmente, trabalhos 

sociais. Por outro lado, o Terceiro Setor vem incorporando, de forma precária, 

trabalhadores que não conseguem se inserir no mercado formal de trabalho, reflexo do 

desemprego estrutural; j) desconcentração do processo produtivo, diminuindo o 
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trabalhador “chão de fábrica” e colocando limites à consciência e articulação da classe 

trabalhadora nos sindicatos e órgãos representativos. 

Esse contexto marca o desmonte do Welfare State e um avanço do capital sobre 

os direitos conquistados pela classe trabalhadora nesse período. As mudanças no mundo 

do trabalho acirram as múltiplas expressões da questão social e, num movimento 

contraditório, aumentam os problemas sociais e diminui-se concomitantemente o papel 

do Estado na administração destes problemas. A falta de proteção social, num contexto 

de desemprego estrutural colocam inúmeras demandas ao Estado, que, por sua vez, 

responde-as por vias de políticas focalizadas em segmentos extremamente 

pauperizados, incapazes de redistribuir a renda e modificar a estrutura de classe 

brasileira. 

A diminuição do Estado para a classe trabalhadora, a flexibilização dos direitos, 

as reformas neoliberais que se guiam por esses princípios marcam a contrarreforma do 

Estado (BEHRING, 2007), pois, historicamente, todas as reformas foram realizadas 

pelo avanço das classes trabalhadoras sobre os interesses do capital e, neste momento, 

vivemos o processo contrário, de desconstrução de direitos. As mudanças realizadas no 

mundo do trabalho ampliam as múltiplas expressões da questão social, uma vez que tais 

mudanças acarretam a ampliação do exército industrial de reserva a níveis de 

desemprego estrutural. Por outro lado, as respostas do Estado às transformações no 

mundo do trabalho caracterizam-se pelo desmonte dos direitos sociais, das políticas 

públicas universalizantes e pela focalização da política ao pauperismo extremo. 

Ou seja, se por um lado as transformações no mundo do trabalho pioram as 

condições de vida da classe trabalhadora, por outro, as respostas do Estado não são 

compatíveis com o aumento das mazelas enfrentadas pelas parcelas pobres da 

sociedade. Este fato, em especial no Brasil, que nunca teve um Welfare State, representa 

o acirramento da desigualdade social e a abstração da Constituição de 1988, 

reproduzindo a histórica distinção entre direito garantido e direito efetivado.  

O problema é que, como diz Guerra Filho, a simples elaboração de um texto 

constitucional, por melhor que seja, não é suficiente para que o ideário que o 

inspirou se introduza efetivamente nas estruturas sociais, passando a reger com 

preponderância o relacionamento político de seus integrantes (STRECK, 1999, 

p. 313/314). 
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Portanto, embora a Constituição de 1988 avance na construção de um Estado 

amplo, interventor no campo das políticas sociais, amplificando a concepção de 

cidadania e constituindo, pela primeira vez, a Seguridade Social (composta pelas 

políticas de Assistência Social, Saúde e Previdência) a materialização deste aparato 

estatal ocorre no bojo do neoliberalismo, da desregulamentação do direito e da ação 

estatal. É neste processo que a universalidade da saúde é fortemente colocada em xeque, 

através da seletividade imposta pela falta de profissionais para atender a todos os 

usuários e, por outro lado, fortemente sucateada, abrindo um amplo espaço para os 

planos de saúde privados (para os que podem pagar). Portanto, o SUS encontra um 

contexto político desfavorável à sua efetivação: universalidade é uma categoria 

incompatível com as políticas neoliberais e, neste sentido, sofre fortes ataques que 

retiram da categoria universalidade a igualdade no atendimento e no acesso aos 

serviços. A política de Saúde Mental não está isenta desde processo, os limites 

neoliberais rebatem nesta política e, neste sentido, debateremos os impactos dos ajustes 

fiscais do Estado na construção dos novos paradigmas em Saúde Mental, contrários à 

manicomialização.  

 

1.1. A EMERSÃO DO MOVIMENTO DE REFORMA PSIQUIÁTRICA 

Uma análise coesa sobre o movimento de Reforma Psiquiátrica remete ao contexto 

histórico, político e social vivido no Brasil a partir do golpe militar de 1964. O período 

que antecede ao golpe é caracterizado por amplos movimentos populares que 

reivindicavam reformas de base e sinalizavam a: 

constatação de uma crise da forma de dominação burguesa no Brasil,  

gestada fundamentalmente pela contradição entre as demandas derivadas da 

dinâmica de desenvolvimento embasado na industrialização pesada e a 

modalidade de intervenção, articulação e representação das classes e camadas 

sociais no sistema de poder político. O padrão de acumulação suposto pelas 

primeiras entrava progressivamente em contradição com as requisições 

democráticas, nacionais e populares que a segunda permitia emergir. 

(NETTO, 1991, p. 26: grifos do autor) 

Portanto, o Golpe de 1964 é uma resposta da burguesia aos movimentos de massa 

vividos no Brasil, uma tentativa desesperada de não perder a condução do modelo de 

desenvolvimento nacional. Neste sentido, o golpe é a saída encontrada pela burguesia 

nacional para conter os movimentos em prol das reformas de base; de forma articulada 
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com os militares, a burguesia busca frear os avanços populares contrários aos interesses 

imperialistas.  

 O período militar é dividido em três períodos, para facilitação da compreensão 

das suas particularidades. São eles: a) abril de 1964 a dezembro de 1968, abrangendo o 

governo de Castelo Branco e parte do governo Costa e Silva; b) 1968 a 1974, fim do 

governo Costa e Silva, junta militar e governo Médici; c) 1974 a 1979, período Geisel. 

Um marco da maior importância nos governos militares é o AI-5 (Ato Inconstitucional 

nº5) que deflagrou a repressão, perseguição e tortura como métodos legítimos de 

governança, fortemente legitimada pelo falso discurso da Segurança Nacional contra a 

ameaça comunista. 

O modelo econômico e político adotado, pressupondo controle da sociedade, 

nesse período, faz com que o país viva uma fase de crescimento acelerado do 

Produto Interno Bruto (PIB), marcando um período de intermitência do 

crescimento, como uma das marcas características do capitalismo. (SILVA e 

SILVA, 2007, P. 31) 

Este movimento é conhecido como o “milagre econômico”, caracterizado pelo 

aumento do PIB e pela incapacidade da ditadura redistribuir este aumento, acirrando a 

centralização da renda no país. Este contexto histórico do “milagre econômico” 

perpassa a política de saúde ocasionando: 

Uma síntese nova e perversa, ela reorganizou os traços institucionais do 

sanitarismo campanhista, oriundo da Primeira República, e os do modelo 

curativo da atenção médica previdenciária do período populista. (LUZ, 1991, 

p.81) 

Neste período, investiu-se maciçamente no modelo médico curativo, centralizado, 

pautado na medicalização social nunca vivida na história do país. Essa modificação 

vivenciada no campo da saúde foi viabilizada por atos institucionais e por decretos 

presidenciais que modificaram, sem impedimentos democráticos (poder legislativo e 

judiciário, que foram amplamente controlados e subsumidos aos interesses militares), 

direitos de cidadania e informação. Neste cenário, supervalorizou-se o poder executivo, 

que, por sua vez, era contrário a medidas e políticas que favorecessem a participação 

popular. 

 
Nesse contexto se produziu a política de saúde do 'milagre', coerente com a 

política econômica de então, que preconizava um crescimento acelerado com 

uma elevada taxa de produtividade, conjugada a baixos salários para grande 

parte da massa trabalhadora. Esta política desfavoreceu a maioria das categorias, 
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mas favoreceu os trabalhadores especializados, os técnicos e os quadros 

superiores empregados nos setores de ponta da economia. Esses grupos foram 

beneficiados por altos salários  incentivos, o que possibilitou o aumento desses 

setores privilegiados, assim como a difusão da ideologia do consumo no 

conjunto da sociedade. A saúde passou então a ser vista como um bem de 

consumo. Especificamente, um bem de consumo médico.  

No período de 1968 a 1975, generalizou-se a demanda social por consultas 

médicas como resposta às graves condições de saúde; o elogio da medicina como 

sinônimo de cura e de restabelecimento da saúde individual e coletiva; a 

construção ou reforma de inúmeras clínicas e hospitais privados, com 

financiamento da Previdência Social; a multiplicação de faculdades particulares 

de medicina por todo o país; a organização e a complementação da política de 

convênios entre o INPS e os hospitais, clínicas e empresas de prestação de 

serviços médicos, em detrimento dos recursos -já parcos -tradicionalmente 

destinados aos serviços públicos. Tais foram as orientações principais da política 

sanitária da conjuntura do 'milagre brasileiro'. (LUZ, 1991, p. 81-82) 

 

Este movimento vivido no interior da saúde perpassa a política de saúde mental, 

cria-se a “indústria da loucura”, no qual todos os desvios psicológicos eram 

enclausurados, medicalizados apenas patologicamente, desconsiderando o sujeito. Neste 

período, inúmeras clínicas psiquiátricas privadas surgiram no país, que trabalhavam 

com uma espécie de internação compulsória, na qual os indivíduos representavam 

lucros e dinheiro e, neste sentido, pouco importava a complexidade dos casos, a 

internação era uma forma de conseguir dinheiro com a loucura ou com os problemas 

psicológicos dos indivíduos. Portanto, a loucura era vista como problema da medicina, 

que, por sua vez, só enxergava a patologia e não o sujeito. No bojo deste processo 

consolidou-se a relação autoritária, tecnificada e mercantilizada entre os serviços de 

saúde e a população e, também, entre o médico e o usuário. Estas ações no plano da 

saúde desaguam em uma profunda insatisfação popular com os princípios da política de 

saúde na ditadura, perceptível já no esgotamento do “milagre econômico”. 

Até a década de 1970 o tratamento do doente mental foi realizado através da 

psiquiatria clássica, que isolava o “individuo patológico” do convívio comunitário 

expondo-o a tratamentos arcaicos, violentos, voltados para a patologia e não para o 

sujeito. Neste contexto, o movimento de Reforma Psiquiátrica inicia-se na década de 

1970, fruto, também, da insatisfação popular com a repressão e com a política de saúde 

da ditadura, visando combater e mudar a conjuntura da saúde mental, caracterizada por: 

a) medidas hospitalocêntricas, que superlotavam os manicômios e estimulavam a 

indústria hospitalar da loucura; b) mercantilização do sofrimento mental; c) modelo 

curativo; d) tratamentos tortuosos e desumanos; e) enclausuramento da loucura. 

Segundo Machado:  
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A atenção psiquiátrica no Brasil se encontrava caótica mais de sete mil doentes 

internados sem cama e hospitais psiquiátricos sem especialidade. Chegava a sete meses 

o tempo médio de permanência de casos agudos em hospitais. O indicie de mortalidade 

de doentes crônicos era seis vezes maior que nos hospitais para doenças crônicas 

especializadas. (MACHADO apud VASCONCELOS, 1997, p. 36) 

Nesse contexto, os ambulatórios serviam apenas de porta de entrada para os 

hospitais psiquiátricos, que, na verdade, apresentavam-se como único tratamento eficaz 

ao portador de sofrimento mental. Essa conjuntura da psiquiatria brasileira foi avaliada 

por uma comissão permanente criada ainda em 1968, no Estado da Guanabara (atual 

Rio de Janeiro) que elaborou um relatório aprovado em 1970. O relatório obteve grande 

repercussão, sendo a comissão convidada pelo INPS (Instituto Nacional de Previdência 

Social) para estudar a assistência psiquiátrica no Brasil. O resultado final sinaliza as 

novas bases de reordenamento da assistência psiquiátrica no Brasil, apontando para a 

necessidade de um modelo comunitário, que trate o portador de sofrimento mental, 

sempre que possível, com recursos comunitários, extra-hospitalares. O trabalho 

realizado pela comissão sinaliza debates que permeavam os campos profissionais em 

Saúde Mental: a incapacidade do modelo hospitalocêntrico responder os problemas 

mentais em uma perspectiva de fortalecimento da saúde mental. O modelo psiquiátrico 

clássico passava por um processo de questionamento e deslegitimação relativo à sua 

eficácia. O tratamento desumano, tortuoso (pautado em choques elétricos), reclusivo do 

convívio comunitário e familiar, centrado nos hospitais com quase nenhum serviço 

comunitário, vinha mostrando-se incapaz de responder os problemas mentais e, por 

muitas das vezes, agravava tais problemas. É neste contexto que situa-se o trabalho da 

referida comissão. 

As possibilidades de questionamento do modelo psiquiátrico clássico estão 

ligadas ao movimento de reforma sanitária, ou seja, este movimento coloca como ordem 

do dia a necessidade de construção de um modelo de saúde livre da obrigatoriedade da 

carteira de trabalho, da cidadania regulada
1
. 

As bases da Reforma Sanitária já estão presentes no cenário nacional desde a 

década de 1960, de forma desorganizada, com críticas fragmentadas e pontuais ao 

governo autoritário. No entanto, somente no período de transição democrática, iniciada 

                                                           
1
  Para uma análise mais aprofundada sobre cidadania regulada ver: SANTOS, Wanderley 

Guilherme dos. Cidadania e Justiça: a política social na ordem brasileira. Rio de Janeiro, Editora Campus 

Ltda., 1979. 
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na década de 1980 que a Reforma Sanitária ganha força, fato este impulsionado pela 

inserção de novos atores no cenário político brasileiro. 

A construção do projeto da reforma sanitária fundou-se na noção de crise: crise 

do conhecimento e da prática médica, crise do autoritarismo, crise do estado 

sanitário da população, crise do sistema de prestação de serviços de saúde. 

(FLEURY, 2009, p. 747) 

  Portanto, o movimento de reforma sanitária emerge da crise da mercantilização 

da medicina e da saúde estabelecendo mediações profundas com a crise do Estado 

autoritário, que permitiu a articulação de setores críticos da sociedade para a elaboração 

de um modelo sanitário democrático, descentralizado para responder às especificidades 

e particularidades regionais. Portanto, a reforma psiquiátrica parte da falência da 

medicina mercantilizada para responder às demandas de saúde da população. Segundo 

Fleury: 

 

A saúde passa a ser vista como um objeto concreto e complexo, síntese de 

múltiplas determinações, cuja definição de Arouca compreende: 

. instituições organizadas para satisfazer necessidade; 

. um espaço específico de circulação de mercadorias e de sua produção 

(empresas, equipamentos e um campo de necessidades geradas pelo fenômeno 

saúde/enfermidade); 

. a produção dos serviços de saúde com sua base técnico-material, seus agentes e 

medicamentos; 

. um espaço de densidade ideológica; 

. um espaço de hegemonia de classe, através das políticas sociais que têm a ver 

com a produção social; 

. possuir uma potência tecnológica específica que permite solucionar problemas 

tanto a nível individual como coletivo.(FLEURY, 2009, p. 747) 

A partir da reforma sanitária a saúde passa a ser pensada como resultante da 

organização social da produção e fruto das lutas sociais. Os elementos que compõem 

este processo relacionam-se com o paradigma fundado na determinação social da saúde, 

com a criação de alianças políticas em prol do direito à saúde e com o princípio de 

gestão descentralizada e democrática da saúde. Assim, segundo Fleury: 

Em síntese, a reforma sanitária brasileira tomou como ponto de partida o caráter 

dual da saúde, entendido como a possibilidade de ser tomada, ao mesmo tempo, 

como valor universal e núcleo subversivo da estrutura social. Como valor 

universal, torna-se um campo especialmente privilegiado para a construção de 

alianças suprapartidárias e policlassistas. Como núcleo permanentemente 
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subversivo da estrutura social, indica uma possibilidade sempre inacabada em 

um processo de construção social de uma utopia democrática. (FLEURY, 2009, 

p. 748). 

Neste cenário o movimento coloca a necessidade de uma saúde pública, gratuita 

e de qualidade para todos os cidadãos brasileiros, ampliando-se de um movimento de 

profissionais de saúde para um movimento social articulador de vários setores críticos 

presentes na sociedade. A luta do movimento de reforma sanitária reflete na 

Constituição de 1988 e na elaboração do SUS (Sistema Único de Saúde), que leva em 

conta a saúde como um direito humano, reconhecendo a determinação social do 

processo saúde versus doença. Compreende-se também nesse sistema a proteção à 

saúde além das práticas curativas, levando em conta a promoção da saúde, passando 

pela ação curativa e pela reabilitação. Há de se destacar também que pela primeira vez 

na história de nosso país a saúde é entendida como um direito universal de cidadania, 

inerente a todos os brasileiros e fruto de uma sociedade democrática. É neste cenário 

político que situamos a possibilidade histórica de pensar a reversão do modelo 

manicomial clássico e o financiamento de um modelo de atenção comunitária. 

O ano de 1978 é o marco político das transformações do modelo psiquiátrico 

clássico. Neste ano surge no cenário nacional o Movimento de Trabalhadores de Saúde 

Mental (MTSM) e, por outro lado, vive-se no país a emersão de diversos movimentos 

sociais, silenciados através da repressão imposta pela autocracia burguesa, fortemente 

impulsionados pela crise que o governo militar vinha sofrendo. Segundo Netto:  

Na crise do ‘milagre’, que a partir daí só faria aprofundar-se, inscrevem-se as 

determinações que, pela mediação da resistência democrática e pela ação do 

movimento popular, desembocarão na crise do regime autocrático (NETTO, 

1991, p. 40). 

Ou seja, o processo de crise do regime autocrático começa a se deflagrar e 

acirrar com a volta dos movimentos sociais e rearticulação do movimento operário. 

Nesse contexto, o MTSM articula-se pela modificação da política de Saúde Mental 

norteada pela psiquiatria clássica, pelo enclausuramento da loucura, pautada no 

tratamento da patologia e na coisificação do sujeito, submetendo-o a métodos de tortura 

física e mental. Dentro desta ampla frente de atuação, o MTSM denunciava a 

desumanização do atendimento nos hospitais psiquiátricos, a “indústria da loucura” – 

como abordado anteriormente, fruto da mercantilização da medicina - nos hospitais 

privados se iniciava o processo, ainda incipiente, de reivindicação por serviços 



20 

 

comunitários de atendimento ao portador de sofrimento mental, potencialmente capaz 

de romper com a lógica hospitalocêntrica, centrada nas internações e na centralidade 

dos hospitais psiquiátricos, concentrados nos grandes centros urbanos. 

A partir da crise do milagre econômico muitos movimentos sociais retomam o 

cenário político brasileiro publicizando as crescentes expressões da questão social, 

oriunda de um desenvolvimento sem repartição da riqueza socialmente produzida. Neste 

contexto, reativa-se o sindicalismo combativo, os movimentos sociais retomam ao 

cenário nacional, sendo as greves do ABC paulista de 1978, 1979, 1980 e 1982 uma 

expressão concreta dos questionamentos ao regime autocrático. A década de 1980 

marca profundas transformações societárias no Brasil, passando pelo campo da Saúde 

Mental. 

Como fruto desse acumulo, em 1987 é realizada a I Conferência de Saúde 

Mental, na qual é realizada uma avaliação do movimento, que passa a identificar a 

necessidade de ampliar-se para além dos trabalhadores em Saúde Mental e interagir 

com setores da sociedade que vinham acumulando forças nas lutas sociais que 

perpassavam a década de 1980
2
. Nesta conferência surge o movimento de Luta 

Antimanicomial que se articula sobre o lema “Por uma sociedade sem manicômios”. 

Este lema buscava romper com o aprisionamento da loucura e exclusão do convívio 

comunitário e, por outro lado, buscava romper com os limites de um movimento de 

trabalhadores, esforçando-se para tornar-se um movimento social capaz de articular 

setores críticos da sociedade que atuavam na luta pela ampliação do direito e da 

cidadania. Neste cenário, o movimento se articula ao movimento sanitarista sob a 

perspectiva de desmercantilização da saúde no país e em sua constituição como direito 

social universal. Portanto, o movimento de reforma psiquiátrica reafirma que a 

construção de uma sociedade democrática passa pela constituição de sujeitos livres e 

iguais perante a lei, ou seja, a desinstitucionalização significa o resgate da cidadania e 

da possibilidade de vivência democrática para os deficientes mentais, através do seu 

protagonismo no tratamento e na comunidade. 

                                                           
2
  Este período caracteriza-se por uma proliferação de movimentos sociais que atuavam pela 

ampliação da cidadania para as mulheres, negros, indígenas, crianças, idosos. A diversidade de 

movimentos é fruto de anos de repressão e silenciamento de sujeitos coletivos críticos. Com o 

exaurimento do golpe militar inúmeros segmentos sociais voltam ao cenário político, após mais de uma 

década na clandestinidade, reivindicando a ampliação dos direitos e a participação ativa na construção da 

política e reconstituição da democracia no país. 
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Neste sentido, o processo de maturação política do movimento coloca no centro 

dos debates a cidadania do portador de sofrimento mental. O lema “Por uma sociedade 

sem manicômios” remete à conquista dos direitos de cidadania – e até mesmo dos 

direitos civis, políticos e jurídicos que foram até então negados a este segmento social 

através do isolamento em hospitais psiquiátricos –, à imposição de tratamentos 

desumanos, à perda do direito de ir e vir e do direito de escolha, o que certamente 

impunha aos usuários da psiquiatria uma condição de alienação total de seus direitos, 

colocando-os em situação de desigualdade no exercício da cidadania, frente aos 

considerados “normais”.  

De maneira decisiva, do debate técnico e político sobre as distorções, os abusos e 

a violência presentes na assistência psiquiátrica brasileira, para nos indagarmos 

sobre um problema mais fundamental, pois perpassa como uma invariante o 

universo caótico dos cuidados: a condição de cidadania dos doentes mentais. 

(BRIMAN apud AMARANTES, 1995, p. 3). 

Nesta direção, as propostas e reivindicações defendidas pela Luta 

Antimanicomial direcionam-se a romper com o aprisionamento da loucura, com os 

tratamentos pautados em agressões físicas e psicológicas, que negavam todo e qualquer 

tipo de exercício da cidadania. Neste processo a psiquiatria clássica é fortemente 

criticada e considerada incapaz de tratar os portadores de sofrimento mental. Segundo 

Vasconcelos: 

O saber psiquiátrico tradicional, a psicopatologia em particular, e o próprio 

paradigma que informa o conhecimento médico e clínico, como um sistema de 

teorias, normas e prestações, tradicionalmente racionalistas, centrado no 

problema-solução, doença-cura. (VASCONCELOS, 1997, p.136) 

Portanto, a proposta da reforma Psiquiátrica coloca o sujeito no centro do 

atendimento, ao invés da patologia, que, por sua vez, é compreendido através das 

múltiplas determinações sociais sob o qual o indivíduo está inserido. 

A partir de meados de 1980 a concepção de desinstitucionalização começa a 

amadurecer e em 1989 é lançado o projeto de Lei Paulo Delgado (Lei 3657), inspirado 

sob as reivindicações do movimento de Reforma Psiquiátrica, sinalizando a não 

abertura de novos leitos psiquiátricos e a substituição desse modelo por um 

descentralizado, de base comunitária, propondo a perda de centralidade das internações 

no tratamento.  
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Nesse mesmo ano foi criado o Núcleo de Atenção Psicossocial (NAPS), em 

Santos, inspirado na experiência Trieste (Itália), que funcionava 24 horas por dia, 

nos sete dias da semana, ao mesmo tempo que era fechada a clinica de Anchieta, 

o único hospital psiquiátrico da cidade. Na cidade de São Paulo foi aberto o 

primeiro serviço chamado de Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e que, 

posteriormente, foi difundido por todo o Brasil. (MACHADO apud 

VASCONCELOS, 1997, p. 39) 

Segundo Amarantes: 

De 1991 até abril de 1995, os leitos psiquiátricos caíram da casa de 86 mil para 

72 mil. Portanto, uma redução de 14 mil leitos, considerando que 30 hospitais 

privados tiveram suas atividades encerradas. No mesmo período foram criados 

2.065 leitos psiquiátricos em hospitais gerais e mais de 100 núcleos e centros de 

atenção psicossocial (AMARANTES, 1995, p. 493). 

Levando em conta esses elementos, podemos dizer que a política de Saúde 

Mental avançou no resgate da cidadania do deficiente mental, conseguindo dialogar 

com setores críticos da sociedade, com os familiares e usuários da saúde mental, 

assegurando os direitos humanos tão violados historicamente a este segmento, porém, 

não esqueceremos, ao longo deste capítulo, de pontuar a forma enviesada sob a qual o 

neoliberalismo vem se apropriando da desinstitucionalização. Sob estes princípios 

analisaremos a seguir as principais características que perpassam as leis que 

normatizaram a reforma Psiquiátrica Brasileira.  

 

1.2 A REGULAMENTAÇÃO DA POLÍTICA BRASILEIRA DE SAÚDE 

MENTAL DESINSTITUCIONALIZADA 

 As reivindicações lançadas pelo Movimento de Reforma Psiquiátrica ao longo 

da década de 1980 refletem na construção da política de Saúde Mental, isto é, em nossa 

concepção o movimento conseguiu avançar com propostas coerentes com os princípios 

da reforma psiquiátrica, debatidos no item 1.1.  Portanto, a legislação brasileira
3
 reflete 

o acúmulo de forças e propostas situadas no Movimento de Reforma Psiquiátrica 

brasileiro, materializando a crítica ao modelo psiquiátrico clássico, que redunda em sua 

                                                           
3
  Foram analisadas as seguintes leis: Brasil. Lei 10.216, (2001).  Brasil. Ministério da Saúde, 

(1992). Portaria 224/92. Brasil. Ministério da Saúde, (2002). Brasil. Ministério da Saúde, (2002). Portaria 

n. 189/91, (2002). A escolha metodológica dessas leis se justifica na sua centralidade no processo de 

construção de um modelo comunitário em detrimento do modelo manicomial clássico e, a 10.216 por 

representar os direitos do deficiente mental. 
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superação legislativa e na implementação de um novo modelo, centrado não mais na 

institucionalização, pelo contrário, calcado na desinstitucionalização, nos serviços 

ambulatoriais descentralizados e na diminuição dos leitos e hospitais psiquiátricos – 

medidas essas expressas nas portarias 224/92 e 189/91 que normatizam os serviços 

comunitários. Neste contexto a política de Saúde Mental busca romper com as 

internações eternas e com o inclausuramento da loucura, resgatando a cidadania do 

deficiente mental e o princípio do direito ao convívio familiar e comunitário. 

 A possibilidade de reversão do modelo psiquiátrico clássico situa-se na 

Constituição de 1988, que implementa o Sistema Único de Saúde (SUS) que abre a 

possibilidade de novas práticas e políticas de saúde, pautadas por um modelo 

descentralizado e integrado, proposto ao longo da década de 1980 pelo movimento de 

reforma sanitária. A portaria 189/91 reflete os avanços sobre o modelo psiquiátrico 

centralizado em grandes hospitais psiquiátricos, normatizando e possibilitando ao SUS 

financiar serviços ambulatoriais de Saúde Mental, ou seja, a referida portaria normatiza 

os procedimentos ambulatoriais financiados pelo SUS, que passa incluir, por exemplo, 

procedimentos grupais, oficinas terapêuticas, visitas domiciliares, psicodiagnósticos 

(anamnese e outros testes/instrumentos que fundamentam o diagnóstico psicológico). A 

referida portaria também normatiza os atendimentos em Núcleos e Centros de Atenção 

Psicossocial, da seguinte forma:  

(...) (acompanhamento médico, acompanhamento terapêutico, oficina 

terapêutica, psicoterapia individual/grupal, atividades de lazer, orientação 

familiar) com fornecimento de duas refeições, realizado em unidades locais 

devidamente cadastradas no SIA para a execução deste tipo de procedimento (...) 

(portaria 189 de 1991) 

Portanto, de forma geral, a portaria apresenta a inclusão de novos procedimentos 

no Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA/SUS) e tais procedimentos expressam 

uma inversão do modelo psiquiátrico clássico, que destinava os financiamentos, em 

grande maioria, aos tratamentos centrados nas internações hospitalares. Podemos 

perceber, nesta portaria, a materialização de reivindicações do Movimento de Reforma 

Psiquiátrica, que se expressam na abertura do modelo de saúde mental a novos 

procedimentos pautados em serviços comunitários, que se apresentam como alternativas 

às internações e à exclusão social. Ou seja, ao falarmos da ampliação dos serviços 

comunitários financiados pelo SUS em detrimento da “indústria da loucura” 



24 

 

hospitalocêntrica, estamos falando no investimento em um modelo comunitário, 

potencialmente capaz de estender o exercício da cidadania ao segmento social dos 

deficientes mentais, por via do convívio comunitário. A proposta dos CAPS e 

Ambulatórios reforçam os avanços no campo dos direitos humanos a este segmento, 

através de tratamentos terapêuticos que respeitem a saúde mental dos usuários, os 

envolvendo como protagonistas.  

A portaria 224/92 estabelece as diretrizes e normas do atendimento em 

ambulatórios, Centros e Núcleos de Atenção psicossocial, normas de internação e leitos 

psiquiátricos. No âmbito ambulatorial a portaria define que a atenção à saúde: 

(...) deverá incluir as seguintes atividades desenvolvidas por equipes 

multiprofissionais: 

- atendimento individual (consulta, psicoterapia, dentre outros); 

- atendimento grupal (grupo operativo, terapêutico, atividades socioterápicas, 

grupos de orientação, atividades de sala de espera, atividades educativas em 

saúde); 

- visitas domiciliares por profissional de nível médio ou superior; 

- atividades comunitárias, especialmente na área de referência do serviço de 

saúde. (Portaria 224 de 1992) 

Neste sentido, a normatização dos serviços ambulatoriais levam em conta a 

multiplicidades de procedimentos em saúde mental que passam a ser assegurados como 

reflexo das demandas do Movimento de Reforma Psiquiátrica. Os ambulatórios passam 

a compor a rede de baixa e média complexidade, atendendo o doente mental em seu 

território e comunidade, sob a perspectiva de sanar e administrar os problemas mentais 

com psicotrópicos, aliados a terapias e políticas sociais, como, por exemplo, o Benefício 

de Prestação Continuada (BPC), destinado a deficiências que impedem o ato laboral. 

Portanto, a reforma psiquiátrica reconhece que não é possível reabilitar 

psicologicamente o individuo se suas relações sociais e econômicas são caracterizadas 

por expressões da questão social que impedem ou dificultam a saúde mental do 

indivíduo. Neste sentido, insere-se a compreensão de reabilitação psicossocial, que parte 

do pressuposto que o indivíduo é composto por uma totalidade que abarca a 

subjetividade e a objetividade e, para reabilitar este sujeito, é necessário articular estas 

esferas como unidade no tratamento.  

Há também a normatização dos NAPS e CAPS que são caracterizados por serem 

serviços intermediários entre os serviços ambulatoriais e a internação hospitalar. Os 
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CAPS
4
 são serviços subvencionados pelo Governo Federal e gestados pelos municípios. 

Tem por objetivo oferecer atendimentos diários e integral aos usuários (como um 

espaço de convivência e não atua com consultas marcadas, diferenciando-se do 

ambulatório com tempo). Assim, o CAPS se caracteriza por uma clientela fixa, atendida 

de forma interdisciplinar, permanecendo na instituição por 8 horas, contando com 

alimentação e ambiente assemelhado a um lar. 

Os CAPS são importantes instrumentos para o avanço da política de saúde 

mental sob a perspectiva de consolidação das bandeiras levantadas pelo movimento de 

Reforma Psiquiátrica. Os CAPS são essenciais para o processo de desinstitucionalização 

dos pacientes regressos de longas internações e, por outro lado, é um importante serviço 

para a prevenção de novas internações. Neste sentido, a política supõe uma ampliação 

da rede de serviços que antecedem a internação, refletindo as demandas que 

perpassaram a década de 1980 (desinstitucionalização, desmercantilização, 

humanização, constituição de direitos ao doente mental e outros abordados no item 1.1), 

criando-se mecanismos capazes de atendê-las na comunidade, zelando pela vivencia 

cidadã do deficiente mental neste território.  

Por outro lado, ainda nesta portaria determina-se uma nova compreensão acerca 

das internações, elucidando sua perda de centralidade - que é passada aos serviços de 

bases comunitárias. Nas Disposições Gerais, diz: 

Em relação ao atendimento em regime de internação em hospital geral objetiva 

oferecer uma retaguarda hospitalar para os casos em que a internação se faca 

necessária, após esgotar todas as possibilidades de atendimento em unidades 

extra-hospitalares e de urgência. Durante o período de internação, a assistência 

ao cliente será desenvolvida por equipe multiprofissional. (BRASIL, Portaria 

224 de 1992) 

Portanto, a portaria 224/92
5
 expressa um instrumento legal da Reforma 

Psiquiátrica, manifesta através do fato da internação não ser mais o procedimento 

central da rede e, por outro lado, reflete um avanço na perspectiva de assegurar uma 

rede primária e secundária que dê suporte ao processo de desistitucionalização. As 

referidas portarias – ao normatizarem os serviços ambulatoriais, incluí-los no SIA-SUS 

                                                           
4
  A portaria 336 de 2002 determina as complexidades do CAPS (I, II e III) e as outras 

modalidades de CAPS, que são: CAPSi (Centro de Apoio Psicossocial Infantil), CAPSad (Centro de 

Apoio Psicossocial Álcool e outras drogas) 
5
  Brasil. Ministério da Saúde, (1992). Portaria 224/92. Estabelece diretrizes e normas para o 

atendimento em saúde mental. Brasília: Diário Oficial da União 
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e ao colocarem a internação como última possibilidade – refletem a permeabilidade da 

legislação aos anseios e movimentos por humanização e desmanicomialização da Saúde 

Mental.   

 A Lei 10.216
6
 expressa os avanços no campo dos direitos do doente mental e no 

resgate da cidadania, questões estas amplamente violadas ao longo do modelo 

psiquiátrico clássico. São considerados direitos da pessoa acometida de doença mental:  

Parágrafo único. 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. 

Os direitos do deficiente mental sinalizam, também, para as reivindicações do 

movimento de Reforma Psiquiátrica. Tal segmento deixa de ser observado pela sua 

patologia e passa a ser respeitado como cidadãos de direito, este fato explicita-se nos 

direitos: a receber informações sobre sua doença e tratamento; ao tratamento 

humanizado que rompe com as práticas desumanas de choques elétricos e tratamento 

tortuosos; ao direito de ser tratado, sempre que possível, na rede de bases comunitárias, 

o que assegura o direito ao convívio social. Neste sentido, o deficiente mental deixa de 

ser um segmento expropriado de sua condição de cidadania e, devido as enormes lutas 

no campo democrático, passam a ser reconhecidos como sujeitos de direitos, que 

desfrutam de igualdade jurídica e de possibilidades de decisão, fatos esses fortemente 

negados ao longo de toda a psiquiatria clássica.  

O artigo 4° da Lei 10.216 expressa o redimensionamento do modelo de 

assistência em saúde mental, colocando como prioridade a reinserção social do 

                                                           
6
  Brasil. Lei 10.216, (2001). Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de 

transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. 
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deficiente mental no meio social a qual pertence, explicitando o fim das internações 

eternas e do enclausuramento da loucura. 

“Art. 4º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando 

os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. 

 § 1º O tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social do 

paciente em seu meio.” 

 Acreditamos que as legislações apresentadas, embora não esgote os avanços da 

política de saúde mental são suficientes para elucidar: a) os avanços do modelo proposto 

pela Reforma Psiquiátrica sobre o modelo manicomial clássico; b) a progressiva 

substituição dos Hospitais Psiquiátricos por serviços comunitários; c) a extinção (no 

plano da lei) de tratamentos pautados em torturas físicas e psicológicas; d) direito ao 

deficiente mental ser protagonista do seu tratamento; e) direito à cidadania; f) direito ao 

tratamento que vise a reintegração social; g) substituição de procedimentos desumanos 

pela administração de psicotrópicos e terapias. 

 Levando em conta esses elementos podemos identificar que a legislação 

brasileira materializa reivindicações publicizadas no cenário político pelo movimento de 

reforma psiquiátrica ao longo da década de 1980 e, portanto, demonstra o avanço do 

movimento social sobre o modelo hegemônico da psiquiatria – embora seja permeado 

por contradições, que traremos no item 1.3 -, avançando no processo de reversão da 

desumanização e mercantilização das internações com propostas centradas na 

comunidade, que caracterizam-se por ampla viabilidade e, ao longo de algumas 

décadas, vem mostrando resultados que sinalizam enormes avanços no tratamentos ao 

deficiente mental. Porém, como todos os avanços assegurados na Constituição de 1988, 

a implementação da política de Reforma Psiquiátrica deparou-se com uma ofensiva do 

Neoliberalismo que em certa medida, coloca novos dilemas que acirram um traço 

histórico da cultura política brasileira: a distância da legislação assegurada e da 

legislação efetivada. Neste sentido, o item 1.3 visa debater os dilemas colocados pelo 

neoliberalismo que inviabilizam, obscurecem e descaracterizam os princípios 

reivindicados pelo movimento de reforma psiquiátrica. 

 

1.3 A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MENTAL EM TEMPOS 

DE NEOLIBERALISMO 
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 A partir do debate acumulado ao longo deste trabalho é nítido um avanço na 

construção da política de Saúde Mental sob a perspectiva da desistitucionalização e, por 

outro lado, uma preocupação na criação de mecanismos extra-hospitalares 

potencialmente capazes de não reduzir a desinstitucionalização à deshospitalização. 

Porém, como todas as conquistas dos trabalhadores, a implementação da política 

de Saúde Mental ocorre em um cenário político e econômico de contra-reforma do 

Estado, de execução e efetivação das políticas neoliberais. Cumpre destacar que 

entendemos por neoliberalismo um sistema político que responde aos interesses e 

necessidades do modelo de acumulação flexível. Segundo Perry Anderson: 

O neoliberalismo nasceu logo depois da II Guerra Mundial, na região da Europa 

e da América do Norte onde imperava o capitalismo. Foi uma reação teórica e 

política veemente contra o Estado intervencionista e de bem-estar. (...) Trata-se 

de um ataque apaixonado contra qualquer limitação dos mecanismos de mercado 

por parte do Estado, denunciadas como uma ameaça letal à liberdade, não 

somente econômica, mas também política. (ANDERSON, 1995, p. 9) 

  Portanto, estamos falando do processo de crise estrutural do capital, que afeta o 

Brasil a partir da década de 1980 com a estagnação da economia. Neste cenário o 

Estado sofre um forte processo de satanização, abrindo o processo de desmonte do 

Estado interventor no campo das políticas públicas. 

A estabilidade monetária deveria ser a meta suprema de qualquer governo. Para 

isso seria necessária uma disciplina orçamentária, com a contenção dos gastos 

com bem-estar, e a restauração da taxa "natural" de desemprego, ou seja, a 

criação de um exército de reserva de trabalho para quebrar os sindicatos. 

Ademais, reformas fiscais eram imprescindíveis, para incentivar os agentes 

econômicos. Em outras palavras, isso significava reduções de impostos sobre os 

rendimentos mais altos e sobre as rendas. Desta forma, uma nova e saudável 

desigualdade iria voltar a dinamizar as economias avançadas, então às voltas 

com uma estagflação, resultado direto dos legados combinados de Keynes e de 

Beveridge, ou seja, a intervenção anticíclica e a redistribuição social, as quais 

haviam tão desastrosamente deformado o curso normal da acumulação e do livre 

mercado. O crescimento retornaria quando a estabilidade monetária e os 

incentivos essenciais houvessem sido restituídos. (ANDERSON, 1995, p. 9-10) 

 A saída para a crise é associada, para além deste elemento supracitado, à 

mundialização do capital, reestruturação produtiva e ajuste neoliberal do Estado. A 

possibilidade de emersão deste modelo de acumulação, que já estava presente em 1944 

em “O Caminho da Servidão” de Friedrich Hayek, remete à crise do Welfare State, 

fortemente (e falsamente) associada ao Estado interventor, que “gastava” muitas verbas 

no campo das políticas sociais.  Segundo Vasconcelos: 
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(...) sabemos que essa situação faz parte de um contexto maior, que coloca 

limites e desafios estruturais para qualquer movimento social ou política social 

voltada para os interesses popular-democráticos, mas que não é estático ou 

fechado, apresentando sempre novas possibilidades. (VASCONCELOS, 2007, 

p.54) 

Ou seja, estamos falando que, embora a década de 1980 tenha sido configurada 

pela crise econômica, também foi marcada pelo avanço dos movimentos sociais que 

conseguem assegurar a universalidade da saúde, o controle social e o tripé da 

seguridade social (composto pela assistência social, seguridade social e saúde), porém, 

os anos de 1990 são caracterizados pela inviabilização e desmonte destas políticas. Este 

processo de regressão no campo dos direitos caracterizado por um conteúdo 

conservador caracteriza-se de acordo com Behring (2003) pela contra-reforma do 

Estado. Isto é, concordando com Behring não podemos considerar as 

desregulamentações neoliberais como reforma, pois, historicamente, todas as reformas 

realizadas no capitalismo caracterizaram-se pela articulação da classe trabalhadora por 

melhores condições de vida e ampliação de direitos, portanto, reformas que reduzem 

direitos e fazem a classe trabalhadora retroceder neste campo são consideradas contra-

reforma, pois sinalizam o avanço do capital sobre conquistas históricas das classes 

subalternas. 

 Todas as conquistas dos trabalhadores deparam-se com diretrizes ditadas pelo 

Fundo Monetário Internacional (FMI) - critérios para receber empréstimos para sair da 

crise – que, de forma geral, estão centradas nas seguintes linhas: focalização da 

assistência social ao combate da pobreza extrema; privatizações e terceirizações; 

descentralização com desresponsibilização e transferências das responsabilidade da 

esfera federal para as outras esferas menores e para a sociedade civil. Essas diretrizes 

surgem das dez recomendações do Consenso de Washington, são elas:  

Abertura Comercial - com a redução de tarifas alfandegárias liberalizando o 

comércio internacional. 

Privatização de Estatais - reduzindo o papel dos Estados como empresários nas 

economias nacionais. 

Redução dos Gastos Públicos - que, entre outras possibilidades, viabilizariam 

maior superávit primário, ou seja, uma maior economia para pagamento de 

dívidas externas. 

Disciplina Fiscal - estabelecendo um rígido controle sobre os gastos públicos 

para favorecer o controle inflacionário, evitar o aumento do déficit público e, 

preferencialmente, sustentar uma política fiscal expansionista. 
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Reforma Tributária - reduzindo e otimizando a cobrança de impostos sobre a 

produção e a circulação de mercadorias e serviços. 

Desregulamentação - baseada no afrouxamento das leis econômicas e 

trabalhistas a fim de favorecer a livre iniciativa. 

Estímulo aos Investimentos Estrangeiros Diretos - reduzindo ou eliminando 

restrições para o investimento de capitais na instalação de filiais de determinadas 

empresas fora de seus países sede. 

Juros de Mercado - permitindo a adaptação às conjunturas momentâneas a partir 

de taxas flutuantes. 

Câmbio de Mercado - viabilizando a realização de ajustes nos balanços de 

pagamentos e associando seu comportamento às intervenções das autoridades 

monetárias, ou seja, dos bancos centrais. 

Direito à Propriedade Intelectual - protegendo principalmente o que se refere a 

patentes, marcas, desenho industrial, indicação geográfica e cultivares. 

(Consenso de Washington apud BATISTA, 1994, p. 45) 

Estas diretrizes foram utilizadas como moeda de barganha para a liberação de 

empréstimos a países latino americanos e, no bojo deste processo, foram implementadas 

as reformas estruturais de cunho neoliberal. Levando em conta esses elementos, 

devemos analisar, a partir de agora, o impacto desta contra reforma na política de Saúde 

Mental. 

Portanto, nosso trabalho a partir de agora vai à perspectiva que sinaliza Guerra 

Filho: 

O problema é que, como diz Guerra Filho, a simples elaboração de um texto 

constitucional, por melhor que seja, não é suficiente para que o ideário que o 

inspirou se introduza efetivamente nas estruturas sociais, passando a reger com 

preponderância o relacionamento político de seus integrantes. (STRECK, 1999, 

p. 313/314) 

Embora reconheçamos os avanços conquistados e materializados a partir da 

Constituição de 1988 é inegável que a mesma encontra limites a sua efetivação, 

processo este fortemente atrelado à característica marcante da formação social 

brasileira: a distância entre a legislação social e sua efetivação. 

No âmbito da política de Saúde Mental identificamos diversos direitos 

assegurados no texto constitucional que foram apropriados perversamente pela política 

neoliberal. De forma geral, no neoliberalismo a desistitucionalização - embora com 

todos os mecanismos extra-hospitalares assegurados na legislação -, segundo 

Vasconcelos (2008), vem sendo fortemente confundida com a desospitalização, ou seja, 
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muitos hospitais psiquiátricos vêm sendo fechados e, por outro lado, as redes de saúde 

mental descentralizadas nos municípios encontram sérios limites estruturais
7
 para 

receber os usuários dos hospitais psiquiátricos. Neste cenário estão lançadas as bases da 

desresponsabilização estatal (da esfera federal, estadual e municipal) e da 

responsabilização das famílias pelo cuidado do ex-internos dos hospitais, isto é, as 

metas de fechamento dos hospitais psiquiátricos são realizadas sem uma rede 

comunitária, desinstitucionalizada, compatível com a substituição gradativa do modelo 

psiquiátrico clássico.   

Como muito profissionais e teóricos da área sinalizam, o processo de 

fechamentos dos hospitais psiquiátricos estão pautados na lógica de minimização e, por 

isso, vem sendo caracterizado por uma desresponsabilização do Estado e 

responsabilização dos familiares. A responsabilização dos familiares por 

responsabilidades do Estado (atenção à saúde, viabilização de serviços de atendimento 

ao doente mental) abre um amplo espaço para a moralização valorativa dos indivíduos, 

isto é, torna-se comum a culpabilização familiar pelo fracasso no tratamento, pelas 

dificuldades materiais de dar prosseguimento ao atendimento qualificado do usuário. 

 Portanto, o processo de desisntitucinalização vem sendo fortemente atrelado ao 

processo de desospitalização sem uma rede de serviços públicos comunitários sólidos. 

Neste sentido, a preferência por serviços comunitários (prevista na lei 10.216), muitas 

vezes, por motivos de redução de gastos, vem sendo uma obrigatoriedade e, por isso, 

desconsidera as particularidades dos casos. Segundo Vasconcelos:  

(...) a deterioração das condições de trabalho e dos recursos básicos nos hospitais 

públicos e centros de saúde especializados vem gerando impasses para o cuidado 

à saúde geral e a intercorrências agudas dos usuários da saúde mental. Além 

disso, os usuários em processo mais avançado de recuperação passam a utilizar 

de formas mais autônomas os serviços deteriorados do SUS para sua atenção à 

saúde e em geral, e não são raros os casos em que as longas filas de espera geram 

deterioramento das condições físicas e até mesmo a morte desses usuários, 

particularmente para os portadores de transtornos crônicos (...). 

(VASCONSELOS, 2008, p.46/47) 

                                                           
7
  Muitos municípios de pequeno e médio porte não possuem uma rede de saúde mental complexa, 

isto é, são caracterizadas apenas por serviços ambulatoriais, incapazes de atender a complexidade da 

demanda apresentada por um usuário desinstitucionalizado. O município de Casimiro de Abreu, por 

exemplo, não possui nenhum CAPS; Rio das Ostras possui um CAPS, que tem que atender todos os casos 

(criança e adolescente, adulto, álcool e outras drogas). 
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Um efeito do avanço do neoliberalismo da maior importância para a reforma 

psiquiátrica situa-se na política de seguridade social. Com o avanço deste modelo o 

tripé previdência, assistência e saúde é fortemente abalado, isto é: a) a saúde sofre 

recorrentes processos de privatizações, a igualdade no atendimento é fortemente 

violada, a qualidade nos atendimentos é infligida,  as terceirizações desresponsabilizam 

o Estado e dificultam o controle social sobre o mesmo ; b) a assistência social é cada 

vez mais focada e restrita a setores em pobreza absoluta; c) a previdência social
8
 é cada 

vez mais restrita aos contribuintes e, por outro lado, cada vez mais amplia-se o tempo de 

contribuição. 

Portanto, retomando a idéia de Amarantes (2003), estamos vivendo um processo 

de “Capsização” do modelo da saúde mental, isto é, a construção da política de saúde 

mental vem investindo na esfera ambulatorial, porém, vem relegando cada vez mais os 

aspectos sociais dos problemas mentais. Cada vez mais, a seguridade social vem se 

restringido para o deficiente mental ao Benefício de Prestação Continuada. As 

Residências Terapêuticas são ínfimas e, geralmente transferidas ao terceiro setor. Por 

outro lado, as políticas sociais não conseguem, devido à focalização e seletividade, 

fomentar a intersetorialidade e o atendimento da totalidade das expressões da questão 

social: se é usuário do BPC não terá acesso às outras políticas e programas de 

assistências pautados na transferência de renda, colocando sérios limites à reabilitação 

social dos indivíduos
9
.  

Lamentavelmente estamos falando da desinstitucionalização do cuidado, de 

problemas estruturais relativos a todo o SUS que, segundo Vasconcelos, refletem na 

saúde mental, são eles:  

Ampliação e incorporação de novas técnicas e tecnologias de saúde sem redução 

de custos, como característica estrutural do setor de saúde; problemas de 

financiamento nas três esferas de governo, incluindo tabelas defasadas de 

pagamento por procedimento, desresponsabilização e desvios de recursos em 

muitos estados e municípios; baixa remuneração, multiemprego, terceirização e 

precarização de recursos humanos; privatização de serviços públicos; problemas 

de acessibilidade em todos os níveis; instalações, serviços básicos e tratamento 

de má qualidade na atenção hospitalar e de emergência, incluindo longas filas de 

espera, desassistência e até mortes por negligência; pressões, aparelhamento 

corporativista, institucionalização e profissionalização da participação nos 

                                                           
8
  Realizaremos uma análise mais aprofundada sobre a seguridade no item 2.4. 

9
  Esta analise será aprofundada no item 2.4. 
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conselhos e conferências de saúde; desmobilização e institucionalização do 

movimento social sanitário, etc. (VASCONCELOS, 1997, p. 5). 

Inúmeros problemas abordados por Vasconcelos já foram sinalizados ao longo 

deste trabalho e, a nosso ver, representam os avanços da política neoliberal e do 

processo de flexibilização e focalização dos direitos. O cenário de fragilidade da política 

social no neoliberalismo é acirrado, ainda, por seu modo de subjetivação que aumenta 

os problemas mentais. Isto é, queremos chamar a atenção que a fragilidade nos vínculos 

empregatícios, os baixos salários, a polifuncionalidade, a consolidação do desemprego 

estrutural está gerando uma série de conflitos subjetivos que se expressam em 

depressões, síndromes do pânico, conflitos familiares e diversos outros tipos de 

sofrimento mental. Segundo Vasconcelos, temos no contexto atual um: 

Quadro econômico e social de aumento significativo do desemprego, desfiliação 

social, miséria e violência social, gerando mais estresses, ansiedades, pânico, 

quadros de dependência química e violência social etc., e consequentemente, a 

demanda e os desafios colocados para os programas de saúde mental, 

especialmente no campo dos serviços para dependentes químicos e moradores de 

rua. (VASCONCELOS, 2008, P.37). 

Neste cenário, há um aumento da demanda em saúde mental e, 

contraditoriamente, uma focalização e seletividade da política pública que acirra ainda 

mais os problemas vivenciados pela política de saúde mental, colocando novos dilemas 

e novas necessidades de articulações coletivas entre profissionais, usuários e familiares. 

Não há dúvida que o cenário político, econômico e social é adverso à consolidação e 

ampliação dos direitos. Este contexto coloca inúmeros limites ao trabalho do assistente 

social dentro da política de saúde mental. Uma vez detectado que a focalização da 

seguridade social e das políticas públicas como um todo dificulta a materialização dos 

direitos sociais, cumpre trabalharmos teoricamente como estas dificuldades acirram os 

limites de materialização da parte social da reforma psiquiátrica brasileira e, por outro 

lado, limita o trabalho profissional do assistente social. É este dilema que buscaremos 

responder no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO II – COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS E SAÚDE MENTAL  

2.1. UMA BREVE RECONSTRUÇÃO HISTÓRICA DO SERVIÇO SOCIAL NA 

SAÚDE MENTAL
10

 

Há, na categoria profissional, um discurso pautado no senso comum que 

reproduz a idéia que Serviço Social e Saúde Mental são temas novos e, por isso, 

encontramos muitos dilemas e dificuldades ao atuarmos nesta área. Porém, esta 

afirmação é historicamente refutável e, por outro lado, a origem de tantos dilemas 

parece-nos fruto de uma herança história que marca a atuação dos assistentes sociais 

nesta esfera. 

Para traçarmos um breve histórico do Serviço Social na Saúde Mental 

recortaremos o objeto a partir da década de 40
11

, devido a ser um período de 

consolidação da formação profissional e de chegada dos primeiros agentes profissionais 

ao mercado de trabalho. Segundo Vasconcelos (2000) as escolas de Serviço Social, após 

a formação dos primeiros assistentes sociais, procuraram inserir os profissionais nos 

hospitais psiquiátricos para desempenhar as funções voltadas para a área da assistência 

social. O trabalho do assistente social inicialmente caracterizou-se por situar-se na 

‘porta de entrada’ dos hospitais psiquiátricos, com fortes traços de subalternidade: 

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) 

Neste sentido, a literatura profissional da época reflete uma dificuldade em 

questionar a ação burocrática, superficial e meramente assistencialista do trabalho dos 

assistentes sociais. Ou seja, estamos falando de um trabalho acrítico, caracterizado por 

uma pontualidade, sem questionar a instituição em sua totalidade e seu trabalho dentro 

desta totalidade. O trabalho profissional de investigação social não tinha por objetivo 

pensar as condições objetivas de reabilitação psicológica e psiquiátrica do sujeito, mas 

                                                           
10

  A construção deste capítulo remete à pesquisa bibliográfica (no campo da saúde e no acúmulo 

teórico pertencente à categoria profissional) articulada à pesquisa documental, abrangendo as leis que 

perpassam a política de saúde mental.  
11

  Não cabe neste trabalho uma problematização sobre a emergência do Serviço Social como 

profissão inserida na divisão sócio-técnica do trabalho, para um aprofundamento sobre esta temática ver: 

NETTO, José Paulo. Capitalismo Monopolista e Serviço Social. São Paulo: Cortez, 1992. 
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sim de culpabilizar as famílias. Por outro lado, enquanto uma profissão subalternizada e 

apêndice da medicina, os relatórios sociais serviam, em muitos dos casos, para legitimar 

internações irresponsáveis fruto de interesses econômicos presentes na medicina 

mercantilizada. Assim, as condições objetivas dos usuários eram utilizada para justificar 

ou a internação ou a continuidade da mesma e, neste sentido, a pobreza era fortemente 

associada como obstáculo à reinserção do sujeito na família. O trabalho do assistente 

social não reconstruía as mediações entre a dimensão objetiva e subjetiva do sujeito e, 

por isso, não passava de uma ação burocratizada cujo objetivo centrava-se na 

legitimação dos interesses da medicina mercantilizada, legitimando práticas 

manicomializantes. 

As práticas profissionais não colocavam como objetivo a mudança de concepção, 

do contexto e da prática profissionais dentro da instituição como um todo, nem 

tinham uma proposta de reabilitação psicossocial efetiva que abrangesse o 

conjunto das dimensões existenciais e sociais do usuário. (VASCONCELOS, 

2000, p. 188) 

No bojo desde processo, caracterizado pelo Serviço Social conservador, a 

psicologização das relações sociais marca a prática profissional no cenário brasileiro, 

isto é, o foco é voltado para o indivíduo, para a culpabilização individual e a adaptação 

à ordem estabelecida. Segundo Netto: 

Originalmente parametrado e dinamizado pelo pensamento conservador, [o 

Serviço Social] adequou-se ao tratamento dos problemas sociais quer tomados 

nas suas refrações individualizadas (donde a funcionalidade da psicologização 

das relações sociais), quer tomados como seqüelas inevitáveis do ‘progresso’(...) 

desenvolveu-se legitimando-se precisamente como interveniente prático-

empírico e organizador simbólico no âmbito das políticas sociais. (NETTO, 

1991, p. 79) 

Levando em conta as contribuições teóricas sobre a psicologização das relações 

sociais e a supervalorização da subjetividade neste espaço sócio-ocupacional, podemos 

dizer que o trabalho do assistente social nesta esfera encontrou um amplo espaço de 

difusão das práticas conservadoras, moralizantes, sem mediações entre os sujeitos e a 

totalidade social. Sob o bojo da perspectiva modernizadora, o Serviço Social buscou 

afastar-se do senso comum, da filantropia e de sua vinculação com a Igreja, buscando 

reordenar sua base de legitimação para o Estado, abrindo o processo de 

profissionalização. Neste processo, busca-se enquadrar o Serviço Social aos 

instrumentos e técnicas sociais compatíveis com o desenvolvimento capitalista, isto é, 

procura-se um avanço técnico da profissão e a formação de um perfil profissional 
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moderno, dispondo de um vasto instrumental de suporte nas políticas de 

desenvolvimento da autocracia. 

É a esta concepção desenvolvimentista que se conecta a perspectiva 

renovadora configurada nos documentos de Araxá e Teresópolis: o processo 

de desenvolvimento é visualizado como elenco de mudanças que, levantando 

barreiras aos projetos de eversão das estruturas socioeconômicas nacionais e 

de ruptura com as formas dadas de inserção na economia capitalista mundial, 

demanda aportes técnicos elaborados e complexos – além, naturalmente, da 

sincronia de “governos” e “populações” -, com uma consequente valorização 

da contribuição profissional dos agentes especializados em “problemas 

econômicos e sociais.” (NETTO, 1991, p. 166-167) 

 A atuação profissional caracterizou-se por ajustar os indivíduos ao modelo de 

desenvolvimento social do ciclo autocrático, sendo o assistente social um profissional 

privilegiado para reproduzir o binômio que caracterizou este ciclo: repressão x 

assistência. Este fato serviu para legitimar o status quo, contribuir para a neutralização 

dos conflitos e, principalmente, culpabilizar os indivíduos pelas mazelas do 

desenvolvimento tardio do capitalismo, assim, a proposta de trabalho era caracteriza 

pelo ajustamento e manipulação em prol da adaptação dos sujeitos à ordem 

estabelecida.  

A emergência do Regime Militar (meado de 1960) marca o início de profundas 

mudanças na saúde mental e, também, na categoria profissional dos assistentes sociais. 

De imediato, o regime militar significou uma diminuição da visibilidade social dentro 

dos hospícios e, por outro lado, as experiências da Inglaterra (Maxwell) e Estados 

Unidos (Menninger), possibilitaram a criação de várias comunidades terapêuticas no 

Brasil. Segundo Vasconcelos: 

Durante o período militar, com a repressão aos dispositivos de luta e participação 

política mais ampla na sociedade, a relativa pouca visibilidade social dentro dos 

muros dos hospitais psiquiátricos e a influência de experiências internacionais 

anteriores e do projeto pioneiro da Clínica Pinel de Porto Alegre (TEIXEIRA 

apud VASCONCELOS, 2000, p. 189) 

 As comunidades terapêuticas emergem em finais dos anos de 1960 e duram até o 

acirramento da repressão, caracterizavam-se por “uma reação às estruturas tradicionais 

do aparato asilar psiquiátrico” (TEIXEIRA, 1993, p.102), tratava-se de “um novo 

modelo discursivo/organizacional que comande e remodele as ações do cotidiano 

hospitalar” (idem, p.161). Neste sentido, representavam o embrião de práticas 

questionadoras da psiquiatria clássica, que apostavam em uma aliança com os familiares 
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para construir uma rede de acompanhamento externo, e, por outro lado, mas não 

dissociado, investindo na democratização e humanização das práticas hospitalares, 

estimulando a criação de espaços coletivos de participação. Neste processo o Serviço 

Social teve importante contribuição na intervenção junto aos familiares dos internos e 

uma maior complexidade técnica, advinda do movimento de modernização da profissão, 

fortemente embasada no domínio de técnicas
12

. 

No período da ditadura amplia-se o número de manicômios, fortemente 

impulsionada pela privatização e centralização da saúde, fortalecendo, como falado no 

primeiro capítulo, a “indústria da loucura”. Assim, abrem-se muitas clínicas privadas 

que eram pagas pelo INAMPS (Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência 

Social). Esse movimento rebate na profissão através da possibilidade de ampliação do 

mercado de trabalho dos assistentes sociais, que consolida-se em 1973 com a exigência 

imposta por este órgão: 

é a partir de 1973 - quando o INAMPS enfatizava a importância da equipe 

interprofissional para a prestação de assistência ao doente mental, numa de suas 

tentativas de melhorá-la - que se abriu um maior espaço para o Serviço Social 

nas Instituições Psiquiátricas. (SOUZA apud BISNETO, 2009, p. 23 e 24). 

 Neste contexto, a inserção dos assistentes sociais na saúde mental reproduz a 

lógica imposta pelo ciclo autocrático a toda categoria profissional no pós-1964, isto é, 

cada vez mais são demandados para inserir e compatibilizar setores sociais a 

modernização conservadora do Estado, administrando conflitos sob a perspectiva de 

neutralizar as forças destoantes, como abordado anteriormente o binômio repressão 

versus assistência. A atuação do Serviço Social em saúde mental é marcada por uma 

forte indefinição teórica, oriunda da dificuldade do aporte teórico construído pela 

perspectiva modernizadora em responder às crescentes expressões da questão social e, 

principalmente, na perspectiva de pensar o fazer profissional em um campo fortemente 

marcado pela subjetividade, recaindo, sempre e recorrentemente, na psicologização das 

relações sociais, embora, neste momento, a profissão é demandada pelo Estado para 

efetivação das crescentes políticas públicas
13

, que tinham por objetivo conter as massas. 

                                                           
12

  Não cabe neste trabalho uma análise sobre as três vertentes que disputavam a hegemonia na 

profissão, sua relação anterior e posterior ao golpe. Para uma análise sobre este processo ver Netto, 

Ditadura e Serviço Social.  
13

  O período da ditadura caracterizou-se pela ampliação de políticas públicas, fazendo parte da 

dinâmica contraditória de concessão e ampliação de direitos, como forma de contenção organizacional da 

população. como, por exemplo, a criação dos INPS unificando os CAPs e IAPs, do Fundo de Garantia por 
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Há de se destacar, também, que o trabalho profissional é fortemente orientado pela 

lógica de caso, grupo e comunidade, fruto da tecnificação da profissão, que tinha por 

objetivo desenvolver áreas estratégicas ao governo, apaziguar conflitos, controlar as 

massas em seu cotidiano.  

 Porém, não podemos desconsiderar os avanços, principalmente os oriundos das 

comunidade terapêuticas, que inspirarão a mudança de paradigmas profissionais a partir 

da década de 1980. Segundo Vasconcelos (2000), estas experiências influenciam a 

profissão com maior envolvimento político e comprometimento com as transformações 

institucionais; questionamento da subalternidade profissional e da divisão do trabalho 

em saúde mental, com fortes propensões ao trabalho interdisciplinar. Para este autor: 

 As comunidades terapêuticas inovaram no seguinte aspectos: 

 Maior compromisso político e militância no sentido de mudanças dentro da 

instituições e das práticas profissionais, em conjunto com outros trabalhadores de 

saúde mental; 

 questionamento da divisão clássica de trabalho em saúde mental, como indicado 

anteriormente, através de práticas profissionais interdisciplinares, sem 

subalternidade em relação aos médicos, com vinculações de poder bastante 

horizontalizadas no que concerne ao conjunto dos outros profissionais e à 

direção do setor institucional em foco, inclusive assumindo cargos de direção; 

 Intervenção mais complexa junto a familiares, no sentido não só de preparar a 

alta, mas de acompanhar durante mais tempo o processo de reinserção na família 

e na comunidade, além de dar suporte às demandas específicas dos familiares, 

através dos grupos regulares de acolhimento de sua problemática própria. 

(VASCONCELOS, 2000, p. 191) 

No bojo dessas mudanças sinalizadas no trabalho do Serviço Social em Saúde 

Mental, devemos levar em conta que as possibilidades de avanços numa perspectiva de 

crítica das práticas profissionais são influenciadas pelo movimento de resistência 

democrática à ditadura, que, dentre inúmeras denúncias, publicizavam, no cenário 

nacional, a “indústria da loucura”. Este movimento estabelece relações com o processo 

de reforma sanitária através do questionamento da política de saúde da ditadura, isto é, 

há uma confluência na convicção de que o modelo curativo, mercantilizado da saúde era 

impossível de responder às demandas da população. Portanto, para analisarmos o 

avanço e profissionalização do Serviço Social na saúde mental é necessário que 

                                                                                                                                                                          
Tempo de Serviço Prestado (FGTS), ampliação da Previdência Social aos trabalhadores rurais, 

autônomos e aos empregados domésticos. A ampliação dos direitos, principalmente os trabalhistas foram 

utilizados como forma de garantir a governabilidade. 
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tenhamos sempre vivo o contexto de críticas ao regime e modelo de desenvolvimento, e, 

no próximo item aproximaremos estes debates ao movimento de reconceituação da 

profissão. 

  

2.2 - A REABERTURA DEMOCRÁTICA, A RECONCEITUAÇÃO DO 

SERVIÇO SOCIAL E SUA RELAÇÃO COM A REFORMA PSIQUIÁTRICA 

Os movimentos democratizantes, trabalhados no item 1.1, expressos nas greves 

do ABC Paulista e nos movimentos de massa que tomam o cenário na crise da ditadura 

(finais de 1970) culminam na Carta Constitucional de 1988, expressão da articulação de 

setores críticos da sociedade brasileira em prol da democratização da política, 

descentralização dos mecanismos de participação, controle social sobre o Estado e 

liberdade de expressão. Neste contexto, conforme sinalizado no primeiro capítulo, o 

movimento de reforma psiquiátrica foi fortemente impulsionado pela criação do SUS e 

pelo avanço do movimento sanitarista.  

A reformulação da política psiquiátrica no Brasil trouxe importantes mudanças 

no foco da atenção ao doente mental e na rede de serviço ofertada e, a partir dessas 

mudanças, cabe pensar o movimento de reconceituação do Serviço Social articulado às 

novas instituições e modelo de atenção ao doente mental. 

No campo da Saúde Mental a década de 1990 inaugurou um novo modelo de 

atenção, no qual o foco de atuação não estava centrado na patologia, mas sim no sujeito 

e no seu ambiente de vida, portanto, há uma ruptura com a psiquiatria clássica. Neste 

processo de quebra dos paradigmas da psiquiatria tradicional, as práticas profissionais 

voltam-se para além da patologia, ou seja, a medicina deixa de ser central na Saúde 

Mental - embora o paradigma da superioridade deste campo do saber precisa ser 

cotidianamente combatida -, há o reconhecimento de que o processo de reabilitação do 

doente mental não se dá somente na relação médico-paciente, com o foco na doença-

cura. Portanto, estamos falando que a reabilitação não é mais vista como um processo 

de tratamento da patologia, passando a ser um tratamento do sujeito – ainda que não 

seja pensada meramente no plano subjetivo –, utilizando-se o termo reabilitação 

psicossocial. É neste processo que o Serviço Social deixa de ser demandado como um 
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agente subalterno do médico e tem seu espaço sócio-ocupacional demarcado pela 

investigação das condições objetivas de vida do doente mental, não mais para 

culpabilizá-lo, mas sim para potencializar e integrar políticas públicas que respondam às 

demandas de reprodução social dos indivíduos e possibilitem ao doente mental 

condições objetivas de saúde mental
14

.  

Ao construir o paradigma da reabilitação psicossocial em detrimento do 

paradigma da patologização dos indivíduos, a reforma psiquiátrica parte do 

reconhecimento de que a dimensão social da vida dos indivíduos é um aspecto central 

em sua reabilitação psicológica ou psiquiátrica, ou seja, reconhece-se que os modos de 

vida, os ambientes de vivências e as condições sociais dos sujeitos podem favorecer a 

reabilitação ou, por outro lado, acirrar ainda mais o sofrimento mental. Toda 

experiência manicomial, centrada na exclusão, na desumanidade e na psiquiatria 

clássica provou, historicamente e negativamente, que os ambientes, os determinantes 

sociais influenciavam na reabilitação dos sujeitos, isto é, está provado na história que 

com as práticas de isolamento, a insalubridade e a falta de cidadania é impossível 

reabilitar o indivíduo. 

Este processo de transformação da política de Saúde Mental, como já apontado 

neste trabalho, é fortemente impulsionada pelo Movimento de Trabalhadores em Saúde 

Mental e, consequentemente, exige novas posturas profissionais, coerentes com o novo 

modelo terapêutico de atenção ao doente mental. A construção de um modelo de 

atenção descentralizado, no qual o manicômio não é o dispositivo central da rede de 

serviços, demanda cada vez mais a necessidade de profissionais comprometidos com os 

princípios da reforma psiquiátrica brasileira, potencialmente capazes de contribuir para 

a materialização da política de saúde mental. Portanto, importa-nos que a reforma da 

psiquiatria significou a problematização social de saberes até então cristalizados, 

avançando na direção de reconhecimento da reabilitação social do indivíduo, 

promovendo uma atenção à saúde integralizada à seguridade social, buscando a 

efetivação da cidadania do doente mental e instrumentalizar  a atenção psicossocial a 

este segmento. Acreditamos que há muita potencialidade nesta ação, pois somente 

resgatando a integralidade da seguridade, podemos responder às expressões da questão 

                                                           
14

  Este tema será amplamente debatido no item 2.4, no qual iremos debater se a saúde mental é um 

espaço sócio-ocupacional do Assistente Social.  
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social em suas múltiplas determinações, isto é, articulando assistência, saúde e 

previdência podemos atender às demandas postas pelos sujeitos e romper com a 

fragmentação das políticas públicas.  De acordo com Bisneto: 

(...) este movimento enfatiza a importância da reabilitação social dos portadores 

de sofrimento mental, por meio de programas nas áreas de trabalho, habitação, 

lazer (práticas que não são especificamente “psi”), ressaltando a necessidade de 

se estabelecer uma cidadania efetiva para o usuário de Saúde Mental: os aspectos 

sociais são essenciais para um serviço integralizado de assistência (BISNETO, 

2003, p. 115). 

Levando em conta esses elementos, cabe analisarmos as transformações 

vivenciadas no interior da profissão, para, então, pensarmos se a saúde mental pós-

reforma é um espaço sócio-ocupacional do assistente social, levando em conta as 

transformações vivenciadas na política e na profissão. No campo das transformações 

sociais iremos buscar compreender o que ocorre no interior da profissão na década de 

1990 - sempre levando em conta o contexto social da década de 1980 - momento único 

da profissão, de ruptura com as bases conservadoras que perpassavam toda a história da 

mesma. Acreditamos que somente com clareza acerca do projeto profissional 

hegemônico do Serviço Social brasileiro poderemos avançar na problematização do 

trabalho profissional na saúde mental. 

A década de 1990 reflete o acumulo de tendências profissionais que disputavam 

a hegemonia no interior da profissão, eram elas, segundo Netto (1991): perspectiva 

modernizadora, reatualização do conservadorismo e intenção de ruptura.  

A perspectiva de intenção de ruptura propunha um projeto profissional com a 

perspectiva teórica de superação e crítica radical das práticas profissionais 

conservadoras, historicamente presentes no Serviço Social desde sua gênese. Os 

movimentos de crise do regime autocrático perpassam a profissão, que, neste contexto, 

devido à peculiaridade de inserção na divisão sócio-técnica do trabalho
15

, se aproxima 

dos movimentos sociais e dos setores críticos da classe trabalhadora. Este fato deve-se, 

em grande medida, pela ocupação do cenário nacional ao longo da década de 1980 - 

como falado anteriormente - por estes movimentos, que, ao exigir do Estado ampliação 
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  Entendemos que a inserção do Serviço Social na divisão sócio-técnica do trabalho funda-se 

numa dimensão contraditória de disputa por hegemonia, de um lado estão os interesses do Estado e 

empresariado e, de outro, o interesse da classe trabalhadora. 
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de sua intervenção no campo dos direitos, colocava indiretamente à profissão 

questionamentos acerca de seu posicionamento ético-político. A expressão deste amplo 

movimento popular que permeava a sociedade brasileira manifesta-se nas greves 

operárias do ABC Paulista na década de 1980, amplificadas em greves gerais, 

desembocando no processo constituinte de 1989. Este contexto certamente contribuiu 

para a hegemonização da perspectiva de intenção de ruptura, para uma crítica radical ao 

trabalho profissional e para a construção de um projeto profissional afinado e 

comprometido com os interesses da classe trabalhadora.  

(...) setores profissionais dos assistentes sociais aprofundam a proposta 

esboçada no período de 1960-1964 e retomada no início da década de 70, 

desenvolvendo amplo debate sobre o caráter político da prática profissional e 

consequente desmistificação de sua pretensa neutralidade, ao mesmo tempo 

que sugerem, contundentemente, a possibilidade de o Serviço Social pôr-se a 

serviço da clientela (SILVA e SILVA, 2007, p. 39). 

Esse fato é fortemente impulsionado pelo movimento de reconceituação do 

Serviço Social latino-americano; pelo clima efervescente na Universidade impulsionada 

pelo retorno das obras marxistas; pelo contato dos assistentes sociais com a população, 

através da clássica prática da década de 1970 do desenvolvimento de comunidade
16

; 

pelo contexto efervescente que perpassa toda a década de 1980. Neste sentido, a 

renovação do Serviço Social pode efetivar-se no momento histórico de fim da ditadura e 

devido aos avanços dos setores críticos da sociedade. Esse processo permite a 

reformulação das bases teórico-práticas, ético-políticas e teórico-metodológicas do 

trabalho profissional, que, por sua vez, rompem com as bases conservadoras que sempre 

estiveram presentes na história do Serviço Social (fenomenologia, positivismo, 

humanismo cristão), lançando-se em uma ampla crítica teórica a estas correntes do 

pensamento. 

Uma vez que consegue hegemonia na categoria profissional a perspectiva de 

intensão de ruptura constrói um projeto profissional radicalmente crítico em suas 

matizes teórico-metodológica, ético-política e prático-operativa, tomando como 

referência para essa construção a teoria social crítica, livrando-se do ecletismo e 

pensando as dimensões da teoria, ética e prática como unidade indissolúvel e articulada. 

                                                           
16

  Concordamos com Netto (1991), o desenvolvimento de comunidade em si não questiona as 

prática conservadoras que fundam a profissão, mas,  no entanto, possibilitou à categoria profissional 

visualizar os dramas sociais de perto, o que, certamente, colaborou para construção de novos 

questionamentos e a busca por respostas.  
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Portanto, estamos falando de um projeto profissional que parte do marxismo e tem uma 

projeção de sociedade antagônica à capitalista, isto é, vincula-se a categoria profissional 

aos interesses da classe trabalhadora, numa perspectiva de contribuir historicamente 

para a superação da dominação. De acordo com Iamamoto: 

O projeto profissional no Brasil reconhece a dimensão contraditória das 

demandas que se apresentam à profissão, expressão das forças sociais que 

nelas incidem: tanto o movimento do capital, quanto os direitos, valores e 

princípios que fazem parte das conquistas e o ideário dos trabalhadores. São 

essas forças contraditórias, inscritas na própria dinâmica dos processos 

sociais, que criam as bases reais para a renovação do estatuto da profissão 

conjugadas à intencionalidade de seus agentes. (...) O Serviço Social é 

reconhecido como uma especialização do trabalho, parte das relações sociais 

que fundam a sociedade do capital. Estes são, também, geradoras da questão 

social em suas dimensões objetivas e subjetivas, isto é, em seus 

determinantes estruturais e no nível da ação do sujeito, na produção social, na 

distribuição desigual dos meios de vida e do trabalho, nas suas objetivações 

políticas e culturais. (IAMAMOTO, 2008, p. 182: Grifos da autora) 

Portanto, a renovação profissional permitiu que os agentes profissionais 

decodificassem corretamente a funcionalidade do seu trabalho dentro da sociabilidade 

capitalista, ou seja, o reconhecimento de que os assistentes sociais são demandados pelo 

Estado capitalista para a execução e formulação das políticas sociais que, nos marcos 

conjunturais da sociabilidade capitalista, servem para reproduzir a força de trabalho. 

Portanto, parar nessa análise é recair no fatalismo e, deixar de realiza-la, é obscurecer as 

múltiplas determinações que incidem sobre o trabalho profissional. Ou seja, indo além 

do fatalismo, a renovação profissional do Serviço Social reconhece, que além de 

reproduzir os interesses do capital, a intencionalidade de seus agentes é potencialmente 

capaz de fortalecer os interesses da classe trabalhadora. Este duplo sentido do trabalho 

profissional, justifica-se na peculiaridade do trabalho para os quais os assistentes sociais 

são demandados, isto é, responder as múltiplas expressões da questão social no 

capitalismo numa perspectiva pontual, incapaz de superar sua existência, mas, nem por 

isso, incapaz de avançar sobre o capital através da ampliação dos direitos. 

De acordo com a Iamamoto: 

Por meio dessa renovação, busca-se assegurar a contemporaneidade do 

Serviço Social, isto é, sua conciliação com a história 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) 
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A materialização destas mudanças se manifestam no Código de Ética dos 

Assistentes Sociais (1993), nas Diretrizes Curriculares (1996) e na Lei de 

Regulamentação da Profissão (1993)
17

. Estes mecanismos legais compõem o projeto 

profissional em suas dimensões ético-política, teórico-prática e técnico-operativa, 

atribuindo a este projeto um direcionamento marxista. Este projeto profissional busca 

absorver as transformações societárias vividas no Brasil ao longo da década de 1980, de 

modo a reordenar o trabalho profissional, desvinculando as respostas profissionais dos 

interesses de seu empregador e vinculando-as aos interesses históricos das classes 

subalternas.  

De acordo com Barroco, a perspectiva de intenção de ruptura consolidou:  

a negação da base filosófica tradicional, nitidamente conservadora, que 

norteava a ética da ‘neutralidade’, e afirmação de um novo perfil técnico, não 

mais um agente subalterno e apenas executivo, mas um profissional 

competente teórica, técnica e politicamente. (CFESS apud BARROCO, 2001, 

p. 200) 

Portanto, com base nos estudos de Iamamoto (2008), podemos dizer que o projeto 

profissional crítico emergente com a hegemonização da perspectiva de intenção de 

ruptura consolidou um novo direcionamento ao trabalho profissional, rompendo com o 

lastro conservador que marcava a profissão, observando as seguintes mudanças: um 

novo trato teórico aos instrumentais utilizados pela categoria profissional, rompendo 

com a utilização das técnicas de forma burocrática, para dominação, fiscalização e 

enquadramento dos indivíduos; um novo direcionamento teórico de compreensão da 

realidade, negando as inspirações de origem positivistas e humanistas-cristãs, 

comprometidas com a reprodução da ordem burguesa; uma nova compreensão acerca 

dos valores, de suas origens e sua universalidade, resultando na construção de uma ética 

profissional radicalmente crítica no campo valorativo e material, aprofundando as 

mediações com valores ontológicos, coerentes com o projeto societário da classe 

trabalhadora.  

A partir de agora, cumpre-nos apreender se as mudanças ocorridas no campo da 

saúde mental - a construção de um modelo de atenção ao doente mental contrário ao 
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  Não cabe neste trabalho uma discussão aprofundada sob o projeto profissional 

construído ao longo da década de 1990, para uma compreensão aprofundada ver: IAMAMOTO, 

M. V. O Serviço Social em tempo de capital fetiche.  São Paulo: Cortez, 2007. 
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aprisionamento, aos tratamentos tortuosos, as violações dos direitos humanos – são 

compatíveis com o novo perfil profissional construído ao longo da década de 1990 e no 

interior da profissão com a renovação do Serviço Social brasileiro. Acreditamos que 

uma análise desta natureza faz-se necessária pelos traços históricos presentes nesta área 

de atuação do assistente social, são eles: a) psicologização das relações sociais, que 

serviu para culpabilizar os indivíduos pelas contradições do sistema, tendo em vista 

desarticula-los e conformá-los com suas condições de vida; b) recursos a valores morais 

e humanistas-cristãos, que historicamente estiveram presentes no trabalho profissional 

através de juízos de valores fundados na formação sócio-cultural individual dos agentes 

profissionais, sem uma orientação teórica unificada à categoria profissional. Estas 

contradições, embora pareçam superadas no âmbito profissional, na saúde mental 

ganham folego devido à supervalorização da dimensão subjetiva do indivíduo, este fato 

confunde os profissionais que têm uma leitura economicista do marxismo. 

Levando em conta esses elementos, a motivação desta revisão bibliográfica parte 

dos questionamentos realizados em minha experiência de estágio supervisionado, na 

qual eram muitas as intervenções de estudantes e de profissionais que reproduziam o 

discurso de que a saúde mental não era um campo de atuação profissional, pois a 

subjetividade não era a matéria-prima de intervenção profissional. Academicamente 

devemos levar em conta que a partir da crise das ciências sociais mistifica-se o 

marxismo e a obra de Marx, sob um falacioso discurso de que Marx estudou a economia 

e não o sujeito (TONET, 1995). A perspectiva pós-moderna, além de realizar esta 

crítica infundada a Marx e ao marxismo, coloca o sujeito e não as relações objetivas 

como foco da crise de paradigmas da sociedade moderna. Neste sentido, acreditamos 

que este discurso está presente não apenas na academia, mas, também, nas relações 

sociais e muitos profissionais, ao afirmarem a centralidade da subjetividade na saúde 

mental como impedimento de atuação profissional, realizam uma leitura enviesada da 

tradição marxista, corroborando para a legitimação de discursos que restringem o 

marxismo à economia. 

Esses questionamentos levaram à reflexão sobre o processo de trabalho do 

assistente social no bojo da reforma psiquiátrica, a partir das seguintes perguntas: qual a 

função do assistente social em grupos terapêuticos, eles são espaços de atuação? Qual a 
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função do assistente social em um campo tão caracterizado pela subjetividade?  A saúde 

mental é um campo de atuação profissional?  

Sem dúvidas esses questionamentos perpassarão o item 2.3, no qual buscaremos 

analisar a funcionalidade do trabalho profissional em um campo historicamente 

marcado pelo conservadorismo profissional. A partir do perfil profissional consolidado 

no projeto ético-político do Serviço Social procuraremos problematizar o trabalho do 

assistente social na saúde mental, com vista a contribuir para a elucidação das 

mediações entre a matéria-prima de intervenção profissional – a questão social nas suas 

expressões
18

 - e a saúde mental, de modo a desmistificar falas de agentes e futuros 

agentes profissionais pautadas no senso comum, esvaziadas de mediações entre o perfil 

profissional emergente na década de 1990 e a reforma psiquiátrica.  

 

2.3 A SAÚDE MENTAL, UM CAMPO DE ATUAÇÃO DO ASSISTENTE 

SOCIAL: DESAFIOS, POSSIBILIDADES DE AVANÇOS E COMPETÊNCIAS 

PROFISSIONAIS  

O presente item busca debater considerações gerais sobre o trabalho profissional 

em saúde mental. Os debates aqui levantados são fruto de questionamentos e falas que 

perpassaram minha experiência como estagiária e militante em saúde mental, nas 

minhas participações em fóruns e reuniões de rede nesta política, na qual pude perceber, 

na fala dos agentes profissionais, a falta de clareza sobre o seu trabalho, aparentemente 

fruto frágil de um embasamento teórico-prático acerca dos fundamentos históricos, 

teóricos e metodológicos do Serviço Social. Neste sentido, no período que estagiei nesta 

política pude perceber falas ecléticas, recurso acrítico a teorias sistêmicas de cunho 

terapêutico, que obscureciam as determinações, as competências e atribuições 

profissionais. Buscando sistematizar algumas inquietações vividas no período de 

estágio, proponho-me a debater o trabalho profissional em saúde mental, visando passar 

pelos principais limites visualizados, no intento de esclarecê-los. 

                                                           
18

  De acordo com o CFESS a especificidade do trabalho profissional, sua matéria-prima, encontra-

se “organicamente vinculada às configurações estruturais e conjunturais da ‘questão social’ e às formas 

históricas de seu enfrentamento – que são permeadas pela ação dos trabalhadores, do capital e do 

Estado.” (CFESS apud IAMAMOTO, 2007: 183 [Grifos do autor]). 
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Para realizarmos uma análise acerca da especificidade do Serviço Social no 

campo de saúde mental, tendo em vista problematizar se este campo é uma área de 

atuação profissional, devemos levar em conta a característica marcante da subjetividade 

que permeia esta política - devido ao público-alvo ser os portadores de sofrimento 

mental (psíquico), mas ao mesmo tempo, cumpre-nos realizar uma abordagem sobre a 

“matéria-prima” de intervenção profissional, para, então, problematizarmos à luz do 

projeto profissional crítico. 

A compreensão hegemônica na formação profissional parte do pressuposto que a 

questão social – que entendida a partir da perspectiva marxista é fruto da apropriação 

privada dos meios de produção e da riqueza socialmente produzida através do trabalho 

não pago, processo este próprio da sociabilidade capitalista – é a “matéria-prima” 

fundante do trabalho profissional, ou seja, o assistente social é demandado a intervir 

sobre as múltiplas expressões da questão social e, portanto, sua inscrição na divisão 

sócio-técnica do trabalho está ligada a administração da questão social
19

. Neste sentido, 

o fim da questão social é a superação do capitalismo, da propriedade privada dos meios 

de produção, do trabalho estranhado, da dominação do homem sobre o homem. A 

superação da questão social se realizaria, segundo Marx, com a constituição de 

“produtores livres associados” sob o viés da humanidade social.  

 Em nossa percepção este é o ponto de partida para uma problematização do 

Serviço Social na saúde mental, ou seja, toda a problemática a ser desenvolvida neste 

item terá como elemento central para a análise e avaliação deste espaço sócio-

ocupacional, a categoria questão social. Esta categoria será utilizada para identificarmos 

se, na saúde mental, o assistente social tem nitidez de suas atribuições, competências e 

desafios, uma vez que há grande misticismo neste campo, presente no senso comum 

profissional, que afirma a saúde mental como um campo para as profissões cujo objeto 

de intervenção está centrado na subjetividade. Para o desenvolvimento dessa análise, 

                                                           
19

  De acordo com Iamamotto: “A questão social não é senão as expressões do processo de 

formação e desenvolvimento da classe operária e de seu ingresso no cenário político da sociedade, 

exigindo seu reconhecimento como classe por parte do empresariado e do Estado. É a manifestação, no 

cotidiano da vida social, da contradição entre o proletariado e a burguesia, a qual passa a exigir outros 

tipos de intervenção mais além da caridade e repressão.” (CARVALHO e IAMAMOTO, 1983, p. 77). 
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voltaremos em alguns temas abordados ao longo desta monografia: será necessário 

articular a reforma psiquiátrica, a “matéria-prima” do trabalho do assistente social e a 

legislação brasileira em saúde mental, para, então, podermos realizar uma 

problematização aprofundada sobre o trabalho profissional nesta política.  

 Como problematizado ao longo deste trabalho, a materialização da reforma 

psiquiátrica brasileira rompe com o paradigma patologia/cura, abrangendo outras 

dimensões da vida social como elementos centrais para a compreensão integral da saúde 

destes indivíduos. No bojo deste processo a reabilitação psicológica do doente mental 

passa a levar em conta seu ambiente social, isto é, as condições objetivas de reprodução 

dos sujeitos passam a compor a teia de determinantes e possibilidades de reabilitação. 

Como fruto desta compreensão, situamos, por exemplo, os Centros de Reabilitação 

Psicossocial, e, de forma geral, todos os instrumentos da política de saúde mental 

norteiam-se por essa dimensão psicossocial, que demarca uma compreensão de unidade 

entre os determinantes sociais e psicológicos / psiquiátricos. 

 Neste sentido, reconhece-se a dimensão social dos sujeitos, isto é, a reforma 

psiquiátrica reconhece a questão social como um dos determinantes do sofrimento 

mental, que deve ser levado em conta na reabilitação dos indivíduos. As condições de 

vida dos doentes mentais passam a ser um elemento de reabilitação, pois parte-se do 

pressuposto que, se as relações sociais destes indivíduos são caracterizadas por 

violações de direitos, se seu ambiente de vivência cotidiana é marcado por expressões 

da questão social, tais como insalubridade, dificuldade do provimento de alimentação e 

medicação, dentre outros, certamente o processo de reabilitação psicológica destes 

sujeitos encontrará sérios limites. 

Contraditoriamente, como também já observado no item 1.3, o neoliberalismo 

esvazia a dimensão social da reforma psiquiátrica, através da redução das funções 

redistributivas do Estado para a classe trabalhadora. Ou seja, estamos dizendo que a 

dimensão social -  expressa na necessidade de proporcionar condições materiais que 

possibilitem a reabilitação mental dos indivíduos -  da reforma psiquiátrica encontra 

dificuldades estruturais e conjunturais de efetivação, fruto da focalização e pontualidade 

da política social. Em nossa compreensão o caráter da política social no neoliberalismo 

obscurece a dimensão social da reforma psiquiátrica, estimulando discursos que 
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supervalorizam a dimensão subjetiva - tida meramente como responsabilidade 

individual - na saúde mental e relegam a dimensão social a uma condição de 

subalternidade, a uma mediação quase obsoleta. A organização do Estado no bojo do 

neoliberalismo, a conformação da política social sob as características da focalização, 

seletividade e setorialização apontam para um contexto desfavorável à intervenção do 

assistente social sobre sua “matéria-prima” - a questão social - na saúde mental. A 

lógica sob a qual se estrutura a política social no Brasil, principalmente sua 

setorialização, coloca um sério problema para os assistentes sociais inseridos na saúde 

mental. Portanto, acreditamos que este é o cerne do debate sobre os limites conjunturais 

do trabalho profissional em saúde mental. O atual contexto minimiza as possibilidades 

do assistente social responder às expressões da questão social, portanto, o caráter 

paliativo das políticas sociais e o desemprego estrutural limitam o trabalho profissional 

à administração da crise estrutural do capital. Esses desafios conjunturais e estruturais 

colocam a necessidade de novas práticas profissionais potencialmente capazes de 

romper com a setorialização da política, que, em nossa perspectiva, reproduz a 

compreensão do ser social fragmentado - e não como totalidade articulada -, e, por isso, 

é incapaz de atender as demandas postas pelos sujeitos. 

 Destacamos que as residências terapêuticas, os programas sociais e 

previdenciários não dependem, para sua liberação, do assistente social da saúde mental 

e sim de outros profissionais de nossa categoria que se inserem em outros setores 

(assistência social, previdência, habitação). Este fato obscurece o trabalho do assistente 

social inserido na saúde mental, que por não dispor de políticas públicas para intervir 

diretamente sobre a questão social necessita aprofundar outras mediações
20

 para 

conseguir responder às demandas de reprodução dos sujeitos sociais.  

Ora, neste contexto, parece-nos que a supervalorização, em saúde mental, das 

profissões cuja matéria-prima situa-se na subjetividade (psicólogos, psiquiatras, 

terapeutas) é explicável pelo contexto das políticas de cunho social no Brasil, que, ao 

mesmo tempo, reforça a subalternidade profissional, na medida em que essa 

precariedade limita as potencialidades do trabalho profissional. Em outras palavras, a 
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  Ao longo deste capítulo abordaremos as outras mediações necessárias para a instrumentalização 

do trabalho profissional em um contexto de inexistência de políticas públicas.  
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seletividade da política social descredibiliza o trabalho do assistente social, que ao não 

conseguir inserir o doente mental nas políticas sociais passa a ser cada vez menos 

demandado, uma vez que o usuário personifica no profissional o problema conjuntural 

das políticas sociais. 

Na conjuntura neoliberal as profissões cuja matéria-prima situa-se sobre as 

condições objetivas do sujeito têm as possibilidades de materialização de seu trabalho 

reduzidas. Queremos chamar a atenção para o fato de que a subalternidade profissional 

na saúde mental não pode desconsiderar o contexto neoliberal, que coloca limites 

concretos ao trabalho profissional crítico e propositivo. Aliado a este fato, observamos 

um avanço das profissões que tratam a subjetividade na saúde mental e uma estagnação 

das profissões que tratam da dimensão social: as equipes vêm investindo mais na 

reabilitação psicológica dos indivíduos e, consequentemente, a dimensão social desta 

política sofre um processo de refluxo. Esta ação traz como consequência uma 

dificuldade de materialização da atenção integral à saúde, que, por sua vez, reflete numa 

reabilitação psicológica fundada no indivíduo singular. Este processo vivido na política 

de saúde mental é reflexo da focalização e seletividade da politica pública, que esvazia 

as potencialidades do trabalho profissional: a ausência e dificuldade de efetivação da 

política social no trabalho do assistente social reflete em poucos avanços e resultados no 

cotidiano das equipes inter e multiprofissionais. 

O trabalho das profissões fundadas na subjetividade exige, na maioria das vezes, 

mediações que dependem muito mais dos sujeitos envolvidos no tratamento e do 

profissional e, por outro lado, o trabalho do Serviço Social, fundando na questão social, 

exige mediações que extrapolam as vontades dos agentes profissionais, isto é, exigem 

mediações que variam de acordo com a luta de classes que tencionam a construção da 

política social. Portanto, um traço latente e problemático que precisamos superar na 

saúde mental é o descrédito relativo às políticas sociais e ao trabalho profissional como 

mediações fundamentais para a promoção da reabilitação social dos doentes mentais, no 

contexto do neoliberalismo, da fragilidade das políticas sociais. 

 De forma geral, as legislações que constituem as equipes básicas da saúde 

mental são caracterizadas pela peculiaridade do assistente social ser o único profissional 

capacitado para intervir sobre a dimensão social da vida dos sujeitos. É necessário aos 
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agentes profissionais terem clareza que sua funcionalidade dentro da saúde mental é, 

também, atuar sobre as múltiplas expressões da questão social. A valorização do saber 

profissional nesta política é mediada pela clareza que os agentes profissionais têm de 

seu trabalho. Portanto, a atuação em uma política caracterizada pela subjetividade e sem 

nenhuma política social que dependa apenas do assistente social da saúde mental para 

sua liberação, certamente impõe limitações ao trabalho profissional. O ato teológico dos 

agentes profissionais, que, por diversas vezes, reproduzem a psicologização das relações 

sociais, ressuscitam práticas de terapias familiares sobre novas roupagens sistêmicas, 

achando que esta é a saída para instrumentalizar o trabalho neste campo, devido à 

carência de políticas sociais para intervir sobre as múltiplas expressões da questão 

social. Análises como estas, presentes no cotidiano profissional, desconsideram as: 

Determinações e mediações essenciais para elucidar o significado social do 

trabalho do assistente social – considerado na sua unidade contraditória de 

trabalho concreto e trabalho abstrato – enquanto exercício profissional 

especializado que se realiza por meio do trabalho assalariado alienado. Esta 

condição sintetiza tensões entre o direcionamento que o assistente social 

pretende imprimir ao seu trabalho concreto – afirmando sua dimensão 

teleológica e criadora -, condizente com um projeto profissional coletivo e 

historicamente fundado; e os constrangimentos inerentes ao trabalho alienado 

que se repõem na forma assalariada do exercício profissional. (...) a análise do 

trabalho profissional supõe considerar as tensões entre projeto profissional e a 

alienação do trabalho social no marco da luta da coletividade dos trabalhadores 

enquanto classe. (IAMAMOTO, 2008, p.214) 

Levando em conta este elemento, devemos pontuar que há um abismo entre as 

projeções profissionais e as possibilidades de materializá-las. Isto é, embora os agentes 

profissionais estabeleçam finalidades ao seu trabalho, as instituições, as políticas 

públicas, o contexto social capitalista certamente colocam limites e obstáculos à 

materialização de tais finalidades. Após minha experiência de estágio, ficou nítido que o 

assistente social desta política não dispõe e não delibera sobre nenhuma política pública 

e, neste sentido, o trabalho direciona-se a orientações, articulação de redes e ações 

educativas. De todos os recursos disponíveis para a intervenção sobre as múltiplas 

expressões da questão social (residências terapêuticas, Benefício de Prestação 

Continuada - BPC, transporte para realização do tratamento, isenção tributária), o BPC 

é o mais viabilizado, o principal recurso disponível ao assistente social que trabalha na 

saúde mental. 

  O BPC é um benefício normatizado na Lei Orgânica da Assistência Social 

(LOAS, lei 8.742 de 1993), integrando o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e 
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tem por objetivo proporcionar condições dignas de vida a idosos e pessoas com 

deficiências
21

. O BPC, por estar incluso na LOAS, insere-se dentro da política de 

Seguridade Social não contributiva, sendo o principal - e até mesmo o único - benefício 

destinado ao doente mental. Para ter direito a este benefício é necessário que o doente 

mental comprove a incapacidade de trabalhar e, além disso, tenha uma renda familiar 

inferior a ¼ do salário mínimo.  A experiência junto ao INSS vem mostrado que o BPC 

vem sendo concedido apenas para os usuários com doenças mentais muito graves, o 

extremo pauperismo é muitas das vezes desconsiderado pelos médicos que realizam a 

perícia. Cumpre destacar que por ser um benefício o BPC não gera décimo terceiro 

salário e seu valor é de um salário mínimo. 

Este contexto limita as possibilidades de reabilitação psicossocial dos doentes 

mentais e, consequentemente, limita o potencial do trabalho do assistente social que 

atua na perspectiva de fortalecer a dimensão social da reforma. Segundo Bisnetto: “com 

poucos direitos previdenciários fica difícil fazer a reabilitação psicossocial do ponto de 

vista da cidadania efetiva” (BISNETO, 2003, p. 124). Neste contexto de restrição do 

acesso ao BPC, mesmo quando o usuário cumpre todos os critérios, exige do assistente 

social paciência, encaminhamentos, relatórios, pareceres, posicionamento de defesa 

intransigente dos direitos do doente mental.  

Na prática, essa situação limita as possibilidades de atuação do Serviço Social. 

Por exemplo, o Benefício de Prestação Continuada, que impõe tantas condições 

que sua aplicabilidade fica restrita a poucos casos. (BISNETO, 2003, p. 124) 

Assim, embora o profissional projete uma dada finalidade ao seu trabalho, as 

possibilidades de materializá-las estabelecem mediações com políticas sociais, inseridas 

na lógica da seletividade em detrimento da universalidade. Embora o Serviço Social 

tenha se instituído como uma profissão liberal, o assistente social não dispõe dos meios 

necessários para materialização de suas ações e, neste sentido, esses meios são providos 

pelos seus empregadores, seja ele o Estado, Terceiro Setor ou o empresariado. A 

problemática do BPC elucida as dificuldades encontradas para se estabelecer uma 

reabilitação social do sujeito em um contexto no qual há uma redução do Estado na 

esfera social. Essa problemática perpassa o cotidiano de atuação dos assistentes sociais 

inseridos na saúde mental, desmotivando e fazendo muitos profissionais desistirem de 
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  A delimitação de deficiência é bem ampla na política, entendida como física e mental desde que 

impossibilite o ato laborativo.  
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atuar na perspectiva de intervir sobre a questão social e buscando se especializar em 

terapias familiares e outros saberes fundados na subjetividade. Para além deste fato, é 

importante destacar que, conforme sinalizado por Bisneto, com poucos recursos, poucas 

políticas e direitos é difícil reabilitar socialmente os indivíduos e, consequentemente, 

fica difícil materializar a reforma psiquiátrica em sua totalidade e complexidade. Neste 

contexto, reduz a reabilitação social ao BPC e, quando não se consegue o BPC, fica 

restrita ao bolsa família: a reabilitação social é vista apenas como acesso a políticas 

sociais de transferência de renda. Torna-se difícil desisntitucionalizar, uma vez que as 

políticas que fortalecem a autonomia financeira do doente mental, proporcionando 

condições sadias de vida e reprodução mental, são fragilizadas e incapazes de responder 

à questão social e, por outro lado, os mecanismos que extrapolam a transferência de 

renda são quase inexistentes (por exemplo, as residências terapêuticas). 

A apatia ocasionada pela dificuldade em reabilitar socialmente os doentes 

mentais no contexto neoliberal tem feito diversos profissionais recorrerem a inspirações 

sistêmicas para trabalhar questões terapêuticas, como alternativa para o trabalho do 

assistente social em saúde mental. A hipótese que orienta esse fazer terapêutico no 

âmbito profissional entende que uma formação profissional referenciada na tradição 

marxista não nos capacita a atuar na saúde mental. Acreditamos que esta interpretação 

desconsidera a alienação do trabalho e dos meios de materialização deste trabalho, ou 

seja, a solução não está no investimento em teorias subjetivistas e sim no 

aprofundamento das contradições que perpassam o trabalho profissional, não de forma 

genérica, mas de forma específica em cada política e realidade local. Devemos levar em 

conta o contexto social e político que demarca as políticas sociais no Brasil, ou seja, as 

políticas focalizadas, seletivas, restritivas limitam a possibilidade de intervenção do 

assistente social sobre as múltiplas expressões da questão social, sob a perspectiva de 

fortalecimento da dimensão social da reforma psiquiátrica. Porém, a solução para esse 

dilema posto ao serviço social certamente, em nossa compreensão, não está atrelado ao 

recurso a correntes sistêmicas e terapêuticas como forma de orientação teórico-prática 

do trabalho profissional
22

. Compreensões como estas resgatam a herança conservadora 

da profissão, recorrendo a práticas psicologizantes e ao tratamento subjetivo do 

indivíduo, mistificando nosso espaço sócio-ocupacional. 
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  Abordaremos ainda neste item um caminho fértil para o trabalho profissional. 
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Com base nestes apontamentos, enfatizamos que o assistente social é demandado 

para intervir na política de saúde mental não como terapeuta, mas como o único 

profissional dentro da equipe básica para Ambulatórios e CAPS capacitado a atuar 

diretamente com a dimensão social da reforma psiquiátrica: o assistente social na saúde 

mental deve intervir sobre as múltiplas expressões da questão social presentes na vida 

do doente mental, de modo a assegurar a unidade na reabilitação psicológica e social 

(psicossocial). A falta de nitidez do assistente social em relação à especificidade de seu 

trabalho em saúde mental corrobora para a proliferação de correntes conservadoras 

psicologizantes e a consequência desta incorporação acrítica rebaterá na incapacidade 

de reabilitar psicossocialmente os indivíduos, prejudicando a dimensão social da 

reforma psiquiátrica.  

Pontuado os limites para atuação em saúde mental presentes na política, o 

ideário dos profissionais, e as determinações próprias do trabalho profissional na 

sociedade capitalista, cumpre-nos trazer para o debate de forma introdutória as 

possibilidades de atuação de acordo com os princípios e valores ético-políticos e com o 

projeto profissional crítico.  

Iniciaremos um debate acerca dos princípios éticos fundamentais do assistente 

social, buscando reconstruir as mediações presentes entre eles e os fundamentos da 

reforma psiquiátrica. Acreditamos que a atuação em saúde mental deve pautar-se na 

“defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do arbítrio e autoritarismo” 

(CFESS, 1993, p. 17), ou seja, somos ética e politicamente contrários a tratamentos 

desumanos, tortuosos, que violam a integridade física e psíquica do doente mental. 

Neste sentido, somos favoráveis a tratamentos terapêuticos (embora não sejamos nós 

que devamos realiza-los) e à administração de psicotrópicos que respeitem e fortaleçam 

a autonomia e a integridade do usuário. É uma tarefa nossa, também, contribuir para 

“ampliação e consolidação da cidadania, considerada tarefa primordial de toda 

sociedade, com vistas à garantia dos direitos civis sociais e políticos das classes 

trabalhadoras” (CFESS, 1993, p. 17). Contribuir para a ampliação da cidadania do 

doente mental é contribuir para a consolidação da reforma psiquiátrica brasileira e, neste 

sentido, é investir na luta junto aos usuários da saúde mental para sua inserção nas 

políticas públicas, a garantia de direitos sociais, cíveis e políticos potencialmente 

capazes de contribuir para o exercício da cidadania. 
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Por ultimo, e não menos importante, o “empenho na eliminação de todas as 

formas de preconceito, incentivo à diversidade, à participação de grupos socialmente 

discriminados e à discussão das diferenças” (CFESS, 1993: 18) certamente é um desafio 

e objetivo para o profissional de Serviço Social inserido na saúde mental. Assim, 

devemos contribuir para a eliminação do histórico preconceito associado à loucura, sob 

a perspectiva de romper cotidianamente com o ideário do aprisionamento e, por outro 

lado, fortalecer os espaços de participação dos doentes mentais, como, por exemplo, as 

associações de usuários, amigos e familiares da saúde mental, movimento este 

expressivo nacionalmente e importante historicamente no estímulo às práticas 

instauradas na reforma psiquiátrica.  

Existem compatibilidade e mediações importantes – que merecem ser 

fortalecidas – entre os princípios ético-políticos que norteiam nosso trabalho e a reforma 

psiquiátrica. A elucidação dessas mediações contribui para romper com falas que 

afirmam que a saúde mental não é um campo de atuação do assistente social. Atuando 

na política de saúde mental devemos atribuir a orientação ético-política prevista em 

nosso código, pois, com essa orientação, estaremos fortalecendo os valores defendidos 

coletivamente por nossa categoria, que são compatíveis com os princípios presentes na 

reforma psiquiátrica. 

É uma tarefa nossa, neste trabalho, traçarmos algumas possibilidades de atuação 

do assistente social em saúde mental, sob uma orientação afinada com o projeto 

profissional crítico. Não é de nossa pretensão criar um manual, um guia prático de 

atuação do assistente social na saúde mental, porém, pretendemos traçar algumas 

possibilidades de atuação profissional na perspectiva de intervir sobre a questão social 

tendo em vista o fortalecimento da reforma psiquiátrica e a valorização do saber 

profissional na saúde mental. 

Conforme debatido ao longo deste item, um dos grandes problemas enfrentados 

no cotidiano profissional na saúde mental é a falta de recursos e políticas para intervir 

sobre as múltiplas expressões da questão social. Este problema deve ser enfrentado e, 

cabe a nós, pensarmos estratégias viáveis de instrumentalização do trabalho profissional 

neste contexto, uma vez que chegamos à conclusão que a saída para esta problemática 

não está na subjetivação da matéria-prima de trabalho do assistente social, isto é, na 
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responsabilização dos indivíduos sociais pelos problemas decorrentes do modo de 

acumulação capitalista. 

A setorialização da política social e dos recursos impõe limites para a atuação do 

assistente social na saúde mental, e, neste cenário, situamos a importância das redes 

intersetoriais. Ou seja, visualizamos que as redes são uma possibilidade concreta de 

intervenção profissional sobre a questão social em um contexto de setorialização de 

políticas públicas. Através dela o assistente social potencializa a possibilidade de 

responder às expressões da questão social identificadas na vida de cada doente mental, a 

partir de uma visão de integralidade das políticas e de respostas construídas 

coletivamente, em rede, com uma direção única. A forma tradicional de conceber a 

política social, setorializada e fragmentada é incapaz de responder à totalidade dos 

problemas vividos pelos sujeitos na contemporaneidade. Segundo Junqueira: “cada 

política social encaminha a seu modo uma solução, sem considerar o cidadão na sua 

totalidade e nem a ação das outras políticas sociais [...]” (JUNQUEIRA, 2004, p. 27). A 

forma fragmentada de se executar a política necessita ser modificada, para que, através 

da integralidade, se potencialize as ações das mesmas. Assim, concordamos com 

Junqueira; Inoja e Komatsu: 

As estruturas setorializadas tendem a tratar o cidadão e seus problemas de forma 

fragmentada, com serviços executados solitariamente, embora as ações se 

dirijam à mesma criança, à mesma família, ao mesmo trabalhador e ocorram no 

mesmo espaço territorial e meio ambiente. (JUNQUEIRA; INOJA E 

KOMATSU. 2004, p. 27); 

De acordo com Cormelatto: 

Os limites atingidos pelas formas tradicionais de conceber e operacionalizar a 

intervenção no campo das políticas públicas provocam a desarticulação 

interinstitucional e a falta da integralidade na atenção ao conjunto dos direitos 

sociais, não respondendo mais aos graves e complexos problemas sociais 

historicamente vivenciados por uma parcela significativa da população brasileira. 

Frente a isso, coloca-se a intersetorialidade, alinhada à descentralização das 

políticas públicas em vigência no Brasil, como uma alternativa capaz de 

encontrar novos arranjos e novas articulações para o enfrentamento desses 

problemas. (CORMELATTO; COLLISILLI; KLEBA; MATIELLO; RENK, 

2007, p.266) 

Estamos afirmando que, de forma contraditória, o neoliberalismo ampliou e 

complexificou as múltiplas expressões da questão social e, por outro lado, reduziu as 

políticas para o seu enfrentamento. Este cenário exige cada vez mais profissionais 

capacitados para atuar em rede, visando integralizar a política social como forma de 
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enfrentamento de sua pontualidade, de sua incapacidade – quando tomada de forma 

isolada – de responder aos complexos problemas sociais vividos por parcela 

significativa da população brasileira. Este modelo setorializado é ineficaz pois 

reconhece os problemas dos sujeitos de forma fragmentada, com ações de caráter 

isolado que, geralmente, não se comunicam. Esta forma de conceber a política, é, na 

verdade, uma forma de conceber o indivíduo, que, na sociedade capitalista, é visto de 

forma segmentada, sem nenhuma mediação com a totalidade. Assim,  

A construção do saber científico pode ser incorporada, não como uma explicação 

extemporânea e a-histórica, mas a partir da apreensão da construção parcelar das 

ciências, sob inspiração cartesiana. A segmentação dos setores da vida e do 

humano permitiu, no momento da necessidade de uma intervenção deliberada, 

que os problemas, nas dimensões sociais e biológicas, sofressem uma 

intervenção fragmentada e pontual, onde a cada disciplina ou saber científico 

respondesse por um objeto ou aspecto único, desaparecendo a visão da totalidade 

do ser, de sua integralidade. Esse trato do mundo social e do mundo físico 

favoreceu os mecanismos de incorporação das demandas sociais pelo Estado, 

através de políticas de corte setorial. (NOGUEIRA, 2002, p. 17) 

Portanto, Nogueira chama atenção que a própria forma de produção de 

conhecimento na sociedade capitalista é pensada de forma setorizada e segmentária, 

portanto, os sujeitos passam a ser vistos de forma fragmentaria e as respostas do Estado 

às demandas sociais dos sujeitos são, também, formuladas nesta lógica setorial, sem 

perspectiva de totalidade. Neste sentido, a intersetorialidade vem sendo evocada como 

uma forma potencialmente capaz de romper com uma prática pontual, segmentada, 

incapaz de resolver os problemas dos indivíduos. Torna-se necessário contrapor-se a 

este modo setorializado de conceber a política social e investir em ações integradas 

dentre os diversos setores no atendimento da necessidade dos usuários - necessidade 

esta que é pensada a partir das particularidades das condições de vida de cada sujeito – 

em uma perspectiva de totalidade. 

Levando em conta esta problematização e a peculiaridade do trabalho do 

assistente social na saúde mental, acreditamos que a articulação e atuação como 

referencia em rede intersetorial deve ser exercida pelo profissional de Serviço Social, ou 

seja, devemos reivindicar a criação destas redes e nos apropriarmos deste espaço como 

forma de viabilizar direitos sociais em uma perspectiva integral, potencialmente capaz 

de fortalecer a autonomia do doente mental e, desta forma, colaborar para o processo de 

desinstitucionalização do usuário. Através das redes intersetoriais é possível intervir 

sobre as múltiplas expressões da questão social de forma integrada, rompendo com o 
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limite imposto pela fragmentação da política social, isto é, com a inexistência de tais 

políticas na saúde mental. Assim, acreditamos que não deva ser o psicólogo ou o 

terapeuta ocupacional a referência na rede, mas sim o assistente social, pois a inserção 

neste espaço possibilita a materialização do trabalho profissional, fortalecendo a 

dimensão social da reforma psiquiátrica e ampliando a possibilidade de reabilitação 

psicossocial do doente mental. 

Existem, contudo, diversas conformações de redes, cumpre elucidarmos as redes 

existentes e pensar a possibilidade de utilização dessas redes no trabalho profissional 

em saúde mental. De acordo com Cormelatto (2007) e outros teóricos podemos dividir 

as redes, para melhor identifica-las, da seguinte forma: 

a) Rede setorial de serviços públicos, a prestação de serviços, através das 

políticas setoriais, mediado pela obrigação e dever do Estado para com o 

cidadão. Exemplo: políticas públicas como educação, saúde, assistência 

social 

b) Rede social espontânea, constituída pelos grupos familiares e estende-se à 

igreja, vizinhança, clubes. Essa rede é considerada primária, sustentadas pela 

afetividade, reciprocidade, cooperação e solidariedade. 

c) Rede de serviços sócio-comunitários, originária das redes sociais 

espontâneas, buscam estabelecer relações pautadas na cidadania e na 

solidariedade para o bem comum. Constituída por agentes filantrópicos, 

organizações comunitárias, associações de bairros; 

d) Redes sociais movimentalistas, compostas por movimentos sociais que 

atuam na defesa e ampliação de direitos, assim como por melhores condições 

e qualidade de vida. Caracteriza-se por defender a democracia e a 

participação popular. 

e) Redes de serviços privados: constituída por serviços na área de educação, 

saúde, habitação, previdência, e outros que se destinam a atender aos que 

podem pagar por eles. 
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f) Redes regionais: constituídas pela articulação entre serviços em diversas 

áreas da política pública e entre municípios de uma mesma região. 

Acreditamos que é necessário que o assistente social invista na articulação e 

consolidação de algumas destas redes, como forma de qualificar a intervenção 

profissional. Em nossa compreensão a principal rede a ser articulada é a rede setorial 

pública, devido ao fato desta rede proporcionar a integralidade na política social. A 

criação de uma rede setorial pública remete à articulação de diversos setores com a 

finalidade de debater casos e propor ações coletivas, integradas, que se aproximem ao 

máximo da totalidade do problema vivenciado pelo sujeito, ou seja, rompe-se com a 

lógica da resposta de um profissional isolado e com a prática de encaminhamentos sem 

retorno e passa-se a pensar intervenções coletivizadas, perpassadas por diversos setores, 

mas com um direcionamento único. 

Porém, para fugirmos de uma postura messiânica de que as redes não tem como 

dar errado e são a salvação no contexto atual, devemos ter nítido os limites que 

podemos encontrar na articulação desta rede. Ou seja, as redes setoriais públicas são 

permeadas por traços históricos dos órgãos governamentais; são espaços de disputa de 

poder e atravessados por interesses muitas das vezes privados e por estruturas 

burocratizadas e hierarquizadas. Segundo Inojosa: “as estruturas organizacionais em 

nossa realidade ainda se apresentam, em geral, com um formato piramidal, composto de 

vários escalões hierárquicos, e departamentalizadas por disciplinas ou áreas de 

especialização” (INOJOSA, 1998, p.38). Neste sentido, temos uma estrutura cristalizada 

que, em sua essência, também não favorece a intersetorialidade da política social, 

portanto, é bem provável que estes espaços, de forma contraditória, também se 

caracterizem pela disputa de interesses político-partidários. Aliado a este fato, há uma 

excessiva burocratização das instituições públicas, expressa no normalismo exacerbado, 

exagero de formalidade e acúmulo de papéis, dificuldade de acessar direitos. Tanto a 

burocratização do serviço, quanto a disputa de interesses presentes nas instituições 

representam dificuldades concretas para o estabelecimento de redes intersetoriais, 

horizontais e não corporativistas. O corporativismo também é um dilema presente nas 

redes setoriais públicas, que é permeado, também, por ações clientelistas e populistas.  
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Acreditamos que o caminho, neste contexto, está na necessidade de construção 

de práticas interdisciplinares, fundamentais para a criação e consolidação de uma rede 

intersetorial. As redes apresentam dificuldades próprias da dinâmica social e da 

conformação história da política social no Brasil (fragmentada, desarticulada e pontual). 

Ao propor a integralidade é necessário que os diversos profissionais estejam afinados e 

comprometidos com a rede e as intervenções propostas e, assim, não cabe apenas a 

capacidade individual de um profissional e sim a capacidade de trabalhar de forma 

coletiva e integral: trabalhar em rede é romper com práticas institucionais caracterizadas 

pela desarticulação. Pelo fato de se opor à lógica vertical, hierárquica e desarticulada 

que caracteriza a gestão e a formulação da política social, a gestão em rede intersetorial 

vem se mostrando como uma alternativa difícil, com muitos desafios a enfrentar, mas, 

também, como um importante instrumento para a qualificação dos serviços prestados, 

otimizando as escassas políticas públicas através de sua integração. 

Sobre isso cabe evidenciar que o assistente social na área da saúde é como um 

agente da integração, ou seja, um elo orgânico entre os diversos níveis do SUS e 

entre as demais políticas públicas, cujo principal produto é assegurar a 

integralidade das ações. Neste sentido, a ação intersetorial realizada pelo Serviço 

Social na saúde cumpre um papel fundamental como instrumento viabilizador 

das condições objetivas para realização do trabalho em saúde, e principalmente 

para tornar possível o acesso da população aos serviços existentes, constituindo 

como um elo invisível (AMARAL, 2008, p. 58). 

Neste sentido, acreditamos que as redes setoriais públicas possibilitam ao 

assistente social intervir coletivamente sobre as múltiplas expressões da questão social, 

sob a perspectiva de totalidade do sujeito, isto é, mesmo com a inexistência de políticas 

sociais na saúde mental, através da articulação intersetorial é possível que o assistente 

social responda às demandas dos doentes mentais, e sempre será necessário articular as 

respostas das demandas ao tratamento psicológico, tratando as condições materiais de 

existência e a produção da subjetividade. 

Outra rede de suma importância para a materialização da desintitucionalização é 

a articulação da rede social espontânea. Conforme debatido ao longo de nosso trabalho, 

a materialização da reforma psiquiátrica atribui um protagonismo para a família, que 

passa a ser vista como reduto importante de materialização da desinstitucionalização. É 

sabido também que a centralidade da família vem sendo confundida, no neoliberalismo, 

com a desresponsabilização do Estado e a consequente responsabilização da família 

pelo doente mental. O assistente social deve, através do trabalho em rede, não 
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reproduzir esta concepção de desisntitucionalização como desresponsabilização e, ao 

contrário, se apropriar desta rede para fortalecer os elos familiares, assessorar o 

processo de reinserção do doente mental na família e contribuir para sanar ou amenizar 

os problemas oriundos deste processo. Assim, devemos reconhecer que a possibilidade 

de efetivação das ações das redes intersetoriais públicas dependem, e muito, do 

envolvimento da família no tratamento do doente mental. A família é fundamental para 

a administração das medicações, para proporcionar um ambiente harmônico e saudável 

e, por outro lado, passa a maior parte do tempo com o doente mental, conhecendo-o 

melhor que os profissionais.  

Neste sentido, a articulação da rede espontânea é necessária para a viabilidade 

do trabalho profissional, primeiro porque o doente mental deve ser tratado e observado 

na totalidade de suas relações familiares e, segundo, porque as políticas sociais sempre 

recorrem à matricialidade familiar para criar critérios de acesso. É necessário o 

assistente social além de conhecer a família e suas condições de reprodução social, criar 

parcerias e uma rede sólida de trocas, caracterizada por relações horizontais, 

potencialmente capazes de contribuir para a reabilitação psicossocial do doente mental. 

É necessário que estejamos atentos às expressões da questão social presentes no 

cotidiano da família para que possamos muni-las de informações e possibilidades de 

acesso a políticas sociais e para que também possamos articular a rede setorial pública 

para respondê-la. As redes espontâneas são fundamentais para a operacionalização do 

trabalho profissional, para a apreensão da questão social em um contexto mais amplo e 

para a construção de estratégias coletivas, afinadas e acordadas entre a rede intersetorial 

e a rede familiar. 

É necessário, também, uma compreensão do território em que se insere o doente 

mental e dos sujeitos potenciais presentes nesse território: é necessário conhecer a rede 

comunitária, as Ongs e os serviços comunitários para ampliar a possibilidade de 

ocupação do doente mental e o reestabelecimento da vivencia no território. A rede 

setorial pública tem que estar afinada com as redes comunitárias, uma vez que as Ong’s 

oferecem inúmeros tipos de serviços que devem ser conhecidos e integrados ao 

planejamento das ações da rede setorial pública. Há nessa rede uma gama de ações 

sócio-ocupacionais, terapêuticas, sociais que podem contribuir para o fortalecimento da 

autonomia e tratamento do doente mental em seu território. 
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As redes movimentalistas são possibilidades concretas de articulação de sujeitos 

coletivos na luta por direitos, que potencializam as possibilidades de materialização do 

trabalho profissional: é necessário articulação com estas redes que atuam na saúde e na 

saúde mental. É fundamental que os agentes profissionais fortaleçam as associações de 

usuários, amigos e familiares da saúde mental, utilizando-se da dimensão sócio-

educativa e política de seu trabalho visando contribuir para a articulação dos sujeitos e 

para seu processo organizativo. Historicamente as associações vêm se mostrando como 

ferramenta importante de articulação política em torno de direitos e da implementação 

da política de saúde mental, assim como vêm atuando fortemente para romper o estigma 

e preconceito para com os doentes mentais. Acreditamos que esta rede é potencialmente 

capaz de materializar a “ampliação e consolidação da cidadania, considerada tarefa 

primordial de toda sociedade, com vistas à garantia dos direitos civis, sociais e políticos 

das classes trabalhadoras” (CFESS, 1993, p. 17) e “empenho na eliminação de todas as 

formas de preconceito, incentivo à diversidade, à participação de grupos socialmente 

discriminados e à discussão das diferenças” (CFESS, 1993: 18). Acreditamos que as 

associações são espaços essenciais e privilegiados para a materialização destes 

princípios: devemos atuar na perspectiva de fortalecimento dos mesmos de contribuição 

para a organização destes atores, visando contribuir para o acúmulo de forças populares 

no campo democrático. 

O trabalho em rede é uma ferramenta para o trabalho do assistente social na 

saúde mental e deve ser apropriada sob a perspectiva de fortalecimento da dimensão 

social (associada à dimensão subjetiva). Todas essas redes problematizadas podem 

fortalecer o espaço sócio-ocupacional do assistente social na saúde mental, tendo como 

referência para a atuação a intervenção sobre as múltiplas expressões da questão social. 

Estas redes tem potencial para valorizar a funcionalidade do trabalho e do saber 

profissional do assistente social em um campo fortemente caracterizado pela 

subjetividade. O trabalho em rede é uma forma de romper com os limites da política 

social setorial (principalmente na saúde mental) e promover um tratamento que 

responda às múltiplas expressões da questão social articuladas às especificidades 

patológicas dos sujeitos.   

É justamente através desta apropriação que as ações profissionais encontram um 

novo espaço para sua discussão. Deve-se observar, no entanto, que construir esta 

nova posição do Serviço Social impõe colocá-lo na âmbito da discussão 
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estruturada desde os anos de 1990, como de suas práticas profissionais, 

historicamente construídas, e re-visitadas sob a luz do projeto ético-político do 

Serviço Social. Essa discussão torna-se fundamental para impulsionar e 

assegurar a transformação das práticas profissionais (NOGUEIRA; MIOTO, 

2006, p. 2). 

Assim, concordamos com Mioto e Nogueira que as redes apresentam novos 

espaços de discussão para a profissão e novos espaços sócio-ocupacionais compatíveis 

com o projeto ético-político do assistente social. Segundo Iamamoto o desafio posto 

consiste na: 

[...] integração de recursos sociais que forneça uma retaguarda aos 

encaminhamentos sociais e a articulação do trabalho com as forças organizadas 

da sociedade civil, abrindo canais para a articulação do indivíduo com grupos 

e/ou entidades de representação, capazes de afirmar e negociar interesses comuns 

na esfera pública (IAMAMOTO, 2008, p. 427); 

Acreditamos que as redes apresentam a possibilidade concreta de integrar os 

recursos sociais, tendo como horizonte e fontes de legitimação as redes movimentalistas 

e espontâneas. A contribuição de Iamamoto sintetiza um determinando norte para a 

categoria profissional, mesmo em um contexto adverso de neoliberalismo e dos 

obstáculos que perpassam a realidade social. 

Uma árdua tarefa consiste em pressionar a gestão municipal para que as 

articulações em redes sejam contempladas no plano de gestão, retirando dos 

profissionais a responsabilidade de articular a rede por vontade própria, buscando 

parcerias que se propõem trabalhar de forma integrada. É necessário institucionalizar as 

redes intersetoriais como proposta de gestão a nível municipal, pois, caso contrário, 

torna-se difícil articular uma rede e, geralmente, elas se tornam trabalho extra, não pago 

pelos governos. Assim, devemos nos apropriar desse espaço e pressionar os governos 

por uma gestão intersetorial da política. O assistente social da saúde mental tem que 

estar atento às condições de vida do doente mental, tendo sempre em mente que para 

atender estas demandas será necessário acionar uma rede de serviço mais ampla, que 

extrapole o espaço sócio-ocupacional em que esse profissional se insere. Sabemos que 

os desafios são grandes e falar em intersetorialidade em um contexto no qual as 

políticas são formuladas setorialmente é uma ousadia, porém, não temos dúvida acerca 

de sua importância para o usuário e para o trabalho profissional. 
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Retomaremos o debate sobre a integralidade, sobre a proteção integral para 

resgatarmos os princípios que estiveram presentes na Seguridade Social brasileira, sob 

os quais nos dedicaremos a analisar e problematiza-la frente ao trabalho do assistente 

social na política de saúde mental. 

Assim, de acordo com Nogueira (2001), revela que o grande objetivo da 

Seguridade Social é proporcionar um conjunto de benefícios que articulados oferecem 

condições mínimas para a reprodução social, levando em conta os benefícios sociais de 

moradia, alimentação, educação, saúde, dentre outros. No entanto, a noção de 

Seguridade impõe uma determinada seletividade, na medida em que visa cobrir riscos, 

que, por sua vez, são mais latentes na vida de sujeitos que sofrem de forma mais aguda 

as múltiplas expressões da questão social.  

Neste sentido, pensar em redes intersetoriais é, também, resgatar os princípios de 

integralidade materializados na Seguridade Social brasileira. É fundamental que o 

assistente social inserido na política de saúde mental atue na perspectiva de assegurar a 

Seguridade Social ao doente mental e as redes são formas de assegurar a integralidade 

desta política para além do BPC. Pensar em Seguridade é pensar num conjunto 

articulado de direitos e políticas de proteção social que forneçam uma condição mínima 

de reprodução do sujeito. Parece-nos que é de fundamental importância que ao atuarmos 

na saúde mental exerçamos o protagonismo na articulação da Seguridade Social como 

forma de responder de forma integrada às múltiplas expressões da questão social que 

perpassam o cotidiano do doente mental, e, desta forma, ampliar as possibilidades de 

uma reabilitação psicossocial. 

 Como observa Nogueira (2001), com a consolidação das políticas neoliberais a 

Seguridade Social sofreu forte refluxo, o que impõe limites conjunturais para a 

efetivação destas políticas e a possibilidade de efetivação de uma proteção social. 

Devemos ter em mente, problematizar e explicitar esses limites, pois certamente eles 

irão perpassar nosso trabalho profissional. São eles: 

a) Mercantilização e Privatização dos serviços sociais e de saúde, no qual o usuário 

vem perdendo espaço para o cidadão-cliente, cidadão-consumidor. Por outro 

lado, as políticas de proteção são cada vez mais formuladas para segmentos em 

situação de pobreza absoluta. 



65 

 

b) Fragilização das políticas redistributivas e investimentos em políticas 

compensatórias de combate à pobreza extrema; 

c) Redefinição do papel do Estado na proteção social com a inserção de novos 

protagonistas, tais como: a empresa responsável socialmente, as Ongs 

modernamente chamadas de sociedade civil organizada; 

d) Consolidação da Seguridade Social, mas não de sua operacionalização, o que 

restringiu sua integralidade apenas a nível orçamentário e não de gestão 

unificada (NOGUEIRA, 2001); 

e) O dever do Estado e direito do cidadão, na Seguridade brasileira, ficou restrita 

apenas ao direito a saúde, o Previdência permaneceu sendo contributiva e a 

Assistência Social embora não contributiva é destinada apenas aos que dela 

precisarem (NOGUEIRA, 2001); 

f) A Seguridade brasileira vem se caracterizando pela excludência e limitação, que 

historicamente vem excluindo e protegendo de forma inadequada os setores 

mais pobres; 

g) Incapacidade da proteção social responder à crescente demanda, fruto de novas 

formas de gerir o trabalho e os meios de produção, que aumentaram o 

desemprego, o exército industrial de trabalho e baratearam a força de trabalho 

(BEHRING, 2003) 

Temos clareza e ciência de todos os limites presentes na Seguridade Social e do 

acirramento dos mesmos pelo neoliberalismo, no entanto, é a partir do tripé das políticas 

setoriais de Seguridade que se desenvolvem boa parte das intervenções do assistente 

social, portanto, é de fundamental importância que este profissional compreenda o que é 

a Seguridade Social, sua construção na sociedade brasileira e os desafios postos na 

contemporaneidade para sua materialização. Não há duvida que para conseguirmos 

minimamente atender com qualidade as necessidades do usuário, devemos ser capazes 

de articular o tripé da Seguridade Social e, em nossa compreensão, a gestão em redes 

intersetoriais é potencialmente capaz de fortalecer este tripé. 
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Levando em conta todos esses elementos, acreditamos que o trabalho do assistente 

social em saúde mental, para se concretizar em uma perspectiva contrária à subjetivação 

e psicologização sistêmica dos problemas sociais, e, neste sentido, se consolidar em 

consonância com o projeto ético-político, tomando a questão social como objeto de 

intervenção, deve buscar articular o sofrimento mental aos condicionantes sociais dos 

sujeitos e, a partir desta análise, superar a inexistência de políticas sociais na saúde 

mental, utilizando para tal as redes setoriais públicas, sócio-comunitárias, 

movimentalistas, espontâneas e resgatar os princípios da Seguridade Social. Munidos 

destes instrumentos poderemos fortalecer a dimensão social da reforma psiquiátrica 

brasileira e, por outro lado, possibilitar a desinstitucionalização do usuário, com 

políticas sociais que assegurem sua reprodução material e a possibilidade de custear os 

gastos oriundos do tratamento. 

Resgatamos da história de nossa profissão o traço de ruptura para negarmos as 

práticas conservadoras, que escamoteiam a função do assistente social na divisão sócio-

técnica do trabalho. Por outro lado, gostaríamos de encerrar este trabalho dizendo que a 

saúde mental é um espaço sócio-ocupacional do assistente social desde que ele tenha 

como objeto de intervenção a questão social. Concordamos com Bisneto: 

O assistente social pode fazer muitas coisas em Saúde Mental – assistência 

social, benefícios previdenciários, cuidado, oficinas, atuar terapeuticamente, ser 

técnico de referência, outras tarefas – desde que faça a conexão entre a 

intervenção e a totalidade das relações sociais que afetam o problema, isto é, 

unindo singular e particular ao universal, recolocando as demandas do mundo 

“psi” na sua própria referencia profissional, sem perder de vista os conteúdos 

políticos da Saúde Mental e a perspectiva histórica e social de sua atuação 

(BISNETO, 2003, p. 127). 

Assim, queremos deixar claro que toda nossa defesa pelo atrelamento do espaço 

sócio-ocupacional do assistente social ao campo “social” da reforma psiquiátrica não 

significa que desejamos isolá-la do campo “psi”, ao contrário, nossa busca consiste em 

fortalecer o espaço sócio-ocupacional do assistente social para que possamos, de fato, 

contribuir para a reabilitação do indivíduo psicossocialmente. Levando em conta a 

centralidade da questão social, acreditamos que possamos atuar em qualquer frente em 

saúde mental, desde que seja capaz de articular os relatos de vida individual à totalidade 

das relações sociais, aprofundando uma investigação acerca dos possíveis problemas 

sociais que mistificam o sofrimento mental.  
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Sem mais, acreditamos que a contemporaneidade coloca muitos desafios para as 

políticas sociais e para o trabalho profissional, porém, temos certeza que a solução não 

está em retroceder, em buscar uma nova inserção sócio-ocupacional ou uma nova 

matéria-prima para a profissão, mas sim em investir na resistência ao avanço neoliberal 

e, nas brechas inerentes a processo contraditório da realidade social, buscar avançar na 

consolidação da universalidade e integralidade na formulação e gestão das políticas 

sociais. As possibilidades postas para o desenvolvimento do trabalho profissional em 

consonância com o projeto ético-político do Serviço Social remete a este campo 

contraditório e com inúmeros desafios e para prosseguirmos nesta árdua tarefa, 

resgatamos nossa histórica herança de luta e resistência junto a setores críticos da classe 

trabalhadora. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A trajetória de análise construída ao longo deste trabalho teve por objetivo 

pensar o espaço sócio-ocupacional do assistente social levando em conta as mudanças 

ocorridas com a transformação do modelo psiquiátrico clássico e com a hegemonização 

da perspectiva de intenção de ruptura. 

 Neste percurso buscamos, de toda as formas, afastar a herança conservadora de 

práticas psicologizantes presentes na atuação do assistente social na política de saúde 

mental. Para tal, negamos inspirações sistêmicas e humanista-cristãs que escamoteiam a 

matéria-prima da profissão e mistificam/subjetivam as múltiplas expressões da questão 

social, culpabilizando individualmente os sujeitos sociais pelas mazelas do capitalismo. 

Sabemos que este papel (de culpabilização e psicologização das relações sociais) 

marcou o trabalho profissional ao longo de toda sua história - até a década de 1990 ou 

até a reconceituação pelo menos no plano do debate profissional - e, na saúde mental, o 

viés da psicologização teve maior amplificação, devido às determinantes subjetivistas 

que caracterizam esta política. Levando em conta estes elementos históricos, 

desenvolvemos um debate do trabalho do assistente social em saúde mental a partir do 

projeto profissional crítico e contribuições oriundas da tradição marxista.   

 Com base na problematização acerca da reforma psiquiátrica, da construção de 

direitos ao doente mental, concluímos que a saúde mental é um campo com amplas 

possibilidades de atuação profissional de acordo com o projeto profissional crítico. 

Temos clareza que nem todos os casos de doenças mentais têm expressões da questão 

social em sua gênese, no entanto, necessitamos laçarmo-nos sobre uma ampla 

problematização acerca das condições de vida, de reprodução social de nossos usuários, 

de modo que possamos ter nítido se os problemas mentais são ocasionados ou acirrados 

pelas múltiplas expressões da questão social. Levando em conta esses elementos 

podemos dizer que o assistente social pode acompanhar grupos terapêuticos, de 

acolhimentos, grupos de convivência, porém, temos que ter clareza que não somos 

capacitados a realizar terapias e, por isso, devemos ter nítido nosso projeto ético-

político, nossa “matéria-prima” de intervenção e nosso espaço sócio-ocupacional, para 

que possamos utilizar estes espaços para aprofundar os determinantes sociais que 

perpassam o cotidiano dos sujeitos, isto é, não cabe a nós a realização da terapia, porém, 
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devemos estar atentos às condições de reprodução social dos sujeitos que, muitas das 

vezes, são expostas nestes espaços. Estes espaços estão abertos à atuação profissional, 

no entanto, devemos intervir tomando como referencia a questão social nas suas 

refrações, como nosso objeto de intervenção, e investir num amplo conhecimento das 

condições de vida dos sujeitos, articulando as múltiplas expressões da questão social às 

condições de saúde mental dos indivíduos. Estes espaços são privilegiados para 

articularmos as mazelas da questão social ao sofrimento mental; é uma tarefa nossa 

reconstruir essas mediações e multi/interdisciplanarmente avaliarmos até que ponto 

essas múltiplas expressões determinam e acirram o sofrimento mental. 

 Polemizamos neste trabalho as falas presentes no ideário profissional que 

afirmam que a saúde mental não é um espaço sócio-ocupacional do assistente social. 

Acreditamos que o Serviço Social é fundamental nesta política e é responsável por 

assegurar a unidade entre o social e o subjetivo, ou seja, por sermos o único profissional 

cuja matéria-prima de intervenção é a questão social, temos a responsabilidade de 

trabalhar a dimensão social da reforma psiquiatra, como unidade psicossocial. Nossa 

tarefa é valorizar e propor meios que fortaleçam a dimensão social da reforma em 

tempos de neoliberalismo e, neste sentido, conforme diz Iamamoto (2008) é necessário 

um perfil profissional, crítico, propositivo, capaz de propor alternativas socialmente 

viáveis aos limites conjunturais e estruturais do sistema capitalista. Assim, devemos 

pensar e propor intervenções sobre as múltiplas expressões da questão social, que 

possibilitem ao doente mental condições de reprodução material potencialmente capazes 

de favorecer a sua saúde mental. Dizer que a saúde mental não é um espaço sócio-

ocupacional do assistente social, em nossa compreensão, é voltar ao modelo psiquiátrico 

clássico, isto é, na patologia pensada como ente abstrato, sem relação com o sujeito e 

com o seu meio social. 

 Ao afirmamos o trabalho profissional em saúde mental é necessário qualificar 

este espaço sócio-ocupacional com base na teoria social e no projeto profissional crítico 

e, com o acúmulo deste trabalho pontuamos as seguintes questões relevantes: a) 

assegurar a integralidade de acesso aos direitos, isto é, investir na formulação das redes 

intersetoriais, visando articular as políticas sociais para responder as múltiplas 

expressões da questão social que perpassam as diversas áreas do ser; b) construir 

estratégias para intervir sobre a questão social , rompendo com o limite de um campo 
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marcado negativamente pela setorialização dos recursos, que, certamente, colocam 

barreiras à materialização  do trabalho profissional , restringindo-o a orientações e 

acompanhamentos de benefícios; d) alargar o espaço de atuação do assistente social, 

tendo como referência as condições objetivas de construção da subjetividade, ou seja, 

devemos estar empenhados em desvelar e intervir sobre os desdobramentos sociais,  

econômicos, culturais e políticos da questão social presente no cotidiano do doente 

mental, afinando estas ações às competências e capacidades profissionais;  e) atuar na 

perspectiva de reconstrução das mediações entre os campos “psi” e “social”, visando a 

materialização da reabilitação psicossocial prevista na política de saúde mental; f) 

contribuição sócio-educativa e ético-política para a articulação e fortalecimento das 

associações de usuários, familiares e amigos da saúde mental na luta por direito, 

ampliação da política pública e pela valorização da reforma psiquiátrica 

(desinstitucionalização); g) resgate da seguridade social, como forma articuladora de 

políticas potencialmente capazes de assegurar um conjunto de direitos para a 

reprodução social dos indivíduos. 

 Por fim, acabamos este trabalho tendo a certeza que nossa tarefa nas instituições 

de saúde mental não deve: “(...) explicar as motivações subjetivas das ações dos 

homens, mas as condições objetivas nas quais e a partir das quais estas se desenvolvem” 

(ENGUITA, 1993, p. 86).  
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