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RESUMO 

 

Ao compreendermos o grande desafio de construir um novo pensamento sobre 

a loucura, que o presente trabalho final de curso representa nossa contribuição 

para os debates do campo da saúde mental e serviço social. Buscamos 

identificar os desafios enfrentados pelos profissionais de Serviço Social no 

campo da saúde mental e quais as estratégias utilizadas na promoção da 

autonomia, na busca pela cidadania e dos direitos sociais pelos sujeitos com 

transtornos psíquicos. O tema foi escolhido com a intenção de compreender o 

fazer profissional do assistente social na rede de saúde mental em um Centro 

de Atenção Psicossocial (CAPS). Identificamos que mesmo com a oferta de 

atenção psicossociais nos CAPS, estes ainda apresentam fragilidades.  

 

Palavras-chave: Saúde Mental, Serviço Social, atuação profissional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

As we understand the great challenge of building a new thinking about 

madness, the present final paper represents our contribution to the debates in 

the field of mental health and social service. We seek to identify the challenges 

faced by Social Work professionals in the field of mental health and what 

strategies are used to promote autonomy in the search for citizenship and social 

rights by subjects with psychic disorders. The theme was chosen with the 

intention of understanding the professional work of the social worker in the 

mental health network in a Psychosocial Care Center (CAPS). We identified 

that even with the offer of psychosocial care in CAPS, these still present 

weaknesses. 

 

Keywords: Mental Health, Social Work, instrumentality 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho é parte das indagações construídas ao longo da 

trajetória na graduação, e é em parte resultado da atuação da autora  no 

campo de estágio em Saúde Mental.  

Objetiva se tratar dos desafios existentes no campo da 

desinstitucionalização da saúde mental e os estigmas enfrentados pelos 

sujeitos com transtornos mentais, que sofrem um longo período de internação 

em hospitais psiquiátricos e manicômios. 

Foi na inserção do estágio supervisionado que o interesse do assunto a 

ser tratado ao longo do presente estudo surgiu, da atuação no campo em 

Saúde Mental, em Campos dos Goytacazes, onde criou-se um vínculo com os 

usuários em sofrimento psíquico.  

Diante dos desdobramentos e enfrentamentos presenciados pelos 

sujeitos institucionalizados que percebeu-se a importância de desenvolver um 

estudo mais aprofundado, de modo que, leve a compreender o papel do 

Assistente Social no campo de desinstitucionalização e quais as estratégias 

possíveis para garantir a autonomia dos sujeitos que foram historicamente e 

socialmente privados e tiveram seus direitos violados.  

A relevância do tema se justifica perante as dificuldades encontradas 

pelos usuários e seus familiares que sofrem com a exclusão, preconceito e a 

condição de pobreza e vulnerabilização. Diante disso, pretende-se 

problematizar o papel do Serviço Social e suas contribuições para garantir 

estratégias que promovam a busca pelo direito à cidadania e a inserção do 

sujeito com sofrimento psíquico e sua família no meio social.  

O presente trabalho refere-se à busca de um debate teórico de 

esclarecimentos conceituais e metodológicos relevantes que possibilite a 

compreender a temática central. Assim, a metodologia utilizada na pesquisa foi 

à revisão bibliográfica sobre a saúde mental, o arcabouço teórico utilizado 

perpassa por autores importantes do campo e da reforma psiquiátrica no Brasil, 

e do Serviço Social e Saúde Mental.  

Enquanto metodologia, entrevistas e prontuários dos sujeitos internados 

no Hospital Psiquiátrico Henrique Roxo, foram analisados para assim criarmos 
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possibilidades, estratégias e condições destes usuários garantirem sua 

permanência e autonomia fora do hospital e assim, a inserção familiar e social 

dos mesmos. Com o intuito de promover a inserção dos sujeitos na sociedade 

e o acompanhamento e tratamento alternativo sem a necessidade de 

internações em manicômios.  

Ao longo do trabalho, será observado a existência de vários desafios 

neste campo, como: a deficiência da política de saúde mental e da rede onde 

encontra-se falta de recursos necessários para funcionamento dos serviços 

alternativos para o tratamento dos sujeitos em sofrimento psíquico, o 

tratamento equivocado e a dificuldade de inserir estes usuários na sociedade 

diante da historia de internações e preconceito construído ao longo dos anos. 

Outro aspecto são as dificuldades em acessar os direitos básicos como, 

documentação, benefícios e inclusão social.  

Por este motivo compreende-se que é indispensável o papel do 

assistente social em uma equipe interdisciplinar comprometida com o 

fortalecimento e consolidação da política de saúde mental.  E assim, pensando 

a importância dos serviços substitutivos, de forma que promovam a ruptura 

com a lógica manicomial, oferecendo informações à sociedade para possibilitar 

um tratamento de saúde digno e humanizado. Os sujeitos da saúde mental 

necessita-se de acesso a reinserção social, lazer, trabalho, exercício dos 

direitos civis e o fortalecimento dos vínculos perdidos. Pois entende-se que isso 

é direito de todos.  

De acordo com a análise de Vasconcelos (2010),a proposta de 

desinstitucionalização vem para confirmar que as internações em hospitais 

psiquiátricos não são eficientes como se pensava e que devem estes ser 

superados e substituídos por novas práticas que visem o tratamento e o 

cuidado ao portador de transtorno mental junto à comunidade, mantendo e 

reforçando as relações sociais e familiares já construídas por este indivíduo em 

sofrimento psíquico.  

Feitas as análises necessárias, os resultados obtidos foram divididos em 

três capítulos que expõe os subsídios para identificados como essenciais para 

compreender o campo da saúde mental; os desafios e estratégias do 

Assistente Social no campo da Desinstitucionalização da Saúde Mental.  
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O primeiro capítulo aborda as origens e as atuais dinâmicas da saúde 

mental no Brasil, pretendeu-se traçar uma trajetória sobre as bases conceituais 

e interpretações do conceito de saúde mental, e posteriormente contextualizar 

o processo histórico de institucionalização da loucura até os debates atuais 

sobre a desinstitucionalização e a luta da reforma psiquiátrica no Brasil.  

 O segundo capítulo objetiva refletir a atuação do serviço social no campo 

da saúde mental, e sua inserção e formas de intervir na política de saúde 

mental.  

 Por fim, no terceiro capítulo, após o subsidio teórico dos anteriores, 

buscamos apresentar a oferta de atenção psicossocial no CAPS, a trajetória do 

estágio supervisionado do Hospital Psiquiátrico até o CAPS II Dr. João Batista 

Araújo Gomes em Guarus, para assim, se compreender os desafios que 

perpassam o fazer profissional em relação ao projeto ético-político do serviço 

social na atualidade.  

 Assim, o desenvolvimento do trabalho se apresenta a seguir.  
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CAPÍTULO I 

1. AS ORIGENS E AS ATUAIS DINÂMICAS DA POLÍTICA DE SAÚDE 

MENTAL NO BRASIL 

 

 

“O hospício é construído para controlar e reprimir os trabalhadores que 

perderam a capacidade de responder aos interesses capitalistas de produção”. 

Franco Basaglia 

 

 

Pretende-se nesse capítulo traçar uma trajetória sobre as bases 

conceituais e interpretações acerca do conceito de saúde mental, para 

posteriormente, contextualizar a institucionalização da loucura e à luta pela 

reforma psiquiátrica, movimento que impulsionou os debates sobre a 

desinstitucionalização e a luta antimanicomial no Brasil.  

Para construir uma análise do/da assistente social no campo da 

desinstitucionalização da saúde mental, precisamos compreender a 

institucionalização da loucura. Ao tratarmos desse campo, destacam-se as 

inúmeras pesquisas amplamente difundidas sobre o tema e que merece ser 

resgatada, aqui destacamos Paulo Amarante (1998; 2007; 2015), Vasconcelos 

(2000; 2008), e Bisneto (2011), como parte do nosso arcabouço teórico.  

Entendemos que ao tentar compreender as origens do tema pode ser 

uma forma de contribuir na formação e qualificação do profissional de serviço 

social em diferentes espaços de atuação que se desdobram nesse campo com 

as atuais dinâmicas e os desafios contemporâneos do modo de produção 

vigente.   

 

1.1. O campo da saúde mental 

 

Quando abordamos o campo da saúde mental, frequentemente o senso 

comum nos leva a pensar em pessoas “loucas”, com “doença mental”, fora dos 

padrões sociais e normativos, ou ainda pessoas “esquizofrênicas”. De forma 
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breve, pretendemos aqui abordar o cenário histórico internacional de 

tratamento e de institucionalização da loucura.  

Num primeiro momento, ao buscarmos a caracterização de saúde 

mental, encontramos a expressão formulada pela Organização Pan 

Americana/Organização Mundial de Saúde (OPAS/OMS), no qual configura-se 

os principais fatos da saúde mental, como: “determinada por uma série de 

fatores socioeconômicos, biológicos e ambientais”, ou ainda “uma parte 

integrante da saúde, na verdade, não há saúde sem saúde mental” (ONU, 

2016).  

A formulação da OMS segundo a Organização das Nações Unidas 

(ONU) é que a “saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e 

social e não somente ausência de doença ou enfermidade”. Ainda para a ONU 

uma implicação importante dessa definição, é que “a saúde mental é mais do 

que a ausência de transtornos mentais ou deficiências” (ONU, 2016). 

Já para a Secretária da Saúde do Paraná, saúde mental é o equilíbrio 

emocional entre o bem-estar interno e as vivências externas. Sendo, portanto, 

a capacidade de administrar a própria vida e as suas emoções cognitivas ou 

emocionais sem perder o valor do real e do precioso. É ser capaz de ser sujeito 

de suas próprias ações sem perder a noção de tempo e espaço (SECRETARIA 

DE SAÚDE, S/D). Dito de outro modo, é ser capaz de manter o seu equilíbrio.  

Num primeiro momento, diante dessas caracterizações acima, gera-se 

assim, o seguinte questionamento: é possível alguém estar em um completo 

bem-estar físico, mental e social?  Ou ainda, em equilíbrio total entre bem-estar 

interno e vivências externas? O próprio Amarante (2007) coloca em 

questionamento essa ideia citada acima sobre saúde mental, de que esse 

sentido expresso por essas instituições nos parece que saúde mental seja um 

estado mental sadio, um estado normal, ou ainda nas palavras do autor que 

não exista nenhuma forma de desordem mental.  

O que conceituamos aqui por saúde mental está relacionado à ideia 

abordada por Amarante (2007, p. 15-19), ao compreender que: 

 

 

 
A saúde mental é um campo de conhecimento e de atuação técnica 
no âmbito das políticas públicas de saúde. [...] bastante polissêmico e 
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plural na medida em que diz respeito ao estado mental dos sujeitos e 
das coletividades que, são condições altamente complexas.  

 

Portanto, a saúde mental não pode ser meramente reduzida ao estudo e 

tratamento das doenças ou transtornos mentais segundo este autor. 

Segundo Amarante (2007), pioneiro do movimento brasileiro de reforma 

psiquiátrica, poucos são os campos tão complexo, plurais, intersetoriais e com 

transversalidade de saberes como o campo da saúde mental. O que se 

conhece, segundo esse autor, é que o campo da saúde mental se baseia em 

perspectivas e saberes interdisciplinares, pois é uma área muito extensa e 

complexa do conhecimento, e baseado nas palavras de Coutinho, Vasconcelos 

(2000) enfatiza que não há ciência que abarque a totalidade do real.  

O autor Amarante (2007), ainda em seu trabalho coloca que a natureza 

do campo da saúde mental vem contribuindo para que comecemos a pensar de 

forma diferente, e não mais com o paradigma da verdade única e absoluta, e 

nem tão pouco de forma naturalizada e estigmatizada do que vem a ser esses 

sujeitos, mas sim de forma reflexiva e de transversalidade de saberes.  

Ele enfatiza que o campo da saúde mental até pouco tempo atrás era 

trabalhar com loucos, em hospícios, em manicômios, segregados da vida e 

isolados da sociedade. No entanto, como abordado por Amarante (2007), os 

cenários no campo da saúde mental vêm se transformando em todo o mundo, 

e principalmente no Brasil, como veremos a seguir.   

 

 

1.2. Antecedentes históricos da Reforma e a institucionalização 

da loucura 

 

Segundo Bisneto (2011, p. 172), a análise da prática do Serviço Social 

em Saúde Mental exige uma análise dos dois objetos institucionais, o da 

assistência social e o da relação histórica e estrutural da assistência 

psiquiátrica. Partindo desse pressuposto, pretendemos compreender aqui, os 

antecedentes históricos dessa relação e as dinâmicas dos processos que 

influenciaram o movimento pela reforma psiquiátrica e a política de saúde 

mental no contexto brasileiro. 
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A compreensão do campo da saúde mental requer uma análise da 

origem da institucionalização da loucura. Partindo disso, ao considerar as 

origens da história da loucura, compreendemos que esse fenômeno singular 

tem seu longo registro, segundo Bisneto (2011), na própria história da 

humanidade.  

Para o autor Bisneto (2011), a loucura sempre esteve presente na 

humanidade, convive-se com isso há séculos, antes mesmo de se tornar pauta 

no campo da saúde. A estas pessoas eram atribuídos estigmas e preconceitos 

de varias caracterizações, como: castigo divino, experiência trágica da vida, 

servia de chacota, falava-se em possessão demoníaca, e poderes 

sobrenaturais. (BISNETO, 2011).  

De acordo com Amarante (1995), diversos autores abordam em seus 

estudos o nascimento da instituição psiquiátrica. Dentre esses autores, 

precisamos destacar o autor Michel Foucault, com a obra: “História da Loucura 

na idade clássica”, sendo considerado verdadeiro marco crítico nos estudos 

sobre as práticas médicas de intervenção asilar da loucura. O autor Foucault 

(2017 apud AMARANTE, 1995), em seu livro historiciza de forma crítica as 

condições que possibilitam a constituição de saber sobre a loucura, e as 

práticas de um modelo médico pautado em formas de controle de intervenção 

asilar, a partir dos hospícios, manicômios, prisões e até mesmo conventos, 

como aborda Erving Goffman (2005), no livro “Manicômios, Prisões e 

Conventos” ao diagnosticar a natureza das instituições psiquiátricas.   

Amarante (1995), diz que a representação da loucura e do louco na 

Idade clássica era que: 

 

Os loucos tinham então uma existência facilmente errante. As 
cidades escorraçavam-nos de seus muros; deixava-se que 
corressem pelos campos distantes, quando não eram 
confiados a grupos de mercadores e peregrinos (FOUCALT, 
2017, p. 09). 

 

 
Nesse período Amarante (1995), salienta que os hospitais gerais e as 

Santas Casas de Misericórdia, tinham a função de recolher pessoas 

consideradas marginais, como: leprosos, prostitutas, ladrões, loucos e 

vagabundos, que simbolizava ameaça à ordem social. A percepção sobre a 
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loucura não é, portanto, nas palavras do autor diferenciada das demais 

categorias de marginais, como podemos ver. Isso porque, para o autor, esses 

espaços eram territórios das exigências de política social e moralidade pública, 

em uma espécie de híbridos de casa de correção, caridade e hospedaria para 

atender populações heterogêneas desafortunadas ou abandonadas pela sorte 

divina (AMARANTE, 1995, p. 25).  

No período da Idade Média Amarante (1995), relata que a percepção 

social da loucura representada pela ética do internamento estava longe de ser 

a da elaboração do conhecimento sobre a loucura. Bisneto (2011), por sua vez, 

salienta que com o advento da Idade Moderna e ascensão do pensamento 

racional, a loucura passou a ser considerada como uma falta de razão, sendo 

considerada como anormal. 

Já na segunda metade do século XVIII, essa realidade começa a ser 

modificada após o surgimento de um novo modelo psiquiátrico. Amarante 

(1995) aborda que a falta de razão começa a perder espaço, e a alienação – o 

autor Bisneto (2011), chama de alienação social - ocupa o lugar prático e 

discursivo como critério de caracterização do louco enquanto categoria de risco 

à ordem social. Inaugurando assim, “a institucionalização da loucura enquanto 

doença mental e objeto do saber e prática psiquiátrica” (AMARANTE, 1995).  

Nesse período é valido salientar que é na obra de Pinel, que Amarante 

(1995), relata que a loucura passa a ser tratada por uma relação terapêutica 

(moral), e assim entende-se a partir de seus estudos que a loucura precisava 

ser separada de outros transtornos e outras condições de pessoas que eram 

enclausuradas, transformando assim, em uma instituição médica e não mais 

filantrópica. É importante destacar nas palavras de Amarante1que é com Pinel 

que nasce a primeira reforma da instituição hospitalar, com a fundação médica 

psiquiátrica. No entanto, na prática o modelo não se diferenciava dos asilos e 

eram chamados de “colônias de alienados”. 

 Nessa mesma corrente teórica, Bisneto (2011), aborda que com o início 

da Idade Contemporânea a loucura foi incorporada pelo discurso médico, e o 

que era considerado anormal virou patológico. Nesse momento, segundo 

Amarante (1995), a junção entre medicina e justiça estabelece uma relação 

                                                           
1
 Amarante, 1995, p. 26 
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tutelar para com o louco, tornando-se característica e pilar das práticas 

manicomiais e de territórios segregados, de exclusão, morte e ausência de 

verdade.  

Nos estudos de Amarante (1995, p. 25), baseado no livro de Foucault 

(1977), “O nascimento da clínica”, o autor descreve que nesse período relatado 

acima, os hospitais gerais se transformam em instituições medicalizadas. Isso 

porque, no século XIX, o modelo psiquiátrico passou a ser baseado num 

modelo de medicina biológica, que se limitava em apenas observar e descrever 

os distúrbios nervosos intencionando assim, um conhecimento objetivo do 

homem (AMARANTE, 1995). É importante destacar, nas palavras de Amarante 

que apesar do surgimento de vários modelos, o modelo clássico influência até 

os dias atuais a prática psiquiátrica.  

Quando abordamos o contexto Brasileiro, compreende-se que o marco 

institucional da assistência psiquiátrica brasileira aconteceu com a inauguração 

do Hospício Pedro II, que se baseava no princípio do isolamento para exercício 

da ação terapêutica, e destinava-se ao tratamento de pacientes com doença 

mental.  

O fenômeno da loucura no Brasil somente passa a ser objeto de 

intervenção por parte do Estado no início do século XIX, com a chegada da 

Família Real ao Brasil. De acordo com Passos (2009), nesse período os loucos 

eram vistos como “resíduos da sociedade e uma ameaça à ordem pública”. Aos 

loucos que apresentassem comportamento agressivo não mais se permitia 

continuar vagando pelas ruas, principalmente quando eram desfortunados, os 

destinos dessas pessoas passaram a ser então os porões das Santas Casas 

de Misericórdia, onde permaneciam amarrados e vivendo sob péssimas 

condições de higiene e cuidado” (PASSOS, 2009, p. 104). 

Feito essa breve contextualização da institucionalização e percepção 

social da loucura nas diferentes sociedades até a contemporaneidade, é 

possível identificar a partir do nosso arcabouço teórico, determinantes 

históricos internacionais e nacionais que influenciaram na dinâmica dos 

processos contemporâneos de desinstitucionalização psiquiátrica 

(VASCONCELOS, 2000). Segundo Amarante (1995), é no contexto pós 

Segunda Guerra, que novas questões são colocadas no cenário histórico 

mundial, atualizando as críticas aos manicômios e hospícios e as reformas ao 
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modelo psiquiátrico. Para Amarante (1995), por causa dos danos psicológicos 

causados pela guerra, tornava-se urgente reparar os danos.  

É nesse contexto de contestação que a comunidade terapêutica 

colocava em questionamento a deprimente condição em que se encontravam 

os hospitais psiquiátricos da época, sendo mal comparados a lembranças dos 

campos de concentração da Europa (AMARANTE, 1995). Ainda nesse 

trabalho, o autor explica que os hospitais psiquiátricos não cumpriam a sua 

função de recuperação, e passavam a ser considerados os grandes 

responsáveis pelo agravamento das doenças mentais.  

É assim, que o autor Amarante (1995), identifica que tal quadro abre 

espaço para o surgimento de uma série de propostas de reformulação dos 

hospitais psiquiátricos. Buscou-se a princípio, de acordo com Vasconcelos 

(2000,p.38), “transformar internamente o asilo e o hospital psiquiátrico, na 

tentativa de humaniza-los e de torna-los terapêuticos e mais eficazes na 

recuperação da população internada”.  É nesse contexto, portanto, que o 

cenário histórico pós-guerra promove o debate sobre o questionamento do 

saber e a prática institucional sobre a loucura.  

Segundo o trabalho de Bisneto (2011, p. 174), baseado em Amarante 

(1996), se na história a loucura foi constituída enquanto doença mental, na 

história mesmo ela pode ganhar um novo marco. Se na história a loucura 

passou a ser considerada uma anormalidade, na história mesmo ela pode ser 

“restituída à condição de fenômeno inerente as sociedades, e não apenas 

marginalidade e estigma”, ou seja, a loucura passa a ter como referência a 

base social e cultural, e não apenas a base biológica cunhada pelo modelo 

médico da idade contemporânea. Tal atenção e reconhecimento social 

permitiu, nas palavras do autor, uma abordagem de atenção e cuidado ao 

sofrimento psíquico respeitando suas características (KINOSHITA, 1996 apud 

BISNETO, 2011, p. 174).  

Após esse período pós-segunda guerra de contestação do modelo 

psiquiátrico asilar, diversos movimentos reformistas surgem na 

contemporaneidade. Segundo Amarante (1995, p. 27), ao abordar a 

periodização formulada por Birman e Costa (1994), os movimentos reformistas, 

contemplam as dinâmicas dos processos contemporâneos de 

desinstitucionalização psiquiátrica nos diversos países, chamados por 
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Amarante de “psiquiatria reformada”, sendo elencados da seguinte forma: “a 

psicoterapia institucional e as comunidades terapêuticas”, trabalho 

desenvolvido na Inglaterra, representando as reformas que contestavam o 

modelo asilar; “a psiquiatria de setor e preventiva”, que representavam um nível 

de superação das reformas ao espaço asilar dos manicômios franceses; e por 

último a “antipsiquiatria”, que surge em meio os movimentos contraculturais da 

década de 1960, na Inglaterra, nos Estados Unidos, e na Alemanha 

promovendo a desconstrução do saber médico sobre a loucura; e o 

“movimento Italiano de Franco Basaglia”, como marco instaurador de rupturas 

com os movimentos anteriores, colocando em questão a desconstrução 

manicomial, do dispositivo e dos paradigmas psiquiátrico. 

É a partir desse último marco instaurador, “o movimento italiano 

Basagliano”, que a desinstitucionalização brasileira vai ser influenciada. O 

italiano Basaglia segundo Bisneto (2011), chamou os hospitais de “instituições 

de violência”, instituições de manicômios e psiquiátrica que produziam o 

sofrimento às pessoas. Segundo o autor citado acima, “era necessário 

desospitalizar a loucura e desinstitucinalizar a hegemonia médico-psiquiátrica” 

(BISNETO, 2011, p. 180). Mais que isso era necessário o tratamento da 

loucura mais humanizado e de forma igualitária.  

Diante do exposto é possível perceber de acordo com o trabalho de 

Bisneto (2011), que as diferentes reformas psiquiátricas internacionais e como 

veremos no contexto brasileiro, tem como ponto de partida comum a inter-

relação entre o social e o sofrimento mental, e a busca pela transformação das 

instituições sociais que promoviam como intervenção da loucura tratamentos 

desumanos que mais agravavam o estado do sofrimento psíquico do que 

recuperavam essas pessoas.  

É necessário destacar que a atuação do estado e das instituições sociais 

operavam segundo os interesses de uma classe social, com discursos sobre a 

loucura que atende o interesse de reprodução social, que contemplam o 

movimento de relações de poder dentro da sociedade, com formas de gestão 

dos riscos sociais pelas classes dominantes (CASTEL, 1987, 1987a e 1978b 

apud BISNETO, 2011, p. 180). 
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1.3. Reforma psiquiátrica no Brasil e o paradigma da 

desinstitucionalização em saúde mental 

 

Os pontos até aqui salientados indicam a importância do contexto 

histórico e da estrutural social no qual a política de saúde mental se 

encontrava. É importante destacar que os/as assistentes sociais comecem a 

incorporar em suas compreensões sobre a política de saúde mental, a partir 

das palavras de Bisneto (2011), a noção e o debate que contemple a análise 

institucional pelo Serviço Social dialético pelas relações de poder e ideologias 

dominantes da sociedade capitalista contemporânea e a Saúde Mental, pois 

“isto pode dar apoio ao assistente social compreender o significado de sua 

atuação no campo da Saúde Mental” (BISNETO, 2011, p. 182).  

As revisões de literatura mostram que o contexto Brasileiro de reforma 

psiquiátrica recebeu grande influência de movimentos reformistas da Europa, é 

possível identificar nos achados da autora Machado (2009), que as propostas 

desses movimentos levaram ao redirecionamento dos objetivos da Psiquiatria 

brasileira, tornando-se palco para questionar o modelo hospitalar dominante da 

época. Mas é no bojo da redemocratização e mobilização na Sociedade civil 

contra o asilamento genocida dos hospitais e manicômios e a mercantilização 

da loucura, que a política de saúde mental começa a passar por mudanças e 

questionamentos segundo aborda Vasconcelos (2000).  

O marco histórico da luta por transformações na política de saúde 

mental no Brasil segundo Vasconcelos (2000, p. 23), foi à emergência do 

Movimento de Trabalhadores de Saúde Mental (MTSM), juntamente com 

outros movimentos sociais que emergem no ano de 1978, após um longo 

período de ditadura militar. Segundo Amarante (1995,), o MTSM “denunciavam 

o modelo desumano dos hospitais psiquiátricos públicos e privados, 

reivindicavam melhores condições de trabalho nos hospitais e a expansão dos 

serviços ambulatórios em saúde mental”. O movimento nas palavras do autor 

“é uma resistência à institucionalização” (AMARANTE, 1995, p. 57). 

 De acordo com o Manifesto do Conselho Federal de Serviço Social – 

CFESS, de 2012, o início da luta antimanicomial e pela desinstitucionalização 

da doença mental reafirmava a necessidade de uma sociedade sem 

manicômios e com serviços de saúde mental que ofereçam alternativas de 
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acolhimento psicossocial sem o aprisionamento da liberdade dessas pessoas e 

pautada como parte dos serviços públicos de saúde.  

 Nesta corrente teórica, evidenciamos o trabalho de Machado (2009), no 

qual a autora relata que a noção de desinstitucionalização insere-se num 

contexto político de grande importância para a sociedade brasileira, na metade 

dos anos 1980. Diante disso, diversos hospitais psiquiátricos públicos 

começaram a passar por processos de reforma e humanização, ocorrendo 

assim, a implementação e a expansão em todo país do modelo sanitarista por 

meio das ações Integradas de Saúde – AIS, e posteriormente alimentaram o 

Sistema Unificado de Saúde – SUDS, e consolidado na Constituição Federal 

de 1988, e com a aprovação em 1990 da Lei Orgânica de Saúde, que aponta 

para a construção do Sistema único de Saúde – SUS (VASCONCELOS, 2008, 

p. 34).  

Esse período relatado acima é diagnosticado por Vasconcelos (2008, p. 

34), como “transição da estratégia Política em Direção ao Modelo de 

Desinstitucioanalização Psiquiátrica”, com propostas de extinção e substituição 

dos serviços manicomiais, por novos modelos em saúde mental, como os 

Núcleos de Atenção Psicossocial – NAPS, e a criação de Centro de Atenção 

Psicossocial – CAPS.  

Essa política tem como objetivo defender os direitos de usuários em 

sofrimentos psíquicos excluídos da sociedade, fazendo com que possibilite 

outras alternativas de tratamento da saúde menta. Tal politica de saúde mental 

sofreu grande influência da Psiquiatria Preventiva norte-americana no início 

dos anos de 1980. 

De acordo com Vasconcelos (2008), mesmo com a luta antimanicomial, 

e as buscas por propostas e as reformas do modelo de saúde mental, a 

consolidação da reforma e da atenção psicossocial, somente ganha à agenda 

política com a legislação 10.216, de 2001, que: “dispõe sobre a proteção e os 

direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais no Brasil e redireciona 

o modelo assistencial em saúde mental” (BRASIL, 2001). Conhecida como a 

Lei da Reforma Psiquiátrica ela compreende: 
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Art. 1
o
 Os direitos e a proteção das pessoas acometidas de transtorno 

mental, de que trata esta Lei, são assegurados sem qualquer forma 
de discriminação quanto à raça, cor, sexo, orientação sexual, religião, 
opção política, nacionalidade, idade, família, recursos econômicos e 
ao grau de gravidade ou tempo de evolução de seu transtorno, ou 
qualquer outra. 
Art. 2

o
 Nos atendimentos em saúde mental, de qualquer natureza, a 

pessoa e seus familiares ou responsáveis serão formalmente 
cientificados dos direitos enumerados no parágrafo único deste artigo. 
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. 
Art. 3

o
 É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de 

saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos 
portadores de transtornos mentais, com a devida participação da 
sociedade e da família, a qual será prestada em estabelecimento de 
saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades que 
ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos 
mentais (BRASIL, 2001).  

 

 

É necessário destacar segundo o Manifesto do CFESS (2012), que o 

marco legal da política pública de saúde mental, é resultado de mais de dez 

anos de luta dos movimentos sociais, e do MTSM pela regulamentação de um 

modelo de Atenção à Saúde Mental que de fato, se comprometa em garantir 

uma rede de Atenção Psicossocial, estruturada em unidades de serviços 

comunitários e abertos, como por exemplo: leitos em hospitais gerais, centros e 

núcleos de atenção psicossocial, residências terapêuticas, programas de apoio 

à desinstitucionalização, ambulatórios e oficinas terapêuticas, além das 

articulações intersetoriais e interdisciplinares necessárias à garantia dos 

direitos dos/as cidadãos/ãs que acessam os cuidados para a promoção da 

saúde de forma ampla e da saúde mental nas suas especificidades (CFESS, 

2012, p. 02).  
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Outro ponto a destacar diante do exposto, é que de acordo com 

Vasconcelos (2008), entre os estudiosos do campo da saúde mental o Brasil 

representa reformas pioneiras na América Latina, como também na América do 

Sul. E que apesar de alguns períodos lentos, a política de saúde mental no 

Brasil, procura como base no principio ético desejável, garantir uma 

substituição cuidadosa dos serviços fechados por uma atenção aberta na 

comunidade, evitando assim, processos capazes de gerar desassistência aos 

usurários (VASCONCELOS, 2008, p. 52).  

Ao compreendermos a importância da desinstitucionalização da saúde 

mental para os profissionais do serviço social, que buscamos nesse fragmento 

a exposição e contextualização histórica da luta por uma política pública de 

saúde mental no contexto brasileiro. 

O presente capítulo auxiliou na identificação das origens da 

institucionalização da loucura no contexto internacional, e no panorama da 

reforma psiquiátrica no Brasil, revelando as dinâmicas e processos que 

alimentaram a emergência da política para saúde mental brasileira, que tem 

importância fundamental para o Serviço Social nos desdobramentos da 

“questão social”. E que constitui objeto e campos de atuação dos profissionais 

do Serviço Social.  

Com essas ponderações feitas até o momento, passamos para o 

segundo capítulo, com o objetivo de abordar a importância do serviço social e 

forma de intervir no campo da saúde mental pelos assistentes sociais.  
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CAPÍTULO II 

2. SERVIÇO SOCIAL E A FORMA DE INTERVIR NA POLÍTICA DE SAÚDE 

 

As discussões apresentadas no capítulo anterior, compreendeu-se a 

relação histórica e estrutural da assistência psiquiátrica no contexto 

internacional e nacional, e os processos de institucionalização da loucura até a 

desinstitucionalização da saúde mental.  

Para dar continuidade ao debate iniciado no capítulo anterior, precisamos 

compreender a inserção do serviço social na política de saúde brasileira. Mas 

para isso pretendemos abordar primeiramente o papel da instrumentalidade do 

serviço social no campo da saúde mental. Acredita-se que compreender o a 

utilidade social da profissão do serviço social no campo da saúde mental, é 

compreender sua utilidade social.  

 

2.1. Pensando a atuação do serviço social no campo da saúde mental 

 

 

Compreender a atuação do serviço social refere-se a uma reflexão da 

capacidade social que a profissão adquire no interior das relações sociais do e 

no exercício profissional nas palavras de Yolanda Guerra (2007). É por meio 

dessa instrumentalidade que o profissional de serviço social cria condições 

necessárias para o trabalho social, ou seja, é por meio dessa capacidade social 

que os/as assistentes podem transformar o cotidiano das classes sociais que 

demandam a sua intervenção, convertendo em meios para alcançar os 

objetivos profissionais (GUERRA, 2007).  

Diante dessas demandas sociais compreende-se a importância de uma 

intervenção do profissional de serviço social diante das expressões da “questão 

social” na atualidade. Portanto, recorrendo a Guerra (2007, p. 06), “a utilidade 

social de uma profissão vem das necessidades sociais”. Entende-se que a 

utilidade social do serviço social advém das necessidades das classes sociais 
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que demandam a sua intervenção, como por exemplo, o campo da saúde 

mental.  

Historicamente o Serviço Social sempre ocupou o campo das lutas pelos 

direitos e a busca pela cidadania, e pela a oferta de proteção social para quem 

dela precisasse. Afirmando assim, seu compromisso ético, político e 

profissional com as classes trabalhadoras. Nas palavras de Yolanda Guerra 

(2007), as políticas sociais demandam a utilidade social da profissão do serviço 

social, pois constituem-se num conjunto de procedimentos técnicos operativos 

de formulação e implementação das mesmas.   

Ou seja, esse fazer prático do assistente social está relacionado à 

instrumentalidade do exercício profissional que se materializa como mediação 

da própria atuação do assistente social em diversos campos. Por isso segundo 

a autora, a necessidade de reflexão histórica e social da instrumentalidade 

como condição do trabalho, e possibilidade de intervenção social profissional 

diante do projeto de sociedade burguesa, como respostas e estratégias que 

promovam ampliação da liberdade, defesa dos direitos humanos, da cidadania, 

da equidade e da justiça social e de forma democrática. E assim, responder as 

demandas contraditórias do capital e do trabalho na sociedade classista 

(GUERRA, 2007).  

A proposta para o serviço social de acordo com Rosa (2008) é uma 

abordagem comunitária para orientar dentro dos serviços alternativos e 

instituições a participação da família e da comunidade (ROSA, 2008). Por isso, 

entende-se que aumentar o número de profissionais seria o mais adequado 

para essa abordagem ganhar o fortalecimento de vínculo efetivo. Pensar essa 

estratégia, segundo Rosa (2008) seria entender o papel do assistente social 

para além do Caps e dos hospitais, ao realizar visitas para aqueles que não 

estão em “surto”, propondo assim, suporte e maior atenção as famílias, 

evitando, portanto, as internações subseqüentes. É preciso reconhecer que as 

visitas já são realizadas por estes profissionais, no entanto, o déficit de 

contratação dos mesmos dificulta o acesso destes serviços a todos os 

usuários.  

A atuação do profissional de serviço social no campo da saúde mental, e 

em questão no hospital é fazer uma avaliação social para ter um prontuário 

próprio, entrevista-lo junto à família ou responsável e assim, redirecionar as 
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condições deste usuário. Outra estratégia é empatia em relação às famílias dos 

(PTM) Paciente em Transtorno Mental, auxiliar em caso de alta médica caso o 

usuário precise retornar ao seu convívio familiar, pois em alguns casos as 

famílias demonstram uma certa resistência em buscá-los devido a várias 

questões como: recaídas, medo, situação financeira precária, em outro casos o 

próprio PTM demonstra receio em retornar para a sua residência, por causa do 

sentimento de constrangimento, ou ainda sentimento de revolta pelos familiares 

ou de traição diante da internação contra a vontade do mesmo.  

Partindo disso, entende-se que o serviço social sofre uma pressão 

diante das altas médicas pelo hospital, pois precisam reciclar leitos para outras 

internações, sendo assim, precisam argumentar com os familiares sobre a 

questão de outras pessoas precisarem dos serviços com urgência e assim, 

utilizam da necessidade das vagas como forma estratégica de persuasão.  

 

 

2.2. A inserção do serviço social no campo da saúde mental 

 

 Ao compreendermos a importância da utilidade social do serviço social 

no campo da saúde mental, seguimos para compreender sua intervenção na 

política de saúde mental. A instrumentalidade do serviço social no campo da 

saúde mental no Brasil, segundo Bisneto (2011), apesar da literatura registrar o 

início das primeiras práticas dos assistentes sociais em 1946, o número de 

profissionais era reduzido até 1960, e nesse período em termos teóricos essas 

práticas guardavam um distanciamento muito grande em relação à profissão na 

atualidade com as expressões da “questão social”, isso porque o que 

predominava nesse período era uma abordagem de higiene mental, com viés 

católico e para atender apenas a uma classe, a dominante (BISNETO, 2011, p. 

22).  

 Cabe ressaltar, que a inserção do serviço social no campo da saúde 

mental é relacionada ao próprio processo histórico do serviço social no Brasil. 

De acordo com os estudos sobre o início da profissão a autora Iamamoto 

(2004), relata a herança conservadora do serviço social. Segundo a mesma, a 
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formação do profissional nesse período era dominada pelo reformismo 

conservador e pela hegemonia da Igreja Católica dominada pela burguesia.  

 

Como profissão inscrita na divisão do trabalho, o Serviço Social surge 
como parte de um movimento social mais amplo, de bases 
confessionais, articulado à necessidade de formação doutrinária e 
social do laicato, para uma presença mais ativa da Igreja Católica no 
„mundo temporal‟, nos inícios da década de 30. Na tentativa de 
recuperar áreas de influências e privilégios perdidos, em face da 
crescente secularização da sociedade e das tensões presentes nas 
relações entre Igreja e Estado, a Igreja procura superar a postura 
contemplativa (IAMAMOTO, 2004, p. 18).  
 

 

Portanto, de acordo com estudos de Forti (2013, p. 99), o Serviço Social 

em sua inserção inicial no Brasil, era pautado num posicionamento moralizador 

em face das expressões da “questão social”. Essa concepção hegemônica 

católica e conservadora, que surgia paralelamente com o movimento 

higienista2 mental, segundo esse autor: 

 

ignorava a estrutura societária, contribuindo para obscurecer 
para os Assistentes Sociais – durante um amplo de tempo – os 
determinantes da “questão social” o que caracterizou uma 
cultura profissional sem crítica, e sem um horizonte utópico que 
os impulsionasse para o questionamento e às ações 
consequentes em prol da construção de novos e diferentes 
rumos em face das diretrizes sociais postas e assumidas pela 
profissão (FORTI, 2013, p. 99).  
 
 

 

A inserção do serviço social nesse período em serviços de saúde 

mental, segundo Vasconcelos (2000), em especial no Rio de Janeiro tinham 

como estratégias higienistas de diagnóstico e tratamento de “crianças 

problemas”. Contudo, esse paradigma conservador e higienista mental da 

profissão do serviço social transforma-se e rompe com essa herança na 

década de 1960, de forma mais destacada de acordo com Iamamoto (2004), no 

período “pos-64”, onde as manifestações coincidem com a intensificação da 

radicalização da política pós golpe.  

                                                           
2
 A herança do movimento de higiene mental no serviço social brasileiro, e particularmente no 

Serviço Social em saúde mental, é importante está fortemente presente desde as próprias 
bases  da sistematização e profissionalização do Serviço Social norte-americano, nas décadas 
de 10 e 20.  
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Nesta mesma corrente, Bisneto (2011, p. 22) baseado nos trabalhos de 

Neto (1960, p. 60), enfatiza que esse período foi o marco divisor entre uma 

assistência eminentemente destinada ao doente mental indigente e uma nova 

fase a partir no qual se entendeu a cobertura a grande massa da classe 

trabalhadora e seus familiares. Nesse período após o golpe militar, cresce de 

forma significativa os números de hospitais psiquiátricos com isso cresce a 

possibilidade de empregar assistente social nesse campo, pois a principio os 

hospitais não contratavam esses profissionais (BISNETO, 2011).   

Segundo esse autor, a inserção efetiva do serviço social em hospitais 

psiquiátricos se deu somente nos anos 1970, quando enfatizaram a 

importância de uma equipe multiprofissional para prestar assistência ao doente 

mental, numa tentativa de melhorar que se abriu espaço para o Profissional de 

Serviço Social (SOUZA, 1986, p. 118 apud BISNETO, 2011, p. 24). No entanto, 

ainda para Bisneto (2011), cabe destacar que a presença do assistente social 

só aconteceu por causa da resolução que Ministério do (INPS) colocou, e 

mesmo assim, eram poucos, pagando-se o mínimo possível e sem incumbi-los 

de funções definidas.  

Para o autor citado acima, a inserção do serviço social no campo da 

saúde mental nesse período obedece à mesma lógica que modificou o quadro 

de atuação profissional do Serviço Social, com a abertura de uma série de 

reformas, atingindo primeiramente o sistema previdenciário. Que tinha como 

medidas racionalizadoras do sistema de saúde-previdência, segundo Bisneto 

(2011), tentar diminuir as contradições do sistema de saúde mental diante do 

grande número da classe operária caindo em crise mental, diante do 

desemprego, condições de trabalho e desigualdade da fase de expansão do 

modelo capitalista.  

Concomitante a esse processo, o serviço social vivia momento de 

reconceituação teórica e metodológica, abrindo porta para uma nova base de 

legitimidade da ação do assistente social, segundo Iamamoto (2004), o Serviço 

Social reconhece as contradições sociais presentes nas condições do exercício 

profissional, buscando colocar-se a serviço dos interesses dos usuários, ou 

seja, dos setores dominados. Dito de forma mais clara, é o movimento 

polarizado da luta de classe presente na própria história das sociedades, que 
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está presente na própria compreensão das implicações políticas da prática 

profissional do assistente social (IAMAMOTO, 2004).  

Enquanto profissão é reconhecer o papel social do Serviço Social, ou 

nas palavras de Yolanda Guerra (2007) a sua instrumentalidade, ou ainda 

compreender de acordo com Iamamoto (2004), a própria luta de classe dentro 

do exercício da profissão, ao se deparar com interesses antagônicos e 

divergentes já que tende a ser incorporada por uma das forças em confronto, e 

ao analisar a atualidade essas forças hegemônicas privilegiam o interesse de 

apenas uma classe, a que está no poder.  

Iamamoto (2004, p. 37), afirma que essa compreensão acima é básica 

para tornar possível que o Assistente Social faça uma opção teórico-prática de 

um projeto coletivo de sociedade que passe a expressar os interesses da 

classe trabalhadora, e que leve em consideração as novas formas de 

expressão da “questão social”.  

No entanto, mesmo com essa onda de renovação das bases teóricas e 

metodológicas do Serviço Social no Brasil, as práticas de assistência social não 

conseguiram estabelecer uma metodologia de atuação prática no campo da 

saúde mental nesse período (BISNETO, 2011). Um dos motivos listados por 

Bisneto (2011), era pela falta de acúmulo no debate do Serviço Social e o 

campo da Saúde mental no Brasil, primeiro por causa da entrada tardia da 

profissão no campo da saúde mental, que aconteceu somente na década de 

1970, e pela rejeição do debate interior por uma parte do setor.  

Outro aspecto abordado por Bisneto (2011) foi à falta de intenção de 

ruptura no campo, que teriam sido necessários a partir de uma análise crítica 

das políticas sociais do capitalismo no Brasil também no campo da saúde 

mental, e a realização do aprofundamento das relações entre sociedade de 

classes, a loucura e a subjetividade (Ibidem, p. 30).  

Mas toda essa prática do Serviço Social e o campo da saúde mental 

começam a ser transformados de acordo com Machado (2009), na década de 

1990, com os avanços do movimento de reforma psiquiátrica no Brasil, e a 

inauguração do Projeto Ético-Político do Serviço Social, presente no Código de 

ética de 1993. Ao introduzir segundo Bisneto (2011), novas variáveis até 

mesmo nas práticas de assistência social no campo da saúde mental. Essas 

mudanças estão “presentes as correntes que pensam a loucura como 
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fenômeno social, política, histórico e institucional pela perspectiva crítica e 

dialética até os dias atuais” (Ibidem, p. 35).    

Portanto, diante do exposto, precisamos destacar que a inserção do 

Serviço Social no movimento de reforma psiquiátrica trouxe uma atuação 

importante do assistente social na política de saúde mental, devido à formação 

social e política do assistente social (Ibidem, p. 37). O serviço social contribui 

ativamente na luta antimanicomial desde a luta dos movimentos sociais e do 

MTSM. Segundo o CFESS (2012), o próprio código de ética do/da Assistente 

social tem como um de seus princípios o fortalecimento dos movimentos 

sociais, o que se materializa na articulação com outros sujeitos coletivos, nas 

diversas frentes de luta em que se insere, como por exemplo, o campo da 

saúde mental.  

 

2.3 Formas de intervir na política de Saúde Mental e o processo de 

trabalho no Caps 

 

 

Como vimos anteriormente, um dos desdobramentos da reforma 

psiquiátrica no Brasil, foi à substituição dos serviços manicomiais, por novos 

modelos em saúde mental, como a criação do (Caps), que segundo Machado 

(2009, p. 58), constitui um dispositivo estratégico da rede e da política de saúde 

mental, sendo um dos elementos centrais na inovação da Reforma Psiquiátrica.  

É nesse contexto que elegemos o objeto de análise da nossa pesquisa, 

o Caps. O desdobramento da escolha se justifica por dois motivos: 1) dentre os 

diversos setores de atuação do assistente social na política de saúde, 

encontra-se a atuação nos Caps; e 2) foi no espaço territorial do Caps II, em 

Guarus, Campos dos Goytacazes, que o meu estágio supervisionado foi 

realizado, influenciando assim, minha escolha pelo tema, como abordado na 

introdução, proporcionando assim o contato com a realidade do sistema público 

de saúde mental, e alimentando os desdobramentos e questionamentos dessa 

pesquisa.  

 Como vimos nos capítulos anteriores, com Amarante (2007), o campo 

da saúde mental é um campo intersetorial e interdisciplinar no que diz respeito 
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ao campo de atuação de múltiplos profissionais. Diante dessas 

interdisciplinaridades de saberes diferentes na política de saúde mental, 

destacamos a prática social do assistente social. Segundo Bisneto (2011, p. 

125), o serviço social atua em diversos programas e projetos psiquiátricos e 

sua prática tem se modificado em função das transformações pelas quais a 

assistência social psiquiátrica tem passado no Brasil.  

Nesse contexto, de atuação prática do assistente social, que tem como 

papel social a intervenção nas expressões da “questão social” existentes na 

sociedade atual, este passa a integrar as equipes multiprofissionais dos 

serviços substitutivos de saúde mental, como por exemplo, dos Centros de 

Atenção Psicossocial (Caps) (MOTA; RODRIGUES, 2016).  

De acordo com os estudos de Machado (2009), na proposta oficial de 

saúde mental, os Caps têm como função:  

 

Prestar atendimento clínico em regime de atenção diária, evitando 
reinternações em hospitais psiquiátricos; promover a inserção social 
das pessoas com transtornos mentais por meio de ações 
intersetoriais; e regular a porta de entrada da rede de assistência em 
saúde mental na área de atuação, dando suporte à atenção em 
saúde mental na rede básica (BRASIL, 2005 apud MACHADO, 2009, 
p. 59). 
 

 

 

Antes de prosseguirmos, convém abordar a caracterização do Caps. 

Existem diferentes tipos de modalidades e atendimentos de Caps de acordo 

com o Ministério da Saúde, os Caps são caracterizados pela sua capacidade 

de assistência, foram regulamentados pela portaria n.336/2002, ao estabelecer 

que os Centros de Atenção Psicossocial poderão constituir-se em modalidades, 

como: CAPS I, II e II (BRASIL, 2002), com a portaria n.245/2005 novos Centros 

de Atenção Psicossocial foram implementados no modelo assistencial de 

saúde mental (BRASIL, 2005). Nos estudos de Machado (2009), eles são 

estendidos a mais modalidades, como: 

 

 
CAPS I: Serviços de porte menor, com atendimento a todas as faixas 
etárias, para transtornos mentais graves e persistentes, inclusive pelo 
uso de substancias psicoativas, atende cidades e regiões com pelo 
menos 15. 000 habitantes.  
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CAPS II: Serviços de médio porte, e dão cobertura a municípios com 
mais de 50.000 habitantes. A clientela típica destes serviços é adulta 
com transtornos mentais severos e persistentes. A equipe mínima é 
formada por doze profissionais, entre profissionais de ensino médio e 
superior, e também funcionam cinco dias da semana 
CAPS III: serviços de maior porte da rede de Caps que dão cobertura 
para municípios com mais de 200.000 habitantes. Esta modalidade se 
faz presente hoje, na maioria, nas grandes metrópoles. São de alta 
complexidade, uma vez que funcionam 24 horas em todos os dias da 
semana, tem no máximo cinco leitos para internações de curta 
duração e fazem acolhimento noturno.  
CAPS i: São serviços especializados no atendimento de crianças e 
adolescentes com transtornos mentais.  
CAPS ad: São serviços especializados nos atendimentos a pessoas 
que fazem o uso prejudicial de álcool e outras drogas, equipamentos 
previstos para cidades com mais de 20.000 habitantes, ou localização 
geográfica (rota de trafico ou município de fronteira).  
(BRASIL, 2005 apud MACHADO 2009, P. 59).   
 

 

É importante destacar de acordo com o estudo de Machado (2009), que 

esse modelo de atenção psicossocial abrange situações de moradia, 

saneamento, renda, alimentação, educação, e acesso a lazer e bens, bem 

como das informações de saúde e sofrimento psíquico. Ainda para a autora, a 

relação de ação psicossocial está ligada no cuidado entre o individual e o 

coletivo, priorizando assim, o atendimento interdisciplinar ao portador de 

sofrimento mental, com participação da família e comunitária (Ibid, p. 62).  

Deste modo, o Serviço Social tem como papel orientar a atuação das 

múltiplas profissões envolvidas no campo da saúde mental numa perspectiva 

que vise o fortalecimento da rede social e da coletividade dos sujeitos, 

permitindo assim, a otimização dos serviços a partir do oferecimento da 

assistência social integral (MOTA e RODRIGUES, 2016).  

Nessa interdisciplinaridade e pluralidade de saberes e profissionais no 

campo da saúde mental, o serviço social segundo Bisneto (2011), é chamado a 

intervir em tudo que escapa à racionalidade desse processo social, pois como 

aborda Mota (2010), a assistência social se responsabiliza pelo o que ninguém 

quer fazer, ou faz. Ou seja, cabe ao assistente social ajudar na garantia do 

espaço da prestação do serviço, e contribuir para o melhor tratamento 

psiquiátrico, ou seja, com o meio social dos usuários do Caps (BISNETO, 

2011).  

Então, segundo Bisneto (2011), a prática profissional do Serviço Social é 

atuar na obtenção de algum tipo de benefício assistencial que permita ao 
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usuário uma melhor integração ao atendimento psiquiátrico ou à sua vida 

social. Atuar no encaminhamento dos usuários para serviços não prestados 

pelo estabelecimento psiquiátrico, como por exemplo, a fisioterapia. Ou ainda, 

fazer encaminhamento para a justiça, INSS, e abrigos para moradia.  

Diante do exposto, percebemos que o Serviço Social no campo da 

saúde mental exerce um importante e de destaque na materialização da 

política de saúde mental, nos espaços territoriais do Caps, pois assume o 

protagonismo frente às políticas sociais e a busca por direitos dos usuários.  

Compreendemos, que mesmo com os avanços da política de saúde 

mental nos últimos anos, a luta antimanicomial e por uma sociedade sem 

manicômios ainda permanece. E nessa luta o Serviço Social tem papel 

fundamental.  
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CAPÍTULO III 

 

3. A OFERTA DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NO CAPS DE GUARUS, 

CAMPOS DOS GOYTACAZES 

 

As exposições feitas nos capítulos anteriores objetivaram fornecer 

subsidio teórico para apresentar o presente capítulo. Como já mencionado no 

capítulo anterior, o presente trabalho teve como ponto de partida a inserção do 

estágio supervisionado realizado no Caps II Dr.João Batista Araújo Gomes, em 

Guarus.  

Este capítulo é em parte resultado da minha atuação prática em um 

Centro de Atenção Psicossocial (Caps), e desdobramento dos meus 

questionamentos e vivências com a realidade do Caps. Pretende-se, portanto, 

neste capítulo compreender os desafios e as estratégias do Assistente Social 

na atuação prática em um Caps II.   

 

3.1. Uma aproximação com o campo de estágio  

 

O estágio supervisionado foi realizado no Caps II Dr.João Batista Araújo 

Gomes, no bairro Guarus, a localidade segundo o censo do IBGE até 2010, 

indicava cerca de 12.820 habitantes. O Caps II Guarus foi fundado em 2002, 

logo após aprovação da Lei 10.216 de 2001, que dispõe sobre os direitos das 

pessoas com transtornos mentais. Como já abordado anteriormente, a lei 

redireciona a atenção à saúde mental, regulamenta a não internação dos 

indivíduos que tem transtorno mental. E propõe o rompimento com fatores 

vivenciados pelos usuários, historicamente cruéis e desumanos.  

 Segundo Silveira (2009, p. 46), o Caps é a porta de entrada à rede de 

atenção à saúde mental e tem como papel garantir a integralidade das políticas 

públicas que visam efetivar e promover o direito à saúde e principalmente o 

direito à cidadania dos usuários, que vivem dentro de um contexto econômico, 

social e cultural onde lhe faltam moradia, renda, educação e outros bens 

materiais.  

 Campos dos Goytacazes conta com quatro Caps da rede de atenção 

psicossocial do município, sendo eles: O Caps i- Dr. João Castelo Branco; o 
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Caps A.D. - Dr. Ari Viana; e o Caps III – Dr. Romeu Casarsa, ambos 

localizados no Centro e, o Caps II – João Batista Araújo Gomes, em Guarus. 

Como podemos verificar apenas o Caps II Guarus é localizado fora da 

localidade central de Campos.  

Sobre os recursos financeiros destinados aos Caps, estes são 

repassados pelo Ministério da Saúde e depois para a Secretaria Municipal de 

Saúde, sendo direcionado ao Fundo Municipal de Saúde que é o órgão que 

realiza a gestão da verba.  

Em relação à estrutura organizacional do Caps II Guarus, a 

hierarquização é parte da Secretária Municipal de Saúde, Programa de 

Atenção Básica, Programas Especiais, Gerência de Saúde Mental que 

organiza a RAPS (Rede de Atenção Psicossocial do Município).  

A equipe do CAPS II Guarus conta com: 1 Coordenador, 1 

Administrativo, 2 Recepcionistas, 3 Psicólogos, 2 Assistentes Sociais, 2 

Enfermeiras, 1 Atendente de consultório, 2 Auxiliares de serviços gerais, 5 

Técnicos em enfermagem, 3 Vigilantes, 2 Médicos psiquiatras e 1 Médico 

clínico geral.   

Por ser um espaço interdisciplinar, ao trabalhar em conjunto com 

multiprofissões e saberes diversos, o principal instrumento e estratégia de 

prática da multiprofissionalidade nas ações da saúde mental dentro dos Caps, 

é o Projeto Terapêutico Singular (PTS), ao possibilitar a participação, 

reinserção e construção da autonomia para o usuário e a família em sofrimento 

psíquico.  De acordo com Silva Et al (2013, p. 198), “o PTS é um conjunto de 

propostas terapêuticas desenvolvidas pela equipe de assistência com a 

participação do indivíduo, e tem como objetivo ajuda-lo na reconstrução das 

relações afetivas e sociais, afim de reconquistar direitos e poder social”. 

O plano de ação do Caps II Dr.João Batista Araújo Gomes em Guarus é 

realizado através do PTS (de acordo com a especificidade de cada usuário), 

buscando assim, a construção de um trabalho que promova a inserção social, 

onde o cuidar ultrapassa o espaço do dispositivo e ganha o território. É 

necessário trazer o usuário ao CAPS, construir sua socialização, conseguir que 

ele permaneça no PTS e promover sua saída por meio de ações que os 

integrem efetivamente à sociedade.   
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O Caps II Dr.João Batista Araújo Gomes em Guarus está localizado em 

uma região carente que atende aproximadamente 630 usuários com 

transtornos mentais severos e graves, que são qualificados em intensivo, semi-

intensivo e não intensivo. Nesta instituição há cerca de quarenta usuários 

(pacientes) intensivos e eles estão presentes na instituição todos os dias para 

participar de PTS.  Já os semi-intensivos, são os usuários que após a definição 

observasse se precisam do projeto terapêutico. E os usuários não intensivos, 

são os que só vêm ao Caps para consulta, ou necessidade de utilizar 

medicamentos.  

Quando o usuário chega ao Caps, o primeiro contato dele é com o 

acolhimento, que é realizado por qualquer pessoa da equipe multiprofissional 

presente no Caps. Após a acolhida é feita uma entrevista por duas ou mais 

escutas, que devem ser realizadas por profissionais de diferentes áreas, como: 

enfermagem, serviço social e psicologia, para depois ir para a consulta médica. 

É importante destacar que todos os usuários precisam ter PTS. 

Após esse primeiro momento de acolhimento e diagnóstico, os dados 

coletados pelos profissionais dessa equipe multidisciplinar, e os relatos de cada 

intervenção, são registrados num prontuário individual. É através desse 

prontuário que a equipe poderá na reunião que acontece semanalmente na 

qual todos os profissionais que atuam no Caps conversar sobre cada usuário e 

decidir se o mesmo precisa ou não ser inserido em algum projeto terapêutico. 

Pois, por ser um Caps portas abertas, ele acolhe usuários e suas demandas 

(implícitas ou explícitas) que chegam juntos com sua família e todo um 

contexto social que, na maioria das vezes, é de total abandono e negligência.  

Ao analisarmos a prática profissional do assistente social, 

compreendemos que no seu trabalho cotidiano, o profissional realiza a acolhida 

e viabiliza o acesso dos usuários as políticas sociais. O suporte social é feito 

com as famílias respeitando seus limites e possibilidades e, colocando o 

serviço social sempre à disposição para qualquer pessoa que dele precise. 

Quando cada usurário apresenta suas particularidades próprias, cabe ao 

assistente social o reconhecimento da “questão social” como objeto de 

intervenção profissional (CEFESS, 2010).   

Pois ao pensarmos a intervenção do profissional “orientada por uma 

perspectiva teórico-política que pressupõe uma leitura crítica da realidade e a 
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compreensão do contexto sócio histórico em que se situa a intervenção, 

precisa-se a partir daí, estruturar o trabalho estabelecendo competências e 

atribuições necessárias ao enfrentamento das situações colocadas e as 

demandas sociais que se apresentam no cotidiano” (CFESS, 2010, p.35), é 

nesse contexto que acontecem o reconhecimento e fortalecimento da luta em 

defesa pelos direito à saúde e a cidadania dos usuários, mais do que isso pelo 

direito à cidade dos usuários do CAPS.  

 

3.2. Ver, viver e perceber a rede de atenção a saúde mental 

 

O presente estudo teve como pano metodológico entrevistas e a análise 

dos preenchimentos de prontuários das instituições no qual os usuários estão. 

Outra questão abordada é que para analisarmos os serviços oferecidos aos 

usuários utilizamos entrevistas com os usuários que estavam 

institucionalizados no município de Campos dos Goytacazes.  

Minha primeira prática profissional no estágio foi conhecendo a rede de 

saúde mental, e todo seu funcionamento. Posteriormente a isso, comecei a 

integrar grupos de intervenções terapêuticas dentro do Hospital Psiquiátrico 

Henrique Roxo, com o intuito de conhecer e participar da relação e convívio 

social dos usuários que estavam internados há anos. Os usuários diante dessa 

relação de convívio começaram a participar da própria elaboração das 

intervenções do grupo, propondo o que eles gostariam de fazer ou aprender.   

A partir do grupo de intervenção terapêutica no Hospital, e a criação do 

vínculo com os usuários, foi possível saber algumas informações importantes 

sobre a história do usuário, sobre a família e se algum usuário ou sua família 

tinham algum tipo de benefício social.  

É importante destacar a resistência do Hospital em relação a nossa 

presença no local, nossa entrada era restrita em alguns espaços e em alguns 

dias também. A estrutura interna do Hospital é bastante similar com uma 

prisão, e bastante similar com os hospitais e a forma de abordagem da loucura 

na idade clássica. Segundo Amarante (1995), o modelo clássico foi tão 

difundido que influencia até os dias atuais a prática da psiquiatria. 

Após esse período no Hospital Henrique Roxo, meu estágio aconteceu 

no Caps II, e logo de início percebo a total diferença entre a política de saúde 
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mental proporcionada pelo Caps, e o Hospital Psiquiátrico. No Caps, minha 

prática profissional se realizava no acolhimento aos usuários e as famílias do 

mesmo. Muitas famílias por não conhecer o Caps, ou não entender a 

importância dessa nova política de saúde, ainda naturalizam a loucura e a 

internação dos usuários. A naturalização das internações é um grande desafio 

a ser descontruído pelos familiares e pela sociedade, pois muitos não sabem o 

papel da terapia assistida, mesmo com o auxilio do profissional na hora do 

acolhimento. 

No período do estágio eram apenas duas estagiárias de Serviço Social 

no Caps, o meu acompanhamento aconteceu com os pacientes que vieram de 

longas internações e os usuários que não tinham nenhum benefício social, com 

o objetivo de verificar as documentações necessárias para iniciar o processo 

de marcação de perícia, para assim receber o benefício. 

 É preciso destacar que alguns pacientes que recebem o benefício e que 

saíram do Hospital Psiquiátrico Henrique Roxo foram para a residência 

terapêutica (RT). Tal dispositivo é também chamado de “serviços residenciais 

terapêuticos” (SRT), pois são considerados estratégicos e imprescindíveis no 

processo de desinstitucionalização de egressos de longas internações 

psiquiátricas que perderam vínculos sociais e familiares, em espaços 

residenciais, com a explícita intenção de superar o isolamento e 

encarceramento que eram submetidos. Sobretudo, o objetivo dos SRT é 

implementar alternativas de moradia para aqueles que não são mais aceitos 

pela família ou cujo os laços familiares se perderam. No entanto, mesmo diante 

desse dispositivo, muitos são os problemas e desafios que este serviço 

evidência no contexto mais amplo da atenção à saúde (Amorim e Dimenstein, 

2009). 

Dentre os usuários que acompanhei, dois deles recebem o benefício 

mas ficaram elegíveis para a RT, pois não possuem familiares e sua curatela é 

judicial. Restam a esses usuários um acompanhamento com maior atenção 

para assegurar a autonomia deles. Mas como assegurar a autonomia desses 

sujeitos que foram destituídos e privados de todas e qualquer possibilidade de 

exercício de sua autonomia ao serem rotulados como “doentes mentais”? 

Outros quatros usuários que acompanhei tem uma autonomia maior, do 

que os dois primeiros usuários acima analisados, no entanto, assim como a 
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maioria dos usuários internados no Hospital Psiquiátrico Henrique Roxo, estes 

também não possuem documentos. Grande parte dos prontuários do Hospital 

não possuíam as informações necessárias, muitos pacientes não tinham em 

suas fichas informações básicas, com o fechamento do Hospital os 

profissionais puderam encaminhar os usuários ao CAPS.  

Segundo a supervisora do estágio, a desinstitucionalização de Campos 

dos Goytacazes, após a proposta de trabalho em rede com a reformulação da 

Reforma Psiquiátrica teve grande ampliação dos serviços oferecidos e novos 

dispositivos substitutivos à lógica manicomial, para preparar os usuários para a 

saída dos hospitais psiquiátricos. Barros (1994) aponta, que a 

desinstitucionalização da doença mental é aquela que se verificará através do 

desmonte dos aparelhos que lhes dá sustentação e que podem ser traduzidas 

pela luta contra a violência, a desmistificação dos preceitos do hospital 

psiquiátrico e a criação de serviços com uma lógica diferente da exclusão e da 

opressão. 

3.3. Desafios que perpassam o fazer profissional em relação ao projeto 

ético político da profissão 

 

Quando abordamos os desafios que perpassam o fazer profissional em, 

compreendemos que mesmo diante das mudanças na política de saúde 

mental, os desafios ainda são muitos para a consolidação do campo.  

Em relação ao Caps II, os desafios estruturais dificultam exercer o fazer 

profissional e até mesmo a atenção psicossocial do Caps, primeiro pela falta de 

transporte disponibilizado para realizar as visitas domiciliares ou qualquer outro 

tipo de intervenção; a falta de acesso à internet inviabiliza a inscrição ou 

acompanhamento de qualquer tipo de benefício que necessite da internet; a 

falta de um bebedouro com água potável é outro desafio estrutural, pois os 

usuários bebem água da torneira; outro caso é a falta de alimentação 

adequada para usuários com diabetes. Como forma de tentar encontrar 

estratégias para as visitas, a solicitação do transporte às vezes é 

disponibilizada de outros dispositivos, como por exemplo, outro CAPS ou 

CRAS, quando estes não estão sendo utilizados.  
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Quando abordamos o fazer profissional em relação ao projeto ético 

político da profissão, a formação em Serviço Social não nos permite ignorar as 

chamadas expressões da “questão social” e, são essas expressões que 

configuram o objeto de trabalho do profissional de Serviço Social. A percepção 

que temos dessas expressões bem como dos valores que orientam tais 

concepções, são mediações que incidem sobre os meios e modos de 

responder às demandas profissionais.  

No Caps o profissional do serviço social exerce a função de olhar 

investigativo através de entrevistas, com esse instrumento as informações são 

relatadas nos prontuários com intuito de compreender para além do transtorno 

mental, saber as particularidades daquele usuário, como um cidadão de 

direitos. 

 

O desafio é redescobrir alternativas e possibilidades para o 
trabalho profissional no cenário atual; traçar horizontes para a 
formulação de propostas que façam frente à questão social e 
que vivenciam, não só como vítimas, mas como sujeitos que 
lutam pela preservação e conquista da sua vida, da sua 
humanidade. Essa discussão é parte dos rumos perseguidos 
pelo trabalho profissional contemporâneo (IAMAMOTO, 1998, 
p.75). 
 

 

Mas talvez de todos os desafios que perpassam o fazer profissional, o 

cenário atual é o que mais gera desafios, ao ameaçar as conquistas sociais 

fruto de luta dos movimentos sociais nos últimos anos. De acordo com Moraes 

(2016), o cenário atual do trabalho profissional do serviço social brasileiro tem 

se agravado por meio da crise do desemprego, corte dos gastos públicos, e o 

avanço do estado e políticas neoliberais colocando em ameaça a ideia de 

proteção social.  

Os retrocessos no qual estamos vivenciando com a ascensão de 

políticas neoliberais, avanço do conservadorismo, do fascismo e da visão 

contrária a ideia da solidariedade e dos direitos, dando a possibilidade para 

setores exercerem sua diversidade cultural, ética, religiosa e política. Nas 

palavras de Amarante (2015), isso demonstra que o país tem sofrido uma forte 

influencia neoliberal, que pouco ou nada leva em consideração os direitos 

conquistados nos últimos anos. O que nas palavras de Amarante (2015), é ruim 
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para a reforma psiquiátrica e para a política de saúde mental no Brasil, pois as 

políticas neoliberais atentam exclusivamente para a lógica mercadológica da 

saúde, indo de encontro com as entidades e movimentos que defendem a 

universalização da saúde pública, gratuita, com equidade, como direito e em 

defesa da vida.  

Não se pode negar a ascensão da onda conservadora e retrógrada em 

todos os campos nos últimos anos que coloca em questionamento o 

compromisso ético, político e profissional do assistente social. Pois nas 

palavras de Boschetti (2015, p. 638), “existe um distanciamento entre o Projeto 

Ético-Político e uma base de assistentes sociais que estariam cada vez mais 

desconectadas profissional e politicamente desse projeto”. Segundo a mesma 

autora, o conservadorismo nunca deixou de existir no Serviço Social, no 

entanto, esse movimento vem se fortalecendo por algumas determinações 

societárias (BOSCHETTI, 2015, p. 639). O grande desafio ao nosso ver na 

atualidade do Serviço Social e a herança do conservadorismo e seu 

refortalecimento diante da crise societária e estrutural do capitalismo.  

Segundo o Projeto Ético político do profissional de serviço social, os 

assistentes sociais brasileiros possuem o compromisso com a classe 

trabalhadora e os processos emancipatórios na perspectiva de uma sociedade 

mais justa e igualitária (CFESS, 2006). No entanto, esse refortalecimento do 

conservadorismo e as políticas neoliberais colocam em jogo esse projeto 

societário igualitário e de direitos.  

Numa sociedade de classe, segundo Teixeira e Braz (2009, p. 05) os 

projetos societários podem ser, transformadores ou conservadores. Não há 

dúvidas que o projeto ético-político do Serviço Social brasileiro está vinculado a 

um projeto societário transformador, no entanto, “ao atuarmos no movimento 

contraditório das classes, acabamos por imprimir uma direção social as nossas 

ações profissionais que favorecem um ou outro projeto societário” (TEIXEIRA e 

BRAZ, 2009, p. 05).  

Segundo o CFESS (2006), se o conhecimento crítico da realidade é um 

dos caminhos para promover estratégias técnico-políticas nos diversos 

espaços sócios institucionais que se concretizem princípios como: promoção 

de liberdade, da autonomia, da competência e o compromisso ético político da 

profissão, não compreender os novos cenários, não se enfrentar a barbárie 
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social, não combater a ofensiva neoliberal, não estabelecer alianças com a 

sociedade civil organizada, não alcançar novas legitimidades profissionais, e 

não efetivar os princípios e valores do projeto profissional, contribuí para não 

formar profissionais críticos e competentes, compromissados com o projeto 

societário transformador.  

3.4.    Fortalecimento do vínculo familiar  

 

Diante de toda a discussão ao longo deste trabalho, quando abordamos 

a importância do fortalecimento do vínculo familiar e o cuidado ao portador de 

transtorno mental, precisamos destacar a relação e a importância da cidadania 

dessas pessoas. Entende-se que a cidadania é construída no plano social e 

político. É a luta e o processo de incorporação de novas categorias de direito já 

existentes. A cidadania é, portanto, mutável, e que sofre diversas 

transformações. É nessa gama teórica dessa categoria, que identificamos que 

a luta pela cidadania do PTM se insere na luta pelo direito das minorias, mas 

não só isso, pois, além dos direitos civis básicos: civis, políticos e sociais, 

postulando-se a invenção de uma cidadania especial, que abarque a dimensão 

da subjetividade e da desrazão de acordo com Vasconcelos (1997).  

Ao refletir sobre a produção de autonomia e fortalecimento do vínculo 

familiar do sujeito em sofrimento psíquico, gera-se assim, o seguinte 

questionamento: como garantir o direito a cidadania ao PTM e o fortalecimento 

do seu vinculo com a família? Entende-se que a liberdade é uma luta histórica 

para os PTM, pois ao pensar na lógica manicomial há um retrocesso acerca da 

luta da desinstitucionalização deste usuário pelo Estado, ao determinar as 

ações sobre este individuo, isto é, cabe ao Estado decidir sobre a vida dessas 

pessoas limitando a elas o direito a liberdade. A relação entre direitos civis e 

sociais tem se mostrado antinômica “no sentido de que o desenvolvimento 

deles não pode proceder paralelamente: a realização integral de uns impede a 

realização integral dos outros” (BOBBIO, 1992, p. 21 apud ROSA, 2008).  

Sobre a intervenção da família é complexo definir o limite entre proteção e a 

violação de direito do PTM, o cerceamento da liberdade ganha especificidades 

diante a vários tipos de transtornos como destaca Rosa (2008). Em seu objeto 

de investigação verificamos que a família procura saídas para resolver falhas e 
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violações de direito para os usuários institucionalizados, realizando assim, 

visitas, procurando o serviço social, porém, há um medo de confrontar a 

instituição e não ter como opção o acolhimento em caso de necessidade da 

mesma. Muitos solicitam a alta médica ou transferência de seu familiar em 

caso de espancamento e violações dentro do hospital com medo de fazer 

denúncias (ROSA, 2008).  

Com a lógica e o peso histórico e estrutural diante de retrocessos e 

problemas financeiros as famílias se fragilizam dando continuidade a “cultura 

do favor”. Nesse contexto Rosa (2008) observa a preocupação da família com 

uma orientação, mais adequada com o cuidado do usuário de transtorno 

mental. A família então passa a sofrer várias mudanças nesse processo ao 

envolver questões econômicas, jurídicas, políticas, culturais e demográficas. 

Outra questão que merece ser destacada é sobre a categoria do cuidado, 

ainda para Rosa (2008) a predominância feminina nesta responsabilidade além 

do trabalho doméstico em geral, fica em todos os casos com a figura feminina 

da mulher. A autora faz uma crítica construtiva ao repensar esse cuidado na 

contemporaneidade, e assim promovendo e desmitificando a exclusividade 

feminina com o mesmo. Compreendemos que em uma sociedade patriarcal e 

machista, essa questão está cristalizada e enraizada, e por isso a importância 

em repensar essas questões.  

Apesar da família poder constituir o melhor espaço de relações afetivas e 

pessoalizadas, e no Brasil ser a principal balizadora das relações sociais e 

referência indenitárias, encontra-se em crise com as condições de cuidar. Por 

outro lado, defender o cuidado unicamente na família envolve o risco de 

reforçar às políticas regressivas nos moldes sugeridos pelo ideário neoliberal, 

que retira do Estado a assistência ao portador de transtorno mental, tal qual 

ocorreu com o processo de reforma psiquiátrica norte-americana, que, ao se 

orientar pela busca de racionalização econômica e administrativa, 

desospitalizou e provocou desassistência (ROSA, 2008).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nosso objetivo com o presente trabalho foi compreender os desafios e 

estratégias existentes no campo a desinstitucionalização da saúde mental e os 

estigmas e preconceitos enfrentados pelos sujeitos com transtornos psíquicos, 

em um longo período de internamento em manicômios.  

Historicamente as práticas sociais destinadas à loucura sempre foram de 

exclusão, segregação e marginalização por não corresponderem ao padrão 

“normativo” da sociedade. A essas pessoas “doentes mentais” restavam 

apenas o encarceramento e aprisionamento em Hospitais psiquiátricos, 

manicômios, conventos e casas de misericórdia.  

Como vimos no decorrer desse trabalho o saber sobre a loucura 

corresponde a uma alienação social, como alguns autores vão chamar. E 

mesmo com o processo histórico de luta da reforma psiquiátrica, movimentos 

sociais e MTSM, a ideia marginalizada sobre esses sujeitos ainda perpassa o 

senso comum da sociedade. Pensando isso, que tentamos ao longo do 

trabalho compreender o processo histórico da Reforma Psiquiátrica e a luta 

antimanicomial, pois entendemos que essas questões fazem parte das 

chamadas expressões da “questão social”.  

Ou seja, compreender a luta antimanicomial e pela 

desinstitucionalização da doença mental reafirma à necessidade de uma 

sociedade sem manicômios e com serviços de saúde mental que ofereçam 

alternativas de acolhimento psicossocial sem o aprisionamento da liberdade 

dessas pessoas e pautada como parte dos serviços públicos de saúde. 

A atenção psiciossocial dos sujeitos com transtornos psíquicos no Caps 

tem como papel garantir a integralidade das políticas públicas que visam 

efetivar e promover o direito à saúde e principalmente o direito à cidadania dos 
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usuários. E nesse desdobramento de maior atenção e inclusão dos usuários e 

familiares na rede de saúde mental do Caps, que compreendemos a 

importância do serviço social no campo da saúde mental. Pois o profissional de 

Serviço Social segundo Scheffer e Silva (2014, p. 374) tem um papel 

diferenciado para complementar a equipe multidisciplinar nos CAPS, que 

promove na rede de atenção uma articulação que promovam a busca por 

estratégias de direitos sociais.  

No entanto, chamamos a atenção para os desafios que perpassam o 

fazer profissional em relação ao projeto ético político da profissão. Há de 

compreender o atual momento histórico no qual estamos inseridos na 

sociedade capitalista. Vivemos um momento de refortalecimento do 

conservadorismo em todos os campos, e essa ascensão conservadora coloca 

em questionamento o projeto societário de uma sociedade mais justa, 

democrática e com políticas sociais de equidade.  

Nessa onda conservadora reafirmamos o compromisso e a importância 

da instrumentalidade do profissional de serviço social no campo da saúde 

mental. E reafirmar o compromisso ético-político dos assistentes sociais 

brasileiros com a classe trabalhadora e os processos emancipatórios na 

perspectiva de uma sociedade mais justa e igualitária (CFESS, 2006).  

O profissional do Serviço Social tem um papel importante na promoção e 

efetivação de políticas mais inclusivas, pois concordando com o código de ética 

do Assistente Social (CFESS, 2011), as competências pertinentes ao 

profissional permite realizar uma analise crítica da realidade, e assim estruturar 

seu trabalho e atribuições específicas e necessárias ao enfrentamento das 

situações e demandas sociais que se apresentam em seu cotidiano, ao prestar 

o serviço de acolhimento e atendimento dessas pessoas. 

Ao compreendemos a importância do debate, que buscamos ao longo 

do trabalho alimentar o debate no Campo da saúde mental, mas não podemos 

prever que tenhamos feito todas as exposições e considerações necessárias 

ou suficientes, pois segundo Coutinho não há ciência que abarque a totalidade 

do real, por isso a necessidade da interdisplinaridade em campos complexos 

como o da saúde mental. Diante disso, esperamos de algum modo, ter 

alimentado às reflexões e potencializado o debate. 
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