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Resumo:  

A reforma psiquiátrica propôs uma transformação no cuidado aos sujeitos com sofrimento 

psíquico através de novos espaços com vistas a desconstrução do lugar doença/loucura. Os 

serviços substitutivos de cuidado desses sujeitos constituem espaços sócio ocupacionais do 

assistente social.Este trabalho visa debater sobre a formação dos assistentes sociais para a 

atuação na área. Para isto realizou-se pesquisa bibliográfica. Observou-se que que 

discussão do Serviço social na área da Saúde Mental ainda é incipiente. A inserção da 

categoria na área trata-se de um processo constante de construção, reconstrução e 

aperfeiçoamento, deve-se valorizar, especializar e ampliar o seu espaço nos serviços, 

através do conhecimento e da atuação especializada. 

Palavras-chave: Serviço Social; Saúde Mental; Formação.  

 

Abstract: The psychiatric reform proposed a transformation in the care to the subjects with 

psychic suffering through new spaces with view to deconstruction of the disease / madness 

place. The substitutive services of care of these subjects constitute socio-occupational 
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spaces of the social worker. This work aims to discuss about the training of social workers to 

work in the area. For this, a bibliographic research was carried out. It was observed that the 

discussion of Social Service in the field of Mental Health is still incipient. The insertion of the 

category in the area is a constant process of construction, reconstruction and improvement, it 

is necessary to value, specialize and expand its space in the services, through the 

knowledge and the specialized action. 

Key-words : Social Work; Mental Health;Training. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Com a Reforma Psiquiátrica brasileira buscou-se avanços na forma de tratamento à 

pessoa com sofrimento mental, trazendo novas demandas ao profissional de Serviço Social 

no que tange à cidadania e à (re)inserção soical desses sujeitos.   

O movimento trouxe para o debate o rompimento com a lógica asilar de segregação 

e exclusão do sujeito com sofrimento psíquico, propondo práticas pautadas na perspectiva 

da atenção psicossocial. Tal processo teve importância para a inserção do assistente social 

nos serviços substitutivos de saúde mental. Sendo assim, é indispensável a discussão da 

temática no processo de formação da categoria profissional, pois, a todo o momento esse 

profissional é convocado atuar frente às expressões da questão social relacionadas aos 

sujeitos com sofrimento psíquico.   

Nesse sentindo, o presente trabalho tem como objetivo apresentar o debate sobre a 

formação dos assistentes sociais para a atuação na política de Saúde Mental, apresentando 

a relevância da reforma psiquiátrica para a ampliação dos assistentes sociais nessa área. 

As motivações que levaram a construção deste estudo estão estreitamente 

vinculadas à vivência de atividades desenvolvidas na área em questão através do Programa 

de Residência Multiprofissional em Saúde Mental da Universidade Estadual de Montes 

Claros-MG.  
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Ao refletir sobre a temática é preciso considerar de que forma vem se apresentando 

a Política de Saúde no Brasil, com suas contradições, conflitos e os diferentes interesses do 

Estado em relação à política de saúde mental oferecida à população com sofrimento 

psíquico. É num contexto de radicalização da política macroeconômica, neoliberalismo, 

desmonte dos direitos sociais que o Estado tem reduzido ao máximo os compromissos com 

as políticas públicas, em especial a política voltada para o campo da Saúde Mental.  

Usou-se da pesquisa qualitativa, que verifica uma relação existente entre o mundo 

real e o sujeito, ou seja, entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito, interpretar os 

fenômenos e atribuir significados são as bases da pesquisa qualitativa, não exigindo 

métodos e técnicas estatísticas.  Para a sua realização utilizou-se a pesquisa bibliográfica, 

que para Gil (2002) é desenvolvido com base em material já elaborado, constituído 

principalmente de livros e artigos científicos. A pesquisa bibliográfica proporcionou uma 

proximidade com a temática. 

  

SERVIÇO SOCIAL NO CAMPO DA POLÍTICA DE SAÚDE MENTAL 

Na literatura brasileira há registros que demarcam a inserção do Serviço Social na 

Saúde Mental em meados dos anos de 1946. Em relação às primeiras práticas da categoria 

profissional nessa área, segundo Vasconcelos (2000) temos a experiência nos Centros de 

Orientação infantil-COI e Centros de orientação Juvenil-COJ. Em termos teóricos, essas 

práticas iniciais guardam uma distância muito grande em relação ao Serviço Social atual, 

uma vez que predominavam abordagens de cunho eugênico e da higiene mental 

(VASCONCELOS, 2000).  

Ressalta-se que historicamente a loucura foi abordada de forma excludente. Foucault 

(2005) evidencia isto desde o final da idade média, onde os loucos eram expulsos das 

cidades e transportados para territórios distantes.  De acordo com o autor o louco não tinha 

chão, não era dono de seu pensamento, de sua cidadania, de sua identidade, nem 

tampouco de seu comportamento. O internamento nas instituições fechadas era “a 

eliminação espontânea dos a-sociais” (FOUCAULT, 2005, p. 78).  

Vale lembrar que desde o final da década de 1950, no Brasil os hospícios eram 

caracterizados por superlotação e maus-tratos aos internos. O cenário da assistência 

psiquiátrica era tenebroso e o poder público pouco se implicava ((DEVERA e COSTA 

ROSA, 2007). 
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No país, o número de hospícios teve um grande aumento após o ano de 1964 

através das reformas da saúde e da previdência promovidas pela ditadura militar, com a 

administração centralizada e a privatização do atendimento médico. A partir da passagem 

do atendimento psiquiátrico para a rede previdenciária conveniada privada abriram-se várias 

clínicas psiquiátricas que faziam o atendimento e depois eram pagas pelo Instituto Nacional 

de Previdência Social - INPS. Com isso ampliou-se a possibilidade de empregar assistentes 

sociais na área (BISNETO, 2007). 

O movimento militar de 1964 transformou-se em um marco na divisão entre a 

assistência voltada ao doente mental indigente e uma nova fase onde a cobertura é 

estendida aos trabalhadores e seus dependentes. No decorrer da ditadura a pobreza 

apresenta-se como o maior problema enfrentado pelo governo, problema que necessitava 

de controle, pois poderia acarretar oposições da sociedade. Diante disso, o Estado ditatorial 

exigiu do assistente social a atuação na execução de políticas sociais na saúde mental.  

Assim, o período da ditatura militar marcou a entrada dos assistentes sociais na 

psiquiatria, porém “o Serviço Social foi demandado pelo Estado Ditatorial como executor 

terminal de políticas sociais na área de Saúde Mental, repetindo sua contradição histórica, 

de uma demanda pelas elites para atender aos “necessitados” (BISNETO, 2007, p.25). 

Desse modo, a atuação do Serviço Social na área psiquiátrica no Brasil inicialmente com a 

assistência aos trabalhadores, objetiva atenuar a questão social decorrida da relação entre 

capital e trabalho. Segundo Marilda Iamamoto e Raul de Carvalho (1988, p.370): 

 

A ampliação do mercado de trabalho e o reforço da legitimidade do Serviço 
Social é expressão da resposta das classes dominantes ao enfrentamento 
das novas formas de expressão da questão social, que tem como pano de 
fundo a ampliação do processo de pauperização da população 

trabalhadora.  
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Toda via, nos anos 1970 em meio à efervescência de movimentos sociais que 

ocorriam após um longo período de ditadura, a lógica de tratamento e a forma de se olhar a 

loucura é questionada.  A influência de outros países, mobilizações sociais e políticas 

impulsionaram o processo de desinstitucionalização psiquiátrica. Instalou-se no país o 

processo de crítica e prática com proposições para a transformação do modelo asilar 

(DEVERA & COSTA ROSA, 2007). “Surgem denúncias de fraudes no sistema de 

financiamento dos serviços e denúncias de abandono e maus tratos a que eram submetidos 

os pacientes internados em diversos hospícios do país” (NETO, 2003, p.73). 

Destaca-se o Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental (MTSM), criado em 

1978. Apresentando reivindicações trabalhistas, denúncias contra a exclusão, a cronificação 

e a violência nos hospitais psiquiátricos liderou os acontecimentos que fizeram avançar a 

luta até seu caráter definidamente desinstitucionalizador iniciando a batalha pela 

implantação de serviços efetivamente substitutivos as hospital psiquiátrico convencional, 

desencadeando assim a Reforma Psiquiátrica brasileira.  

Posteriormente, de acordo com Tenório (2002) a década de 1980 testemunhou   

processos importantes para a consolidação do movimento da reforma: a ampliação dos 

atores sociais envolvidos no processo e a iniciativa de reformulação legislativa. Nesse viés, 

a reforma psiquiátrica brasileira tem como ponto de virada dois eventos em 1987: a I 

Conferência Nacional de Saúde Mental e o II Encontro Nacional dos Trabalhadores em 

Saúde Mental. Tais eventos, estabeleceram um novo horizonte de ação: não apenas as 

macro reformas às instituições psiquiátricas, mas a cultura, o cotidiano, as mentalidades, 

incorporando novos atores: entre eles, os usuários e seus familiares.  

 A trajetória de todo esse processo, inscrito em um contexto de crise do modelo 

hospitalocêntrico de assistência em saúde mental, possibilitou uma transformação no 

cuidado aos sujeitos com sofrimento psíquico propondo novos espaços que buscam 

desconstruir o lugar doença/loucura. Esse processo esteve intrinsecamente vinculado a 

constituição federal de 1988 e a construção do Sistema Único de Saúde - SUS, que 

legitimaram a saúde como direito social e dever do Estado (BRASIL, 1988).  

A efervescência do movimento da Reforma Psiquiátrica circunscreve em um contexto 

de redemocratização brasileira.  Nessa lógica, sua característica dominante é o resgate da 

cidadania de sujeitos obrigatoriamente tutelados. Para Tenório (2002), a importância 

analítica de inserir a cidadania como valor fundante e organizador deste processo está em 

que a reforma é sobretudo um campo heterogêneo, que abarca a clínica, a política, o social, 

o cultural e as relações com o jurídico, e é obra de atores muito diferentes entre si. 
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 Muitas críticas foram dirigidas a todo esse processo . Essas críticas se dirigem a um 

amplo escopo de questões, desde a lentidão do processo, passando pela insuficiência 

técnica dos novos serviços até desembocar numa suposta ideologia antipsiquiátrica. 

Pesquisas apontam que por parte de trabalhadores da área -em especial a categoria 

médica-  tem-se um discurso contrário à reforma psiquiátrica, de questionamento da 

efetividade do modelo reformado de atendimento das demandas (ZGIET, 2013).  

Entretanto, Bisneto (2007) ressalta que o Movimento da Reforma Psiquiátrica tomou 

força com propostas alternativas de esquerda e amplas preocupações sociais. A conjuntura 

do Movimento introduziu novas variáveis que afetaram o Serviço Social. Pensou-se a 

“desinstitucionalização” com a proposta em autocrítica e auto avaliação, combinando com a 

perspectiva do Serviço Social baseada na práxis e com as correntes baseadas na Análise 

Institucional. 

Vale demarcar, conforme apontado,  que o campo da saúde mental constitui um dos 

espaços sócio ocupacionais do assistente social desde os anos 1940, no entanto Bússula 

(2009) coloca que o Movimento de Reforma Psiquiátrica trouxe uma ampla abertura para a 

atuação do Serviço Social em saúde mental. 

 Em conformidade com a autora, Bisneto (2007) pontua que o Movimento 

Institucionalista e Sanitarista influenciaram o Serviço Social contemporâneo, sendo que o 

Movimento de Luta Antimanicomial proporcionou uma prática e uma concepção em saúde 

mental mais politizada, além de propiciar a contratação de mais assistentes sociais. Essa 

maior demanda da categoria   ocorre devido ao novo modelo assistencial redirecionado pela 

Lei 10.2016, de 6 de Abril de 2001 e a portaria 3.088 de 2011 que institui a Rede de Atenção 

Psicossocial -RAPS, pontuando que o serviço de atenção psicossocial especializada é o 

Centro de Atenção Psicossocial (CAPS)4, que deve ser constituído por equipe 

multiprofissional que atua sob a ótica interdisciplinar. Dentre os profissionais que devem 

compor essa esquipe, o assistente social é mencionado como integrante para que o serviço 

funcione conforme a proposta de um novo modelo de cuidado. 

                                                           
4  A portaria nº 3.088, de 23 de dezembro de 2011, institui a Rede de Atenção Psicossocial para pessoas com 

sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no 
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). O Centro de Atenção Psicossocial de que trata o caput deste artigo é 
constituído por equipe multiprofissional que atua sob a ótica interdisciplinar e realiza atendimento às pessoas 
com transtornos mentais graves e persistentes e às pessoas com necessidades decorrentes do uso de crack, 
álcool e outras drogas, em sua área territorial, em regime de tratamento intensivo, semi-intensivo, e não 

intensivo. 
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Segundo Bisneto (2007, p.40) “O Movimento de Reforma Psiquiátrica veio propor 

novos encaminhamentos metodológicos, com a possiblidade do assistente social intervir de 

forma efetiva nas refrações da “questão social” na área de Saúde Mental”. 

Para Rosa (2003) o novo modelo de assistência em saúde mental propõe um desafio 

atual dos trabalhadores dessa área (dentre eles o assistente social), o manuseio de novas 

técnicas e a adoção de novas perspectivas teóricas e éticas. Ao se inserir nesse campo de 

atuação é comum um “estranhamento” por parte do assistente social, as autoras apontam 

que o Serviço Social durante seu curso de graduação tem pouca aproximação com o campo  

da saúde mental.  

De acordo com Vasconcelos (2002) o “Movimento de Reconceituação” e a “Intenção 

de Ruptura”, ao criticar a abordagem da subjetividade hegemônica do Serviço Social pré-

reconceituação reproduziu um processo de recalcamento dos temas da subjetividade, 

produzindo um empobrecimento teórico para a profissão e trazendo implicações sérias na 

formação, na cultura profissional e na prática concreta dos profissionais.  

 Vasconcelos (2010) considera que há no Serviço Social um recalcamento da 

temática da subjetividade e isso tem sido marcante e visível na medida em que os 

assistentes sociais que trabalham no campo não encontram referenciais teórico-conceituais, 

metodológicos e instrumentais para a sua atuação. “O processo de formação em Serviço 

Social baseado no recalcamento da subjetividade gera profissionais despreparados do 

ponto de vista teórico e pessoal para lidar com os desafios psicológicos e com o sofrimento 

subjetivo do trabalho na saúde mental” (VASCONCELOS, 2010, p. 209).  

Bisneto (2007, p.37) corrobora ao afirmar que “os assistentes sociais não são 

capacitados pela formação universitária para entender a loucura na sua expressão de 

totalidade histórica, social e política”, o autor também afirma que na saúde mental há um 

vazio metodológico da categoria profissional. Tais aspectos interferem na prática do 

assistente social nos estabelecimentos psiquiátricos.  

O supracitado (2007, p.50) demarca que diante da complexidade do campo da saúde 

mental, em que entram fatores biológicos, psicológicos e sociais, apenas um ramo de 

conhecimento não dá conta da problemática. Assim, a atuação deve seguir a lógica 

interdisciplinar.   

Conforme Vasconcelos (2002) as práticas interdisciplinares ao longo do tempo 

podem criar novos campos de saber teóricos, aplicados ou disciplinares. Os serviços de 
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saúde mental que funcionam sob a lógica da desinstitucionalização e da reinserção social 

do sujeito em sofrimento, geralmente tem a interdisciplinaridade como prática fundamental 

que questiona e recoloca as novas bases para o conhecimento superando a formação 

universitária tradicional. Tais serviços, passam por mudanças em sua organização através 

da interdisciplinaridade que reelabora as identidades profissionais originais, modificando as 

relações de poder.  Porém, alguns obstáculos são encontrados para a utilização de práticas 

“inter”, entre eles a institucionalização das organizações corporativas e o mandato social 

sobre um campo específico (VASCONCELOS, 2002). 

Para Vasconcelos (2002) é importante que os profissionais atuantes nesses serviços 

utilizem de habilidades além de suas disciplinas profissionais. O trabalho em equipe pode 

constituir-se em uma arena de construção interdisciplinar ou de tensões, disputas, 

corporativas e de saberes, o que é um desafio para o Serviço Social. Para Nogueira e Mioto 

(2006, p. 6): 

 

A interdisciplinaridade é compreendida como um processo de 
desenvolvimento de uma postura profissional que viabilize um olhar 
ampliado das especificidades que se conjugam no âmbito das profissões, 
através de equipes multiprofissionais, visando integrar saberes e práticas 

voltados à construção de novas possibilidades de pensar e agir em saúde. 

 

Na prática interdisciplinar, não se pretende desvalorizar ou negar a legitimidade das 

especialidades. O que se busca é a superação da fragmentação do conhecimento e das 

dicotomias engendradas, por seu caráter parcelar, de modo a reconhecer e respeitar as 

especificidades de cada área profissional, uma vez que cada disciplina possui tanto uma 

qualidade de interação quanto uma produção de efeito diferente diante do 

cuidado/escuta/tratamento (CLOSS, 2013). Diante do exposto, nota-se que é mister superar 

a atomização produzida pela visão unidisciplinar, que fragmenta o objeto de cuidado. 

Esse novo modelo de assistência à saúde mental, é fundamentado pela proposta da 

“Clínica Ampliada”, no qual se busca ampliar as possibilidades de intervenções retirando o 

foco na doença e passando o sujeito para o centro das atenções, em busca do atendimento 

integral (CAMPOS e AMARAL, 2007). Nesta direção com vistas a concretizar  

os princípios da universalidade de acesso e equidade em relação aos 
direitos sociais, a ação cotidiana dos assistentes sociais tem papel 
fundamental na construção da integralidade em saúde. Uma integralidade 
entendida como princípio dotado de vários sentidos que consistem tanto na 
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abordagem do indivíduo na sua totalidade como parte de um contexto 

social, econômico, histórico e político (MIOTO e NOGUEIRA, 2006, p.6) 

 

Nesse aspecto, Vasconcelos (2002) diz que  apesar da expansão de serviços de 

saúde mental nos últimos anos ser significativa e de haver uma demanda formal crescente 

por profissionais de Serviço Social nas portarias e normas técnicas de serviços públicos 

como já mencionado e serviços privados conveniados da área, vê-se a uma incapacidade 

efetiva de conquista de espaço desse mercado de trabalho, resultando  em um nível baixo e 

assimilação de profissionais no campo, dada a fragilidade da contribuição  que a profissão 

vem dando até o momento na área da saúde mental.  

Toda via, o objeto de intervenção do serviço Social é a questão social, que “expressa 

portanto disparidades econômicas, políticas e culturais das classes sociais, mediatizadas 

por relações de gênero, características étnico-raciais e formações regionais, colocando em 

causa as relações entre amplos segmentos da sociedade cível e o poder estatal” 

(IAMAMOTO, 2001, p.16-17). Desse modo, considerando que os sujeitos com sofrimento 

mental estão à margem do mundo da produção capitalista, os mesmo vivenciam as 

múltiplas expressões da questão social.  

No âmbito da saúde mental é mister levar em consideração a subjetividade do 

sujeito, no entanto a questão social nesse campo pode ser entendida como um dos 

agravantes do sofrimento mental, ou seja, pode estar articulada a um condicionante social 

dos usuários. Sendo, por exemplo: a violação de direitos, as dificuldades de habitação, 

alimentação, inserção no mercado de trabalho, dificuldades de inserção no cotidiano familiar 

e comunitário.  

Observa-se nesse sentido, um cenário vasto para o trabalho do Serviço Social que 

deve ser orientado e pautado pela intervenção nas múltiplas expressões da questão social 

estando em consonância com o projeto profissional e percebendo até que ponto essas 

expressões são determinantes e acirram o sofrimento mental. 

Toda via o contexto neoliberal e a organização do Estado dificultam o trabalho dos 

assistentes sociais, uma vez que as políticas sociais apresentam formatos seletivos, 

focalizados e excludentes, fato que inviabiliza os usuários acessarem seus direitos. 

O neoliberalismo visa diminuir a regulação social deixando que a sociedade seja 

regida pelas leis naturais do mercado (a lei da oferta e da procura); prega o Estado Mínimo 
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em que as políticas sociais são reduzidas ou transferidas ao setor privado. Ou seja, o 

“Estado neoliberal reduz as políticas sociais à funcionalidade de manter a reprodução social 

a custos mínimos” (BISNETO, 2007, p.41). 

Nessa lógica, com base no projeto neoliberal, o planejamento econômico realiza 

contenção de gastos na saúde pública racionalizando os serviços, diminuindo a oferta do 

atendimento, a descentralização da saúde com isenção de compromisso e atendimento às 

camadas pauperizadas através de serviços mínimos. Dentro deste cenário, há o interesse 

por parte dos governos em diminuir os custos da assistência psiquiátrica, aproveitam-se da 

onda neoliberal para não internar paciente, mesmo sem criar serviços substitutivos 

suficientes, reduzindo verbas e não contratando novos profissionais. (BISNETO, 2007). 

Nesse sentido:  

Dentre as projeções realizadas para a profissão, no quadro das 
transformações societárias típicas do capitalismo tardio, considerando as 
demandas do mercado de trabalho e a cultura profissional, está a indicação 
“da necessidade de elaborar respostas mais qualificadas (do ponto de vista 
operativo) e mais legitimadas (do ponto de vista sócio-político) para as 
questões que caem no seu âmbito de intervenção institucional (NETTO, 
1996, p.124).  

 

 Bússola (2009) chama a atenção para a importância do assistente social no âmbito 

da saúde mental, pois diferente dos outros profissionais da Saúde Mental o objeto do 

profissional não se esgota ao sofrimento psíquico  e na busca por sua cura, mas também às 

fragilidades e à importância da família nesse processo,  exigindo dele a compreensão das 

relações sociais em que o sujeito está inserido, sendo o espaço familiar um dos aspectos a 

serem priorizados para que haja continuidade das ações realizadas. 

Diante do exposto, o assistente social pautado em seu projeto ético político, tem 

como tarefa lutar pela participação social, emancipação, autonomia (ética, política, moral, 

cultural), desenvolvimento dos sujeitos sociais, e principalmente pela ampliação dos direitos 

sociais e da cidadania.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É perceptível que a ampliação da rede de cuidados às pessoas com sofrimento 

mental proporciona um espaço significativo para a atuação do assistente social, mas ainda 
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há muito para ser construído no que tange à atuação. É necessário que os profissionais que 

estão na área sistematizem sobre suas experiências vivências no campo da Saúde Mental.   

 Além disso, diante dos desafios estruturais e conjunturais existentes cabe ao 

profissional por meio do perfil crítico e propositivo buscar desenvolver no seu cotidiano 

práticas capazes de romper com a setorização da política, atendendo cada sujeito na sua 

totalidade por meio da articulação com as redes intersetoriais e cotidianamente compartilhar 

os casos em um perspectiva interdisciplinar, haja vista que o cuidado a pessoa com 

sofrimento mental deve ser integral e demanda vários olhares e junção de vários saberes. 

Contudo o Serviço Social tem como desafio incluir o tema da saúde mental em suas 

discussões na formação profissional, pois, nas diversas áreas de atuação é possível deparar 

com usuário que possui algum sofrimento mental. Cabe, assim, inaugurar um debate de 

ruptura com o resgate do tema da subjetividade no Serviço Social pelo viés da crítica teórica 

e metodológica presente no cenário de formação. 
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