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Resumo: A pesquisa teve por objetivo analisar a prática profissional do assistente social à 
luz dos familiares de usuários do Complexo Psiquiátrico Juliano Moreira (CPMJ) em João 
Pessoa/PB. Trata-se de uma pesquisa de campo exploratória e explicativa, de abordagem 
quanti-qualitativo. Nossa amostra foi 35 familiares. A coleta dos dados se deu por meio da 
entrevista semiestruturada. Observamos que há dificuldades enfrentadas pelos assistentes 
sociais na instituição, porém, percebe-se uma acomodação por parte dos mesmos, que ao 
invés de propositivos tornam-se meros executivos. Assim, concluimos que ainda há muitos 
profissionais na saúde mental que realizam suas práticas ao modo asilar.  
 
Palavras-chave: Reforma Psiquiátrica; Serviço Social; Assistente Social; Complexo 
Psiquiátrico Juliano Moreira. 

Abstract: The aim of this research was to analyze the professional practice of the social 
worker in the light of the relatives of users of the Juliano Moreira Psychiatric Complex 
(CPMJ) in João Pessoa / PB. It is an exploratory and explanatory field research, of 
quantitative-qualitative approach. Our sample was 35 relatives. The data collection was done 
through the semi-structured interview. We observed that there are difficulties faced by the 
social workers in the institution, however, they perceive an accommodation on the part of 
them, that instead of propositions they become mere executives. Thus, we conclude that 
there are still many professionals in mental health who practice their practices as asylum. 
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Neste trabalho, investigamos a prática profissional dos assistentes sociais na concepção 

dos familiares de usuários internos atendidos no Complexo Psiquiátrico Juliano Moreira 

(CPJM) da cidade de João Pessoa/PB.  

As constantes abordagens que envolvem a temática do Serviço Social e a Saúde Mental 

apontam que as práticas profissionais dos assistentes sociais que atuam neste campo, 

ainda suscitam diversas inquietações. Dessa forma, nos sentimos instigados a formular 

questionamentos que direcionem para uma compreensão acerca dos inúmeros fatores que, 

direta ou indiretamente, possam contribuir com a construção de uma imagem profissional 

dissonante daquela constituída pelo que rege o Projeto Ético-Político da profissão. 

Todavia, antes de adentrarmos na relação do Serviço Social com a Saúde Mental se faz 

necessário reconstruir o processo da Reforma Psiquiatrica Brasileira (RPB), a própria 

constituição do Serviço Social enquanto profissão e posteriormente sua atuação no âmbito 

saúde mental. 

Sabemos que, ao longo da história da humanidade a loucura sempre existiu, bem como 

locais específicos destinados ao seu tratamento, como: templos, asilos e hospitais. A partir 

da compreensão de se vivenciar a condição humana com outra perspectiva, apropriada pela 

psiquiatria no século XVIII, é construída a então instituição psiquiátrica. E é nessa ordem 

que se estabelece o critério de “diferente” para os que não seguem os padrões socialmente 

definidos, o chamado “doente mental” que deve ser excluído do convívio com os ditos 

“normais”, “produtivos”, “donos da razão” e que não representam “ameaça” a sociedade. 

Nota-se aí, claras evidências de um tratamento sinônimo de exclusão e reclusão. 

No Brasil, de acordo com Jorge (1997), o tratamento hospitalar dispensado às pessoas com 

transtornos mentais teve início com os atendimentos nas Santas Casas de Misericórdias e 

que tinham a Igreja católica como gestora. Os primeiros hospitais psiquiátricos surgem, 

praticamente, da necessidade de acolher (recolher) em um local restrito ao “louco”, os que 

ocupavam os espaços das Santas Casas e das ruas. Objetivando a retirada dessa 

população do espaço urbano, desenvolveu-se a ideia de criação do primeiro hospital 

destinado às pessoas com transtornos mentais no estado do Rio de Janeiro, o Hospício de 

Pedro II, fundado em 1841. 

Conforme nos aponta Jorge (1997), após a queda do Império e com o surgimento da 

República, em 1890, o Hospício de Pedro II perde o vínculo com a Santa Casa, recebe nova 

denominação e passa a “Hospício Nacional de Alienados” sob a administração do governo 

federal. Nesse sentido, Resende (2007), atenta para a forma como, grosso modo, o período 

imediato à Proclamação da República, pode ser considerado como um marco divisor “entre 

a psiquiatria empírica do vice-reinado e a psiquiatria científica, a laicização do asilo, a 
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ascensão dos representantes da classe médica ao controle das instituições e ao papel de 

porta-vozes legítimos do Estado” (p.43).   

 De acordo com Figueirêdo, et al., (2014), as instituições manicomiais continuaram a se 

multiplicar e tinham como função principal o disciplinamento de pessoas, em seus corpos e 

comportamentos. Para atender essa complexa demanda foi necessária à criação de outros 

dispositivos que se somasse na orientação disciplinadora. A partir desse momento histórico 

surgiram em diferentes contextos as grandes instituições psiquiátricas como os manicomios, 

as colônias de aliendados, as clínicas de reabilitação e repouso, entre outras modaldiades.    

De acordo com Cirilo (2006), foi só a partir da década de 1970 que alguns movimentos 

direcionaram suas críticas ao modelo “hospitalocêntrico”. Além da violência nos manicômios 

e a exclusão, também estavam em pauta os questionamentos em torno do modelo privatista 

que não atendiam as necessidades dos usuários. Assim, a partir desse período, que se 

iniciam as primeiras mobilizações desencadeadas pelo desfecho da crise na Divisão 

Nacional de Saúde Mental (DINSAM), que segundo a autora, provocou reuniões periódicas, 

assembleias, ocupou espaços de discussões em sindicatos e envolveu entidades da 

sociedade civil, o que acabou por constituir o Movimento dos Trabalhadores em Saúde 

Mental (MTSM) criado em 1978. 

A Reforma Psiquiátrica que tem suas raízes históricas em um período demarcado pela 

efervescência de ideais, de forma particular de um conjunto de debates que tiveram 

rebatimentos diretos nos cuidados a pessoa com transtorno mental. Traz em sua essência o 

questionamento acerca do modo asilar e da prática médica e nesse sentido, enfatizando a 

humanização na assistência como reflexo positivo no processo de reabilitação e em 

contracorrente à custódia e a segregação. (MACIEL, 2012) 

Ainda de acordo com Maciel (2012), foi em 1989 que o deputado Paulo Delgado apresenta o 

Projeto de Lei nº 3.657/89 de sua autoria, em que trata da regulamentação dos direitos, das 

pessoas com transtornos mentais, relacionados ao tratamento e com a indicação para a 

extinção progressiva dos manicômios públicos e privados, bem como, de sua substituição 

pelos serviços extra-hospitalares. 

O Projeto de Lei nº 3.657/89 provocou enorme inquietação da sociedade e mesmo com prós 

e contra, proporcionou a origem da Lei nº 10.216 de 6 de abril de 2001 que vigora até os 

dias atuais e que dispõe acerca da extinção progressiva dos manicômios e de sua 

substituição pelo atendimento com outro formato, como é o caso dos Hospitais-Dia, do 

Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e das Residências Terapêuticas. Propõe também a 

substituição de forma gradual dos leitos em hospitais especializados e provoca ainda a 

impossibilidade da internação psiquiátrica involuntária.  
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Nessa proposta da reforma, encontram-se inclusas a família e a comunidade que se 

tornam parte de uma rede social envolvida nesses serviços que objetivam a 

desinstitucionalização da pessoa com transtorno mental.  

Esse movimento de luta antimanicomial onde se encontram engajados de forma expressiva 

familiares, profissionais e usuários da saúde mental, vem fortalecendo a reforma psiquiátrica 

no tocante ao seu avanço e consolidação, bem como, nos processos que envolvem a 

conquista da cidadania e da inclusão social.  

O Serviço Social em serviços de saúde mental no Brasil tem seu início inspirado, segundo 

Vasconcelos (2002), no modelo das “Child Guidance Clinics” a partir da indicação de 

higienistas americanos e brasileiros que propunham uma estratégia voltada para o 

diagnóstico e tratamento, para o que denominou de “crianças-problema”, orientando que se 

implementasse uma educação higiênica nas escolas e na família, particularmente através 

dos Centros de Orientação Infantil (COI) e dos Centros de Orientação Juvenil (COJ). 

Assim, essas orientações foram influenciadoras na montagem de serviços psiquiátricos para 

crianças e adolescentes e nessa ordem se sucederam em vários espaços, uma construção 

pautada em adotar e difundir essa modalidade de serviços no país. Também influenciou 

fortemente uma sistematização que fomentava o Serviço Social Clínico e mais precisamente 

o Serviço Social de Casos da Escola Diagnóstica. 

Acerca dessas descrições, Vasconcelos (2002), fala de forma sucinta, que a profissão do 

Serviço Social se constitui no país, sinalizada, 

[...] tanto pela vertente doutrinária católica quanto pela influência do 
movimento de higiene mental por abordagens com forte ênfase nos 
aspectos individuais e psicológicos de problemas com dimensões políticas, 
sociais e econômicas mais amplas, constituição normatizadora e 
moralizadora da força de trabalho e da população em geral, como estratégia 
de Estado, das elites empresárias, da Igreja Católica e da corporação 
médica. (VASCONCELOS, 2002, p. 185). 

 

Vasconcelos (2002) aponta que em finais dos anos 40 e nos anos 50, os assistentes sociais 

atuavam na porta de entrada e saída das enfermarias e nos asilos psiquiátricos, com 

técnicas de abordagem voltadas ao levantamento de dados sociais de pacientes e 

familiares, também para manterem contatos na preparação da alta, e ainda a utilização de 

alguns instrumentos como a confecção de atestados sociais e a realização de 

encaminhamentos, entre outras formas de práticas que o autor pontua como superficiais e a 

esse respeito diz que, esse modelo de prática funcional corresponde perfeitamente “à lógica 

institucional da medicina tradicional e aos interesses sociais a que esta se acha vinculada 

na sociedade mais ampla, [...]” (VASCONCELOS, 2002, p. 187).  
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Por fim, pautaremos a influência inspiradora da Psiquiatria Democrática italiana, esta 

revigora no Brasil, nos anos 90, sobre as possibilidades que apontam para uma perspectiva 

de desinstitucionalização. E nesse sentido, Vasconcelos (2002), traz que 1987 marca o 

surgimento do Movimento da Luta Antimanicomial, bem como, sua forte predominância de 

teses dentro do movimento geral pela Reforma Psiquiátrica no país. 

Nesse processo, o Movimento da Luta Antimanicomial, que sob forte influência da 

experiência italiana, que teve início com Franco Basaglia na Itália e por organismos como a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) e a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), 

provocaram mudanças bruscas no tocante à política de saúde mental do Brasil. Nesse 

contexto, o autor aponta que para o Serviço Social atuante no campo da saúde mental no 

Brasil, a associação desse redirecionamento na política de saúde mental às novas práticas 

profissionais oriundas de tal processo, “[...] implicaram uma ampla possibilidade de 

aproximação com os princípios que já vinham direcionando o processo de reconceituação 

da profissão no país, principalmente a partir dos anos 80.” (VASCONCELOS, 2002, p.195). 

Em meio a esse processo, ocorrem mudanças que proporcionam ao Serviço Social 

estabelecer-se no espaço sócio-ocupacional, desvinculando-se da imagem de um agente 

subalterno ao médico e pautando suas ações a partir de investigações acerca das 

condições objetivas de vida da pessoa em sofrimento mental. Com intervenções que 

objetivem potencializar e integrar políticas públicas que atendam às demandas e 

proporcionem aos sujeitos com transtorno mental, condições concretas de saúde. Pois, 

“Além das mudanças na forma de tratamento, o “doente” mental/paciente, como era até 

então chamado, passa a ser considerado como um usuário sujeito de direitos, e de seu 

tratamento” (BREDOW; DRAVANZ, 2010, p. 232). 

Partindo dessas premissas e vinculando algumas observações (no tocante à interação dos 

profissionais/ familiares) durante o período de atuação no CPJM, nos sentimos instigados a 

conhecer como os familiares, dos usuários da instituição, veem, enquanto usuários indiretos, 

o trabalho do Assistente Social no CPJM. E dessa forma, elaboramos, em nossa pesquisa, 

questões que nos fornecessem dados de modo a subsidiar nossa análise, uma vez que 

objetivamos, com esse trabalho, conhecer como a profissão do Serviço Social é 

compreendida pelos sujeitos entrevistados. 

 

MÉTODO 

Em nosso trabalho utilizamos o método dialético, uma vez que este concebe a realidade 

como um fenômeno dotado pela contradição, fundamentado na ideia de tese, antítese e 
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síntese. E assim proporcionando uma aproximação com o objeto de estudo e buscando uma 

compreensão pautada numa perspectiva de totalidade. 

Trata-se de uma pesquisa de campo do tipo exploratória, por se tratar de uma metodologia 

que segundo Severino (2007, p. 123), a pesquisa exploratória busca, “[...] levantar 

informações sobre um determinado objeto, delimitando assim um campo de trabalho, [...] Na 

verdade, ela é uma preparação para a pesquisa explicativa”. Já a pesquisa explicativa se 

refere a “[...] analisar e interpretar os fenômenos estudados, procurando identificar seus 

fatores determinantes, ou seja, suas causas” (ANDRADE, 2007, p. 114-115). 

Quanto à abordagem, nossa pesquisa é quanti-qualitativa por se tratar de uma metodologia 

que busca analisar dados estatístico-numéricos e também as particularidades dos sujeitos 

envolvidos.  

Quanto à população e amostra, a pesquisa teve como sujeitos os familiares de usuários do 

CPJM e a amostra foi do tipo aleatória simples, uma vez que esta se mostrou a mais 

adequada, tendo em vista que todos os sujeitos tiveram a mesma probabilidade de 

pertencerem à pesquisa.  

O universo dos sujeitos entrevistados foi pautado na proporcionalidade ao número de 

usuários do CPJM, assim, de acordo com informações fornecidas pela coordenação do 

Serviço Social da instituição, no momento da pesquisa foi de aproximadamente 150 

usuários. Assim, entrevistamos 35 sujeitos/familiares, que correspondeu a 27% do universo 

possível à participação. 

Para a coleta de dados, utilizamos a entrevista do tipo semiestruturada, possibilitando ao 

entrevistado a liberdade de se expressar a respeito do tema abordado.  

Os dados quantitativos do estudo foram analisados a partir da estatística descrita.  Os 

participantes foram nomeados de Entrevistados (E) e numerados de 1 a 35, conforme a 

ordem das entrevistas. Os dados coletados foram submetidos também à análise 

qualitativa, pautada nas evidências da litertura.  

Vale ressaltar que nosso estudo obdeceu as questões éticas atendendo as determinações 

da resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, por se tratar de pesquisa envolvendo 

seres humanos. 

 

RESULTADOS 

Assim, procuramos saber se os familiares conhecem e como entendem o Serviço Social. A 

respeito desta questão, maioria dos entrevistados, 57%, afirmou conhecer a profissão, 

porém, nas explicações, quanto ao entendimento do fazer profissional, percebemos que as 
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concepções descrevem um desconhecimento sobre as atribuições dos profissionais. 

Também os que afirmaram não conhecer a profissão, 43%, mesmo após ter mantido algum 

contato com o profissional na instituição, dando a entender que não faz uma correlação 

entre a profissão “Serviço Social” e o profissional “Assistente Social”, ou seja, não 

conseguem identificá-lo em meio a outros profissionais. 

Nas falas dos entrevistados, fica claro tal desconhecimento, vejamos: 

Sim, mas não sei explicar do que se trata a profissão (E08). 
Sim, mas não entendo o que faz (E21). 
Não, entrei em contato com o assistente social na instituição, mas não sei 
explicar sua prática (E23). 
Conheço, mas não sei explicar (E32). 
Não, tive contato na instituição, mas não sei explicar (E34). 

Ao analisarmos os resultados expostos, percebemos que há um distanciamento entre 

profissionais e os familiares, uma vez que os sujeitos entrevistados alegam não conhecer ou 

não saber explicar sobre a profissão do Serviço Social, bem como, sobre as atribuições dos 

Assistentes Sociais na instituição. 

Mesmo entre os que afirmaram conhecer a profissão e tentaram descrever as atribuições 

dos profissionais, deixaram transparecer que também desconhecem, uma vez que as 

descrevem, ao nosso entender, como mera execução de uma atividade rotineira. 

Vejamos nas falas dos entrevistados, como mencionam tais descrições: 

Sim, alguém que pega o nome, dar informação (E02). 
Sim, acho que serve para apoiar a pessoa (E05). 
Sim, que dá os encaminhamentos para os outros profissionais (E07). 
Sim, tenta ajudar os familiares (E15). 
Sim, pega o nome (E20). 
Sim, acompanha os pacientes e seu comportamento (E22). 
Sim, resolve os problemas (Entrevistado Nº 30). 

Podemos perceber Nessas falas, que na percepção dos usuários, a imagem do assistente 

social está atrelada às práticas tradicionais, aquela que apresenta elementos de caráter 

intrínseco à historicidade do Serviço Social, como a do “profissional da ajuda”, do “cuidado” 

e do “aconselhamento”. Nesse sentido, Ortiz esclarece que, “[...] Na “falsa” perspectiva da 

ajuda reside o núcleo duro da própria instrumentalidade do Serviço Social, que se expressa 

no seu modo de agir e na imediaticidade do seu modo de aparecer” (ORTIZ, 2010, p. 9). 

Para construir nossa análise, nos apoiamos no entendimento de Kosik (2002), acerca da 

imagem, onde defende que esta é uma parte da realidade que demonstra a aparência de 

determinado fenômeno, porém, não se separa da essência de tal fenômeno, uma vez que a 

revela. Trata-se daquilo que as pessoas imaginam, representam e transmitem da forma 

como conseguem apreender. 
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Dessa forma, concluímos que um provável distanciamento existente entre os profissionais e 

os familiares (dos usuários do CPJM) contribua com a imagem construída, acerca da 

profissão e dos profissionais. No entanto, lembrando Kosik (2002), ‘a imagem é uma parte 

da realidade’ e partindo desse pressuposto, entendemos que os sujeitos entrevistados falam 

daquilo que veem, ou seja, descrevem a aparência do fenômeno, no caso aqui, da prática 

profissional do assistente social. 

Vale salientar, no entanto, que o Serviço Social é uma profissão que se encontra inserida na 

divisão social e técnica do trabalho (na produção capitalista), o que confere ao assistente 

social um caráter de trabalhador assalariado. Assim, entendemos que esses profissionais 

tendem a apresentar respostas sócio-profissionais, balizadas por um Projeto Ético-político 

da profissão, mas que também sofrem influências de determinantes exógenos à profissão.  

Diante do exposto, compreendemos que haja a necessidade de uma aproximação de forma 

mais interativa entre profissionais e familiares, bem como, a elaboração de uma estratégia 

que possa abordar prática profissional e demanda, no intuito de proporcionar aos indivíduos, 

sujeitos da pesquisa e usuários em geral, uma identificação de relação com: a profissão, o 

profissional e as práticas e atribuições profissionais.  

Indagamos se os familiares já tinham sido atendidos pelo Serviço Social da instituição, se 

sim, como eles avaliavam o atendimento, bem como, se teve dificuldade de acessar o 

profissional e se teve a demanda atendida e qual a necessidade demandada. 

Nesta questão, cerca de 40% dos entrevistados afirmaram que foram atendidos e 

considerou o atendimento bom, 20% consideraram satisfatório, 17% responderam que não 

foram atendidos, 14% consideraram ótimo, 6% consideraram que deixou a desejar e 3% 

consideraram muito bom. 

Sobre a facilidade/dificuldade no atendimento, para 94% dos entrevistados foi fácil ser 

atendido pelo assistente social, quanto às demandas apresentadas para o atendimento, 

apontaram: a viabilização de acesso ao hospital, à alimentação e às orientações diversas, 

alguns alegaram facilidade no acesso, mas não especificaram demanda. Para os 6% que 

alegaram dificuldade de acesso ao profissional (assistente social), apontaram que não 

mantiveram contato com o mesmo. 

Em nossas análises consideramos também, a possibilidade dos entrevistados pautarem 

suas respostas/avaliações a partir de acessos precarizados ou até mesmo a ausência 

destes, fora do CPJM, ou seja, nas unidades de saúde que atendem seus domicílios. Assim, 

tomando como parâmetro tais fatores, presumimos que se justifiquem as respostas e 

indicadores que apontam para o bom desempenho do Serviço Social no CPJM à luz dos 

familiares. 
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Indagamos os familaires sobre o profissional que os orienta na ocasião da alta hospitalar do 

usuário interno. 

Percebemos que o profissional apontado com predominância pelos entrevistados como 

sendo o que orienta quando da alta hospitalar é o assistente social, correspondendo a 43% 

do total, 17% dos entrevistados não souberam informar, 14% apontaram o médico, 8% a 

enfermeira, 6% responderam ser o assistente social e/ou médico, 3% o assistente social 

e/ou psicólogo, 3% o assistente social e/ou enfermeira, 3% o psicólogo, e 3% a 

recepcionista. 

Diante dos resultados expostos, percebemos que a atividade em questão não é uma 

atribuição privativa do assistente social, uma vez que diversos profissionais a executam, no 

entanto, nota-se que há uma predominância nas respostas que apontam o assistente social 

como o profissional responsável por executá-la. Nesse sentido, podemos inferir que tais 

práticas remetem ao período que cita a inserção dos assistentes sociais na saúde mental, 

por volta das décadas de 1940 e 1950, período em que, segundo Vasconcelos (2002), as 

práticas profissionais pautadas pela mediação na “porta de entrada e saída” das enfermarias 

e asilos psiquiátricos surgiram quando os primeiros assistentes sociais, do Rio de Janeiro, 

se formaram e as escolas procuraram os diretores das instituições psiquiátricas para instigá-

los a terem em suas equipes de profissionais a presença de assistentes sociais.  

Dessa forma, as contribuições trazidas por Vasconcelos nos possibilita uma vinculação, 

entre as práticas profissionais dos assistentes sociais no período de inserção do Serviço 

Social na saúde mental e as práticas atuais, dos assistentes sociais do CPJM, apontadas 

pelos entrevistados. Vale ressaltar que, durante o período de observação na instituição, 

observamos que o setor/sala do Serviço Social do CPJM dispõe de localização estratégica à 

função de “triagem”, ou seja, o assistente social é o profissional que recebe o usuário na 

“porta de entrada” da instituição e após breve entrevista “rotineira, padronizada e 

burocrática” o encaminha ao atendimento médico, da mesma forma quando se trata da alta 

do usuário, os ritos se repetem no sentido contrário, onde o assistente social faz a mediação 

contatando os familiares para informar da alta, bem como, em relação às orientações 

diversas na “porta de saída”. 

Questionamos os familiares quanto à participação deles em alguma reunião ou outro evento 

similar promovido pelo Serviço Social no CPJM.    

Nesta questão, 91% dos entrevistados responderam nunca ter participado de reunião ou 

evento similar promovido pelo Serviço Social no CPJM e apenas 9% afirmaram já ter 

participado de alguma reunião ou evento realizado pelo Serviço Social. 
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Em contrapartida, procuramos saber também, quanto ao fato de a instituição trabalhar a 

família como suporte ao tratamento do usuário.          

Sobre esta questão, para 48% dos entrevistados a instituição não trabalha à família como 

suporte para o tratamento, 43% responderam que sim, a instituição trabalha à família e 9% 

não responderam. 

Ao analisarmos essas questões, podemos perceber que tanto a instituição quanto os 

profissionais assistentes sociais não direcionam trabalhos que envolvam a participação dos 

familiares de usuários internos no CPJM. É histórico o fato de famílias, de pessoas com 

transtornos mentais, estarem englobadas no processo de tratamento de seus entes, 

acometidos por transtornos mentais, ora sendo culpabilizados, ora sendo alvos de 

intervenções que objetivam “ajustar” o indivíduo/usuário ao meio social. Assim como nos 

aponta Rosa que, “No Brasil, todavia, a família, historicamente, é a figura central como 

balizadora das relações sociais, da identidade social, do suporte relacional e material, da 

reprodução biológica e ideológica” (ROSA, 2002, p. 278). 

Também consideramos relevante saber se os familiares acham necessário o trabalho do 

assistente social no CPJM e suas justificativas. 

A respeito desta questão, para 63% dos entrevistados, é necessário o trabalho do assistente 

social na instituição e alegaram ser o profissional apto a prestar orientações diversas, 17% 

afirmaram ser necessário, mas não souberam explicar o porquê, 14% afirmaram ser 

necessário, alegando ser o profissional que medeia às relações entre familiares, usuários e 

instituição, 3% afirmaram achar desnecessário o trabalho do assistente social, alegando que 

suas atribuições poderiam ser feitas por outros profissionais e outros 3% afirmaram não 

achar necessário, alegando que, esses, não respondem às necessidades da demanda. 

Neste caso, analisamos que o fato das respostas predominarem sobre ser necessário o 

trabalho do assistente social, na instituição, para dar orientações diversas, reforça nossa 

constatação de se tratar de uma prática rotineira e padronizada, e que pode está também, 

diretamente ligada ao caráter da prática de “porta de entrada e saída” conforme já 

mencionamos anteriormente. 

Por fim, procuramos saber a opinião dos entrevistados sobre as possiveis melhorias que os 

assistentes socias poderiam fazer para melhorar sua atuação na instituição.  

Sobre isso, para 40% dos entrevistados não há necessidade de melhorias na prática do 

assistente social do CPJM, para 20% se faz necessário uma maior aproximação entre 

profissionais e familiares, para outros 20% há necessidade de mais atenção dos 

profissionais para com familiares e usuários, para 8% é necessário uma maior interação 
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entre profissionais para evitar choque de informações, 6% não soube informar, para 3% é 

necessário o aumento no número de profissionais na instituição para atender à demanda e 

para outros 3% é necessário que o profissional transmita segurança durante o atendimento. 

Neste caso, ao analisarmos os dados, percebemos que as respostas dos 

entrevistados, reforçam nosso entendimento no sentido de que os familiares consideram 

positiva a forma de atuação dos assistentes sociais do CPJM por compararem aos 

atendimentos/práticas de outros profissionais e de outros espaços institucionais, que 

ocorram de forma precarizada e que na maioria das vezes não atendem à demanda de 

modo satisfatório. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo possibilitou uma análise acerca da prática profissional dos assistentes 

sociais no CPJM, na concepção dos familiares de usuários da instituição. Assim, ao 

traçarmos um perfil dos sujeitos da pesquisa, bem como da sua concepção acerca da 

prática profissional dos assistentes sociais, pudemos avaliar, a partir do critério de análise 

do método dialético, que os determinantes sociais, econômicos e culturais são 

condicionantes para o resultado obtido na pesquisa.  

Uma vez que pudemos observar que o perfil, dos sujeitos entrevistados, aponta 

índices acentuados de pessoas com baixo nível de escolaridade, com baixa renda familiar, 

residentes fora da capital, em cidades pequenas (muitos moram em pequenos povoados e 

sítios distantes da área urbana) e que sugerem um acesso precarizado e burocratizado aos 

serviços de saúde e até mesmo a ausência destes, em suas respectivas cidades. 

Nesse sentido, entendemos que tais fatores contribuíram para o fato de, na 

concepção dos entrevistados, os serviços de assistência prestados pela instituição, bem 

como as práticas profissionais dos assistentes sociais, serem consideradas positivas. 

Também, ao analisarmos as respostas dos entrevistados, constatamos que há um 

desconhecimento destes acerca tanto da profissão do Serviço Social, quanto da prática 

profissional dos assistentes sociais na instituição. Uma vez que atribuem aos profissionais, 

práticas rotineiras e burocráticas que impossibilitam uma distinção, entre o assistente social 

e outros profissionais, por parte desse público. 

Da mesma forma, também consideramos o fato de os assistentes sociais estarem 

inseridos na divisão sóciotécnica do trabalho o que lhes confere a condição de trabalhador 

assalariado e os tornam suscetíveis às interferências que os condicionantes da relação 

capital/trabalho tendem a direcionar as atividades profissionais, impondo limites e 

possibilidades na concretização de seus propósitos.  

Outro fato para o qual atentamos foi com relação à instituição, porém constatamos a 

manutenção do caráter hospitalocêntrico e um perfil administrativo verticalizado, bem como 
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a adoção de algumas práticas que reproduzem modelos asilares, apesar do preceituado em 

contrário na Lei 10.216/01 da Reforma Psiquiátrica. 

Diante do exposto, concluímos que a população demandante da política de saúde mental 

ainda se concentra na fração mais pauperizada, que o acesso aos serviços de saúde ainda 

se encontra burocratizado, que o atendimento às demandas é ineficiente e que apesar dos 

avanços trazidos pela Reforma Psiquiátrica há um distanciamento entre a regulamentação e 

a efetivação da lei em sua integralidade.  
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